
CUVÂNTUL
Petroșani: priorități — 

câteva, dar capitale

LIBER
— Die primar Carol 

Schrefer, din mandatul ac
tualului Consiliu local și al 
dumneavoastră a trecut a- 
proape un an, iar din cinul 
1997 — cinci luni. Nu vom 
încerca un bilanț al „gu
vernării", dar vă rugăm să 
ne vorbiți despre priorități
le pe care și le-au stabilit 
consiliul local, primăria, pri
marul Petroșaniului.

pe înlocuirea rețelelor ter
mice aferente la cinci punc
te de termoficare și pe în
locuirea schimbătoai elor de 
căldură la aceste 5 PT. Am 
alocat, din buqetul local în 
acest scop, 650 de milioa
ne de lei. La acest efort fi
nanciar se mai racordează cu 
ceva și regia localâ'de gos
podărie locativă. Lucrările 
au început deja și prin
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Cad moțiunile ca merele stricate
Moțiunile, simple sau 

de cenzură, sunt prevederi 
constituționale, sunt pro
cedee legale, normale, prin 
care partidele aflate în 
opoziție își manifestă dez

adresa guvernului Văcă- 
roiu. Dar nici o încercare 
nu i-a reușit, fostul gu
vern pedeserist galopând 
în voie pentru binele na
țiunii.

acordul față <ie ativita- 
tea dintr-o -anumită pe
rioadă a guvernului. De 
acest drept a beneficiat 
și a uzat din plin opozi
ția din anii 1992—1996 la
*«*•••••*•••

Acum rolurile s-au inver
sat. Formațiunile politice 
din opoziție — PDSK, 
PUNR, PRM — depun în 
parlament moțiune după 
moțiune, însă Guvernul

Ciorbea nici nu se sin
chisește de argumentele 
cu care este acuzat. După 
patru moțiuni simple, au 
urmftt două moțiuni de 
cenzură înaintate șl dez
bătute de cele două ca
mere ale legislativului — 
un adevărat record într-o 
sesiune parlamentară. Nici 
una nu a avut șanse de 
reușită. Nici una nu a tre
cut, guvernul consolidân- 
du-și astfel poziția, obți-

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 2-a)
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I I, VREMEA ’ 
J Vremea va fi în ge-| 
(neral frumoasă șl reia-« 

tiv caldă. Cerul va fi | 
I* variabil, cu unele înnou- J 

rări după amiază, când | 
* trecător vor cădea averse I 
| de ploaie însoțite de » 
* descărcări electrice, mai I 
I ales la deal șl Ia mun- J 
’ te. Vânt slab la moderat | 
I din sector sud-estlc. * 
J Temperaturile minime | 
(’ vor oscila între 12 gra- , 

de 0 și 15 grade G, iar | 
J cele maxime între 24— J 
I 27 grade G. (Andrei > 
» Iursicsin). I
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„Sper să pot reveni 

în Hunedoara

cât mai
Aflai în vizita M județul, 

nostru, la sfârșitul săptă
mânii trecute, a1 Gilles 
Duguay, amlmsadorul Ca
nadei la București, a apre
ciat evoluția cooperării ro- 
mâno-canadiene din ultimii 
ani, în numeroase domenii 
de activitate. „Dacă ar tre
bui să vorbesc despre ju
dețul dumneavoastră, a a- 
preciat, printre alte'e dom
nia sa, comentariul meu es-

curâncT
te foarte simplu: nu știu 
nimic. Am căutat să găsesc 
un pretext să vin la Hune
doara cât șe poate de re
pede. In mijlocul iernii tre
cute a trebuit să trec prin 
Deva la miezul nopții. A- 
cum sunt foarte ferich că 
am ocazia să petrec trei

CORNEL POENAR

(Continuare în pag. a 7-a)

După Franța, 
Universitatea Petroșani 

onorează Canada
Duminică dimineața, la 

ora 11, în sala Senatului 
Un iversirății din Petroșani, 
au început festivitățile prile
juite de acordarea titlului 
de Doctor Honoris Causa, 
Excelenței Sale, Dlui H.J. 
Gilles Duguay — ambasado
rul Canadei la București. Șe
dința a fost deschisă de rec
torul Universității, dl prof, 
univ. dr. ing. Nicofae lliaș. 
Dl prorector prof. univ. dr.

ing. Alexandru Florea a ci
tit LAUDATIO.

La festivitățile de la U- 
niversitate au participat dl 
prefect ing. Pompiliu Bu- 
dulan, dl subprefect Nicolae 
Segesvari, primarul munici
piului Petroșani, dl Ing. Ca
rol Schrefer, Senatul, o- 
ficialitâți și reprezentanți din 
mass media locală și cen
trală.

Excelența Sa, dl H.J. Gilles 
Duguay s-a născut în ziua

MIHAI BARBU

Ce mai este nou în activitatea de
expert contabil și contabil autorizat

Se vorbește despre 
un nou examen pentru do
bândirea calității de con
tabil autorizat. Când va 
aven loc și care sunt con
dițiile de înscriere ?

— Intr-adevăr, ne data 
de 28 iunie 1997 se or
ganizează un nou examen 
pentru atribuirea calită
ții de contabil autorizat. 
Organizarea acestui exa
men se face în baza II.G. 
nr. 1181/1996 publicată în 
Monitorul Oficial nr. 303/ 
1996. Menționez că a- 
ceasta hotărâre abrogă 
II.G. 316/1995 și vechiul 
liegulamcnl aprobat prin 
această hotărâre.

— Ge modificări adu
ce noua hotărâre față de 
prevederile din vecinul 
Regulament ?

— Modificările «aduse 
sunt legate în primul rând

de centrele unde vor a- 
vea loc examinările, de 
această dată acestea or- 
ganizânclu-se in centrele 
universitare București, 
Cluj-Napoca, Craiova ți 
Timișoara și nu în fiecare

Discuție cu 
dl PETRU OARGA 
secretar al Filialei 

C.E.C.C.A.R. 
Hunedoara — Deva

județ. Dar, la art. 1 din 
noul Regulament se pre
vede că prin Ordinul de 
numire a comisiilor de 
examinare pot fi stabilite 
ți alte centre universi
tare pentru organizarea 
acestor examene. O altă 
modificare este aceea câ 
examenele vor avea loo

o dată pe an și nu de 
două ori, cum prevedea 
vechiul Regulament. Au 
fost modificate șl condi
țiile de studii. în sensul 
că nu mai sunt admiși la 
examene pentru dobândi
rea calității de contabil 
autorizat numai absol
venții facultăților cu pro
fil economie și absolven
ții liceelor de specialita
te (comerciale, financia
re, școli tehnice de ad
ministrație economică, e- 
conomîce și de drept ad
ministrativ și al școlilor 
postllceale de doi ani în 
specialitatea contabilită
ți sau finanțe).

S au făcut unele prcci-

A consemnat 
NICOLAE T1RCO8

(Continuare în pag. o 6-a)
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— Pentru noi, dominantă 
este pregătirea pentru iar
nă a instalațiilor și rețele
lor de termoficare. Sunt vechi 
de peste 30 de ani, și pe 
timp de iarnă, încălzirea 
centrală în Petroșani e mai 
mult motiv de a cheltui bani 
decât element de confort.

Există un program strategic 
pentru reabilitarea rețelelor 
de tot felul pentru Valea 
Jiului, program susținut de 
guvern, dar deocamdată nu
mai ca idee, căci financiar....

Până la aplicarea acestui 
program strategic, trebuie 
să ne gândim bine ce pu
tem face singuri cu puținii 
bani pe care-i avem. în 
vara aceasta vom merge

1<

sectorul de specialitate al 
consiliului urmărim îndea
proape derularea și cali
tatea lor.

O altă prioritate este a- 
sigurarea desfășurării în 
bune condiții a programului 
de îmbunătățire a alimen
tării cu apă a orașului. Deo
camdată orașul are apă 
rece doar 10 ore din 24.

— Die primar, evacuarea 
gunoiului menajer din oraș 
nu se situează în acest an 
printre prioritățile dv?

ION CIOCLEI

(Continuare în pag. a 2-a)

Cifre și semnificații
Când ai de a face cu ci

fre care se referă la via
ța și activitatea oameni
lor, ele, cifrele, au totdea
una semnificații aparte. 
Asemenea cifre ne-a dez
văluit dnul Mihai Muntean, 
șeful Centrului de Forță 
de Muncă și Șomaj Pe
troșani. Anul acesta, pâ
nă la data de 2 iunie, prin 
centrul respectiv și cele 
de la Vulcan și Lupeni, 
se încadraseră în muncă- 
dintre șomeri 504 persoane 
ta Petroșani, 57 Ia Vul
can și 60 la Lupeni.

Ar fi un adevăr încu
rajator, dacă n-ar avea o 
„cnichijă". Majoritatea ce
lor încadrați în muncă 
sunt constructori, aflați în 
postura de șomeri tempo
rari pe timpul iernii. Cu 
adevărat noi sunt locurile 
de muncă create de sec
torul privat, 123 la număr.

Șomerii temporari sunt 
„furnizați" aproape în to

* I 
î

deî 
de ț

talitate de unitatea 
construcții căi ferate și 
cea de construcții și mon- f 
kije miniere. Pentru șo-♦ 
merii temporari, organele 1 
teritoriale ale Oficiului de! 
Forță de Muncă și Șomaj î 
au făcut toate înlesnirile j 
care s-au putut face. Mai • 
întâi aceștia n-au mai tre-ț- 
cut prin evidența centra- 1 
lizată. în felul acesta, i-£ 
mediat ce trec în postura I 
de șomeri temporari, sa- * 
lariații CFMS se deplasea-| 
ză la agenții economici ♦ 
respectivi și le completea
ză CEC-ul, cu care și pot 
ridica ajutorul de șomaj, 
la soroacele când cei ac
tivi își primesc salariile.

SC „Conpef" SA Petro- £ 
șani a avut 300 de șomeri 
temporari, iar ACCF — 
187. La trecerea perioa
dei de șomaj temporar, 
nu toți au putut fi reînca
drați.

ION CIOCLEI
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Aspect din timpul Festivalului muzical național „Sabin Drăgoi".
Foto: SOCACI ANTON



CUVÂNTUL LIBER jI

Cad moțiunile ca 
merele stricate

r (Urmare din pag. I)

iuită în urma alegerilor 
din noiembrie 1996, fiind 
încurajat în demersurile 
sale de majoritatea par
lamentară.

Era de așteptat să se 
întâmple așa. Și asta din 
mai multe motive. întâi, 
pentru că este prematur 
să ceri demisia executi
vului după numai șase 
luni de activitate, în ca
re abia și-a contabilizat 
zestrea precară moștenită 
de la cel pe care l-a în
locuit și a demarat câte
va dintre măsurile propu
se prin programul de gu
vernare. In al doilea rând, 
deoarece, în susținerea mo-

argumente neconvingătoare, 
apoi a atacat guvernul, 
în cadrul dezbaterilor, în 
termeni extrem de duri, 
uzând de picanterii șl vor
be de clacă. La rândul 
său, primul ministru s-a 
lansat îri discursuri lungi 
și stufoase și le-a repli
cat adversarilor cu sar
casm și ironie, mult prea 
sigur de el, așa cum au 
făcut-o și unii dintre par
lamentarii majoritari. în 
continuare, promisiunile 
executivului au venit dol
dora. în || timp ce opoziția 
a exclus revenirea la gu
vernare, lăsând cabinetul 
Ciorbea să-și poarte cru
cea până Ia capăt.

Așadar, au căzut și mo
țiunile de cenzură ale o-

PE FAZĂ

Petroșani: priorități — 
câteva, dar capitale

(Urmare din pag. 1)

■— Nu, în sensul amena
jării unei gropi de gunoi 
ecologice, așa cum s-a gân
dit pentru întreaga Vale 
a Jiului. Aceasta nu s-a miș
cat cu nimic din loc. Noi 
ne propunem în schimb sâ 
realizăm o educare a co
pulației, în scopul sortării 
pe categorii de folosință a 
reziduurilor menajere: meta
le, sticlă, plastic, hârtie sau 
gunoi și resturi organice.

— Locuinjele în ce ordi
na de prioritate se înscriu

fri preocupările Consiliului 
locali
« Ca nevoie de locuin

țe, ele ar trebui să consti
tuie o prioritate, dar prin 
buget nu avem alocat nici 
un leu pentru locuințe, Ne-am 
creat oarecare resurse fi
nanciare în acest scop, prin 
vânzarea spațiilor cu altă 
destinație, vreo 400 de mi
lioane. Din ele vrem să 
continuăm lucrările la u- 
nul din blocurile începute 
înainte de 1989. Altul, cu 
36 de apartamente, acope
rit, l-am transferat RENEL, 
dar nici ei nu au bani să-l 
termine.

Lucrurile Comisiei 
Consultative de

—■ Siguranța unui loc th muncă;
—• Reducerea impozitelor pe salarii începând cu 1 
1997,

Î
 — Salarii mai bune și negociate liber, care să re
prezinte prețul muncii noastre;

— Obligativitatea acordării compensărilor, a indexă 
rilor și a altor măsuri compensatorii stabilite în urma 
negocierilor la nivel național Guvern-Patronat-Sindicate 

’ tuturor categoriilor de salariați;

iulie

CE REVENDICAM noi, membrii de 
SINDICAT DIN BLOCUL NAȚIONAL 

SINDICAL

tivelor din moțiunile de 
cenzură, opoziția a adus, 
in general, argumente șu- 
hrede. neconcludente, les
ne de combătut de premie
rul Victor Ciorbea si de 
parlamentarii din partide
le aflate la putere. Ș’ în 
al treilea rând sau poate 
chiar în primul rând, în
trucât majoritatea parla
mentară este încă foarte 
unită, în pofida unor di
sensiuni din culise, iar 
taumeric depășește consi
derabil forța opoziției.

Deci nimic anormal. Din 
păcate, însă, ultimele două 
exerciții politice — dez
baterile celor două mo
țiuni de cenzură — n-au 
dat alegătorului român 
vreo satisfacție, vreo cer
titudine pentru liniștea 
lui de mâine. Harța per
manentă dintre putere și 
opoziție, acuzele dure pe 
care și le aduc reciproc, 
lipsa unui dialog sănătos, 
constructiv, nu au darul 
să mulțumească electora
tul. Opoziția și-a motivat 
textul documentelor cu

poziției la adresa guver
nului Ciorbea, așa cum 
cad din pom merele stri
cate. lnșeși partidele sem
natare ale moțfunilor nu 
credeau în reușita lor, a- 
cestea constituind însă 
un necesar șl util exer
cițiu politic. De aceea a- 
pare nejustificată iritarea 
dlui Victor Ciorbea pen
tru aceste moțiuni, spe
rând „să se termine o- 
dată cu ele? Dar este 
dreptul opoziției, de erice. 
culoare ar fi, să atențio
neze guvernul asupra gre
șelilor, reale sau presupuse, 
să-i măsoare paș i, să contri
buie la bunul mers al trebu
rilor țârii. Că actuala opo
ziție nu face acest lucru coh- 
structiv, eficient, este alt
ceva. Deocamdată, însă, 
guvernul Ciorbea afe vo
tul de încredere al par
lamentului și continuă să 
aibă și încrederea celor 
mai mulți dintre cetățenii 
țării. Mai rămâne să le-o 
confirme în scurt timp, 
prin fapte concrete.

Dialog
Comisia Gonsnltattvă de 

Dialog Social s*a întrunit 
în Cadrul unei ședințe de 
lucru la sediul Prefecturii 
Hunedoara. După ctim se 
știe, din Comisie fac par
te reprezentanți ai patro
natului, sindicatelor și a! 
prefecturii. în termen de 
trei săptămâni, participăn- 
ții vor trebui să răspundă 
unui chestionar prtrt care 
se urmărește o mai bună 
cunoaștere a agenților e- 
cOnomlcl, a evoluției for
ței de muncă, dar și a,pro
iectelor de dezvdltare-mo- 
dernizare și a măsurilor ac
tive de combatere a șoma
jului ce Urmează a fi în
treprinse în cadrul societă
ților comerciale.

La acrtt ultim cap’itol. 
membrii Comisiei au fost

Social
informați că prin Ordin al 
prefectului s-a înființat Co
mitetul Județean de Coor
donare a Măsurilor Active 
de Combatere a Șomajului. 
Comitetul este format din 
reprezentanți ai adminis
trației publice locale, ai in
stituțiilor descentralizate a- 
le statului și ai sindicate
lor. Comitetul va analiza, 
printre altele, cerințele a* 
genților economici, necesi
tățile de personal și iden
tifică zonele geografice din 
județ cu reprezentare sla
bă a pieței forței de mun
că. Comitetul se întruneș
te lunar sau ori de câte ori 
se impune și propune, da
că este cazul, aplicarea 
normelor Ordonanței 9/97 
â Guvernului TJofnâniei.

SORIN BLADA

— Revizuirea politicii de taxe și impozite;
. — Negocierea controlată a prețurilor și tarifeloi
j. practicate de regiile autonome;

— Încheierea unor contracte ferme pentru furniza 
I rea energiei electrice, apă, încălzire, telefoane, care s* 
ț prevadă nu numai drepturi pentru regiile prestatoare c
♦ servicii și obligații pentru consumatori, ci și obligații!:
l regiilor autonome și plata de despăgubiri pentru eon 
( sumatori, în cazul nerespectării obligațiilor contractuale 
| — Reducerea adaosului comercial și a TVA-ulu
I pentru produsele de bază din coșul zilnic de produși 
î și reducerea numărului intermediarilor care determini 
ț creșterea prețului acestor produse;
ț — Pentru aceasta vom organiza demonstrații la 11 
«iunie 1997, toate federațiile afiliate B.N.S.
* Președintele Filialei Județene B.N.S.

Prof. SILVIU ȘTEFANOVICf

iTuRSUIVĂLUfĂR
I 10 IUNIE

It 1 dolar SUA — 7T9o
• 1 marcă germană — 4200

ia 100 yeni japonezi — M68
• 1 liră st Kmr — 11773I« 1 franc elvețian — 4962
O 1 'franc francez — 1243

I • 100 lire italiene —‘ 426

I
 Cursurile incluse in această listă eu la ■ baz

. cotații alt societăților bancare autoritate să efec 
tuezs operațiuni pa v'nța valutara. Preienta list 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor f» 

I tranzacții efective (le schimb valutar și înreglstrăi
contabila.) 1
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ANGAJĂM REDACTORI^

Ziarul „Cuvântul liber“ Deva angajează, £ 
prin concurs :

• REDACTORI
Condiții de participare la concurs : 5
— tineri până la vârsta de 30 de ani; %
— domiciliul stabil in municipiul Deva; 5
— de preferință persoane cu studii supe

, rioare. £
Concursul va avea loc în ziua de 30 iunie ț 

Ja.c., ora 10, la sediul redacției din Deva, B-dulț 
11 Decembrie, nr. 35. t

Doritorii vor depune, până Ia data de 25 £ 
[ iunie a.c., la secretariatul redacției, cererea £ 
|de participare la concurs, copie, după diploma d< 
I studii, autobiografie.
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6,00 România: ora 6 fix! 
8,35 Un bunic fericit (s); 
9,05 Misterele Sankt-Pe- 
l tersburgului (s/r); 10,00 Știri; 

i 10,05 Videolexicon; 11,05 
Cântec de lume; 11,40 O- 
rironturi culturale; 12,00 
Știri; 12,05 Șeicul (r); 12,55 
D.a.; 13,20 Scena (r); 13,50 

I Filipine — o lume insulară; 
I 14,00 Știri; 14,10 Muzica 

pentru toți; 14,35 TVR lași; 
15,00 TVR Cluj-N.; 16,00 
De la o zi la alta; 16,35 
D.a; 17,00 Știri; 17,10 Ges
turi mici pentru oameni 
mari; 17,40 Călătorie în 
Maroc; 18 30 D.a; 19,05 
Lupii aerului (s); 19,55
Doar o vorbă...; 20,00 Jur
nal; 21,00 Ceremonia 
(dramă, Franța); 23,00 Jur
nal; 23,25 Cutia Pandorei; 
23,45 Secolul XX; 0,30 Ca
ricaturistul M. Stănescu; 
0,45 Studioul șlagărelor.

C TVR 3 )
7,00 IVM ; 8,00 Do. sa

telit; 8,30 D.a; 9,00 Ora 
de muzică; 10,00 Lumi
nă din lumină (r); 11,00 
Lumea — altfel decât o 
știm; 12,40 Punct de în
tâlnire; 13,00 Savannah 
(r); 13,50 Mozaic-satelit;
14,30 America sălbatică 
Ir); 15,00 D.a; 15,30 De 
lingua latina; 16,20 Secre
tele nisipului (s); 17,15
Tribuna partidelor parla
mentare; 17,40 Șeicul (s); 
1 <0 Em. în Ib maghia
ră; 20,00 Arte vizuale; 20,30 
Ziua de mâine; 21,05 Credo; 
22,05 TVM. Mesager 22.3:. 
Misterele S.P (s); 23,30
întâlnire la club; 0,30 
Trapez: Fest. de circ.

[ANTENA 1)
6,30 Tn vizită la Antena 

1; 9,00 Văduva (s/r); 9,50 
Viața în trei (s/r); 10,30 
Iluzii (s); 11,20 Nash Brid

ges (s/r); 12,10 Sparks
(s/r); 12,35 Medalion; 13,10 
Orașul ascuns (s); 13,35
D.a; 14,00 Știri; 14,20 Lu
mină călăuzitoare (s); 15,05 
Ultimele 5 minute (s); 16,55 
Știri; 17,00 Iluzii (s); 17,50 
Dog City (s); 18,15 Totul 
despre Guvern; 18,55 Știri; 
19,00 Telcrebus; 19,30 Vă
duva (s); 20,30 Observa
tor, 21,15 Din lumea a- 
facerilor; 21,30 Piatra Lu
nii (f Anglia); 23,10 Știri; 
23,15 Milionarii de la mie
zul nopții; 0,30 Kassandra 
(»)•

[PRO - TV)
7,00 Ora 7, bună diini 

neața!; 9,00 Tânăr și ne
liniștit (s/r); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 Cine este șe
ful? (s/r); 10,30 Forța
dragostei (s/r); 11,15 Cap
cana timpului (s); 12,00
Accapulco HEAT ($); 12,55 
Știri; 13,00 A Gathering 
of Eagles (f. SUA); 14,30 
D.a; 14,55 Povestea zilei; 
15.00 Matlock (s); 16.00
Tânăr și neliniștit (s); 16,45

Forța dragostei (s); 17,30
Război în viitor (s); 18,15 
Sport la minut; 18,30 Știri; 
18.35 Cine este șeful? (s); 
19,00 Știi și câștigi!; 19,30 
Știri; 20,00 Fiica mahara- 
jahului (f. SUA, p. II); 21,50 
Știri; 22,00 Familia Bundv 
(9); 22,30 Viața ca în ' 
me (s); 23,00 Știri; 23,.. 
Rev. presei; 23,30 Față-n 
fată cu llie Șerbănescu; 
0,30 Sport la minut;

[DE VAS AT 4^
7,00 Dulce ispită (s); 8,00 

Desene; 8,30 Tavernele 
lumii (s); 9,00 Max Glick 
(s); 9,30 Farmacia de gar
dă (s); 10,00 Cowboy’s
don’t kry (f); 11,30 Odiseea 
(s); 12,30 Brigada de șoc 
(s); 13,30 Videotext; 17.0C 
Dulce ispită (s); 18,00 De
sene animate; 18,30 Un 
loc sigur (doc.); 19,00 Mai 
Glick (s); 19,30 Farmacie 
de gardă (s;) 20,00 Curse 
of the viking grave (f); 21,3( 
Odiseea (s); 22,30 Mămi 
ca polițist (s); 23,00 Incre 
do-te în mine (film).

T
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♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport ♦ Sport 4 g

S-a inche at și 
Campionatul 

tudețean
Rezultatele ultimei etape: 

Orăștie — Unirea Vețel 4—1; 
Start Deva — Retezatul Hațeg 
vântul Zdrapți — Santos Boz
Gloria Geoagiu — Victoria Dobra 
Recolta Băcia — Gloria Bretea R. 
CIF Aliman Brad — Minerul II 
lari 3—0.

I 
I
I

1

| Aurul Brad în fața promovării î 

J in Divizia B!

(Astăzi, vreo 20 de autobuze din 
zona Bradului, alte zeci de au- 
Itoturisme de aici dar șl din De

va, Hunedoara și Orăștie vor lua I drumul spre stadionul din Alba
lulia unde de la ora 17. șe dis- 

Ipută un atractiv meci de baraj 
? pentru Divizia B, dintre ASA Au- 
]rul Brad tuna dintre cele mai 
■vechi echipe de fotbal de Pe tne- 
juagurile teunedorene) — cam pi- 
Ioana județului Hunedoara în e- 

diția *96—'97 și FC Reghin — 
| campioana județului Mureș, 
i~ Aurul Brad, ca și adversarii 

lor au avut o comportare foarte

Ibună în campionat, cu o linie de 
clasament elocventă: 28 19 7

1 2 72—19 64, totalizând un
plus dș 15 puncte fată de a doua

1 echipă clasată (Favior Orăștie), 
* având cele mai multe goluri 

^marcate (72) și cele mai puține 
primite (19) dintre toate cele 15 
formații participante în campio
natul recent încheiat. Așadar, o 
■echipă omogenă, puternică, cu 
toaie compartimentele echilibra
te — apărare — mijloc — înain
tare —, din care fac parte jucă
tori experimentați, unii foști di
vizionari B, dar și mai tineri fot
baliști talentați, duri-tci de afir
mare. Iată și lotul de jucători a- 
flaâ ia dispoziția antrenorului 
principal, prof. Gheorghe Petri- 
șor, din care azi va alege primii 
11 jucători ce vor intra pe teren: 
CATALIN ALMAȘAN, MHIAI 
BOCȘA, IONEL BOTICI, ALIN 
GOMOT, GHEORGHE GABOR, 
CLA.UDIU LUPEA, FLORIN MA
XIM, OVIDIU MUREȘAN, OVI- 
DIU MARIN, IOAN NAN, FLA- 
VIU OBÂRȘAN, DANIEL OR- 
BEANU, EMIL POLVAREA,

Azi, la Alba lulia
••

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1

I 
I 

TRAIAN POP, CRISTIAN SAN-I 
DU, EDUARD SELYMES, OCTA-J 
VIAN U.GUREANU, FLORINI 
VĂCARU. ?

După cum șm discutai cu an-1 
trenorul principal și alțl oameni! 
de fotbal din conducerea asocia-| 
ției, a secției de fotbal, camplo-a 
natul ’96—'97 a fost abordat defl 
ASA Brad cu hotărârea de a vi-j 
za promovarea în Divizia B —1 
o dorință mai veche a iubitorilor! 
fotbalului din Brad și împreju-” 
rimi. Așa se face că din prime-] 
le etape și până In final, brăde-a 
nii au condus autoritar, impu-| 
nându-se atâf pe propriul teren. | 
cât și în deplasare. Eehipa a fost" 
ajutată de conducerea asociației! 
asigurându-i condiții optime pen ! 
tru pregătirea fizică și specifică, I 
antrenamente și deplasări și re-| 
zultatele n-au întârziat să apară ]

★ I
ASA AURUL întâlnește azi uni

și deplasări și re-] 
întârziat să apară ]

___________ * ■....... . .. 1 
adversar puternic, dovadă nu nu-1 
mai primul loc ocupat în clasa-! 
ment dar și linia de clasament] 
mult superioară față de celelalte, 
echipe ocupante ale locurilor doi] 
și trei. Aurul are însă un lot mail 
valoros, cu nume bine cunoscute ■ 
in fotbalul hunedorean. Și în plus ] 
are o puternică susținere din par-, 
tea suporterilor, a celei mai bu-] 
ne galerii din Divizia C din ju-| 
d<‘țul Hunedoara care a insoțit-o] 
și până acum acasă sau în de-1 
plasare.______________________ î

Credem în Aurul, în galeria! 
sa care o va încuraja și îndemna" 
în lupta pentru VICTORIE, pen-| 
tru ca să trăim cu toții din plina 
bucuria promovării în Divizia B. I 
HAI AURUL! |

SABIN CER BL ]

Rezultatele penultimei etape: Nitra- 
monia Făgăraș — Petrolul Brăila 3—0 
(neprezentare): Constructorul Reghin 
— Dorna Vatra Dornei 2—3; ICIM Bra
șov — Metalul Toflea 3*—0; Chimica 
Târnăveni — Petrolul Berea 3—0; Le- 
tea Bacău — Minerul Comănești 2—2; 
CFR Pașcani — Mecanica Huși 5—1 ; 
Rafinăria Dărmănești — Viromet Vic
toria 3—0: Vrancart Adjud — FC Vran* 
cea 2—3; Harghita Odorhel și Romra- 
diatoare Brașov au stat.

CLASAMENTUL

1. Nitramonia 32 20 4 8 55—28 84
2. ICIM Bv. 33 18 4 11 50—30 58
3. Bafinjirja Dăr. 33 18 8 12 61—42 57
< Pgtr. Brăila 33 15 4 13 47—39 49
5. Chimica 32 14 6 12 52—35 48
6. M. Qomăncști 34 14 4 16 48—43 46
7. Letea Bacău 33 12 10 11 36—34 46
8. Ițomradiat. 32 12 10 10 38—37 46
9. Const». Rg. 33 14 4 15 35—47 46

19. Petr. Berea 32 12 9 11 47—40 45
11. Vrancart Adj. 33 14 3 16 40—41 45
12. Viromet 33 14 3 17 43—42 41
1.3- CFR Pașcani 33 13 5 15 37—45 44
14. FC Vrapcea 33 H 8 14 37—33 41
15- Mec. Huși 34 12 5 17 37—58 41
18. Harghita Od. 33 11 7 15 30—42 40
17. Dorna V. D. 32 13 1 18 35—65 40
18. Met Toflea 33 12 3 18 37—53 39

4
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Competență, seriozitate | 
in arbitrajele lui 

Hanzi
Județul Hunedoara se 

află pe un loc important 
în ceea ce privește pre
zența sa în /campionatele 
fotbalului românesc: o e- 
chipă în Divizia Naționa
lă (Jiul), o formație în 
Divizia A (Corvinul), 6 
echipe în Divizia B. in a- 
celași timp, în județ se 
desfășoară unul dintre ce
le mai puternice și bine 
organizate campionate ale 
Diviziei C și județean — 
seniori ți juniori.

In asemenea conjunctu
ră, e normal ca și lotul 
de arbitri din județul nos
tru să fie cuprinzător; 1

tI
arbitru (I. Danclu) în Di-* 
vizia Națională, unul inf 
Divizia A (N. Lixandru),» 
12 în Divizia B și 110 în» 
iotul pentru Divizia C I 
campionatul județean — i 
seniori și juniori. Din a-ț 
cest lot fac parte mulți ♦ 
tineri cu frumoase per-» 
spective, dar și arbitri ex-1 
perimentați, cu o bună > 
prestație de-a lungul a-î 
nilor printre care se nu-r 
mără și ȘT AN HANZI.i 
din colegiul de arbitri De-! 
va, fost divizionar B, a-T 
flat de 17 ani într-o fruc- * 
tuoasă și lăudabilă actl-7 
vitate. ■

Foresta

în centrul imaginii, Ilanzi Stan, împreună cu 
asistenfii L. frecupaș și CI. Suciu.

Rezultatele pcnultimci etape: FO 
Atletic — Portul Constanța 5—3; AS 
Midia — Victoria Florești 3—1; Calla- 
tis Mangalia — Naval Oltenița 3—1 j 
Inter Giurgiu — Flacăra Moreni 7—2 ; 
Electromagnetica — Electric? Constan
ța 5—0; Cimentul Medgidia — Acumu
latorul 1—1; Gloria Cornești — Petro
listul Boldești 4—1: ȘN Constanța — 
Metalul Filipeștl 1—0; Cimentul Ficni 
— Aversa 5—0. Faur a stat.

CLASAMENTUL

1. A.S. Midia 35 24 3 8 62—27 75
2. Cimentul F. 35 21 8 6 63—23 71
3. Eiectromagn. 35 20 4 11 61—40 64
4. Faur Buc. 35 15 9 11 57—41 54
5. Cim. Medg. 35 16 6 13 45--49 54
6. Portul C-ța 35 15 7 13 56—44 52
7. Met. Filipești 35 15 7 13 47—35 52
8. Inter Giurgiu 35 15 6 14 76—61 51
9. Petrol. Boldești 35 15 6 14 51—45 51

10. Callatis Mg. 35 16 3 16 53—52 51
11. FL Moreni 36 15 5 16 49—54 50
12. Navol Oltenița 35 15 5 15 50—59 50
13. Gl. Comești 35 15 4 16 52—55 49
14. Vict. Flqreștl 35 14 6 15 38—53 48
15. Ș.N. Constanța 35 13 6 16 47—45 45
16. Acumulatorul 35 11 8 16 37—52 41
17. Atletic Buc. 25 13 2 20 42—64 41
18. Aversa Buc. 35 9 5 81 34—60 32
19. Electrica Buc. 35 5 2 28 16—77 17

Rezultatele penultimei etape: UM ' 
Timișoara — Minerul Ștei 3—0; Phoe
nix B. Mare — Motorul Arad 11—6; 
Astral Deta — West Petrom Pecica 3—0; 
Minerul Borșa — Mecanica Mârșa 3—0 
(neprez. Mecanica); Șoimii Sibiu — E- 
lectrica Timișoara 3—0 (neprez. Elec
trica); Armătura Zalău — Viitorul Ora
dea 6—1; FC Bihor — CPL Arad 4—1; 
Mobila Șimleu — SA Turda 4—2; FC 
Telecom Arad — Metalurgistul Cugir
2—1. I.S. Câmpia Turzli a stat

TULCLASAMEN
1. U.M. Timiș. 35 27 3 5 83—28 84
2. I.S. C. Turzii 35 23 7 5 58—21 76
3. Șoimii Sibiu 35 18 4 13 57—33 58
4. Astral Deta 35 18 2 15 59—45 56
5. Min Ștei 35 18 2 15 60—56 56
6. Armăt. Zalău 35 17 5 13 55- 47 56
7. F.C Bihor 35 15 6 14 57—42 51
8. Electrica Tim. 36 14 7 15 47—46 49
9, Phoenix B. M. 35 15 3 17 78—60 48

10. Min. Borșa 35 15 2 18 55—65 47
11. Mobila Șiml. 35 15 1 19 45—75 46
12. Viit. Oradea 35 14 3 18 51—56 45
13. S.A. Turda 35 13 4 18 56—69 45
14. W.P. Pecjca 35 13 6 16 59—78 45
15. Metal. Cugir 35 13 4 18 42—57 43
16. F.C. Arad 35 12 5 18 28—55 41
17. C.P.L. Arad 35 12 5 18 28—55 41
18. Motorul Arad 35 10 8 17 49—67 38
19. Mec. Mârșa 35 10 4 21 39—59 34

1—1
2—4

CLASAMENTUL FINAL

1. Retez. Hațeg
2. Mec. Sânt.

24 18 1
24 17 1

3. Gl. Bretea R. 24 14 2
4. Fotbal St. Dv. 24 12 0
5. Foresta Or. 24 12 2
6. Unirea Vețel 24 10 5
7. CIF Alim. Br. 24 9 5
8. Santos Boz 24 10 1
9. Av. Zdrapți 24 9 4

10. Min. II Ghei. 24 9 0
11. Viet. Dobra 24 8 1
12. Gl. Geoagiu 24 7 1
13. Recolta Băcia 24 3 4

Gbc-

6 64—42 63
« 75—45 521
> 84—49 44’
0 49—40 42 5

49—43 38 f
49—48 35 7
49— 50 33/5
58—57 31 j
45—55 3H
50— 50 27»
47—68 251
40—68 22 î
33—75 13*

10
9

10
13
11
19
19 
ltl 
17

Campionatul 
tineret-rezerve

de

* Echipă penalizată cu 3

CLASA MEN T U L

1. Univ. Cr. 33 23 7 3 77—30 76
2. F.C. Argeș 33 21 5 7 64—35 68
3. F.C. Național 33 19 4 10 61—44 61
4. Jiul 33 16 7 10 58—41 55
5. Dinamo 33 15 7 11 56—46 92
6. Rapid 33 15 7 11 49—40 52
7. F.C. Farul 33 15 6 1? 50—46 51
8. Oțelul Galați 33 15 5 13 55—46 50
9. C.F. Chindia 31 33 11 9 56—55 50

10. Gl. Bistrița 33 13 8 12 58—58 47,
11. Steaua 33 13 6 14 59—51 45
12. Ceahlăul 33 10 10 13 30—44 40
13. „Poli" Tim. 33 11 7 15 32—50 40
14. F.C. Brașov 33 9 8 16 40—56 31
15. Petrolul 33 10 4 19 38—54 34
16. „U" Cluj 33 8 4 21 32—51 28
17. F.C.M. Bacău 33 7 6 20 38—67 27
18. Sportul Stud.* 33 5 6 22 36—74 18

P-

^[divizia ai
Rezultatele penultimei eIape: Poia

na Câmpina — Petrolul Moinești 2—0;^: 
Dunărea Călărași — Metalul Plopeni ;
2— 0; Poli. Iași — Tractorul Brașov | 
1—0; Metrom Bv. — Precizia Săcele | 
1—0; Bucovina Suceava — A.S. Ploiești
0—1; Rocar Buc. — Foresta Fălticeni 
1—1; Dacia Brăila — Dunărea Galați
3— 1; Cetatea Tg. N. — Gloria Buzău I 
0—7.

CLASAMENTUL

1. Foresta Fălt. 33 23 4 6 77— 22 73
2. Dacia Brăila 33 18 6 9 60— 31 60
3. FC Onești 33 18 4 11 67— 35 58
4. Precizia Săc. 33 18 4 11 60— 42 58
5. „Poli" Iași ■ « 33 17 4 12 52— 37 55
6. Pețr. Moinești 33 16 6 11 54— 41 54
7. Gl. Buzău 33 16 4 13 65— 36 52
8. AS Ploiești 33 14 8 14 41— 30 50
9. Poiana C. 33 15 5 13 42— 35 50

10. Dun. Călărași 33 14 8 11 49— 44 50
11. Rocar 33 14 5 14 52— 38 47
12. Tractorul Bv. 33 13 7 13 38— 32 46
13. Bucovina S. 33 13 6 14 40— 37 45
14. Dun. Galați 33 12 7 14 42— 44 43
15. Metrom Bv. 33 11 9 13 35— 32 42
16. Met Plopeni 33 9 7 17 32— 49 34
17. Cetatea Tg. N. 33 4 4 25 21—121 16
18. Steaua Mizil 33 1 4 28 10—131 7

ULTIMA ETAPA (14 iunie): Preci- 1 
zia — „Poli"; Dunărea Galați — Bu
covina; Tractorul — Dacia Brăila; Me- | 
talul — Metrom, Foresta — Poiana ; 
Petrolul — Dunărea Călărași; Gloria 
— Rocar; Steaua Mizil — Cetatea; AS 
Danubiana — FC Onești.
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DURA LEX, SED LEX

La Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Hune
doara este în fază de fi
nalizare un al treilea 
dosar cu care urmează 
a fi sesizat Tribunalul 
Hunedoara privind pe 
inculpații dr. Ianoș Da- 
roczi, dr. Ștefan Sorin 
Brătilă, Vasile Giauranu, 
brancardier și Constan
tin Acatrinei, tot bran
cardier. Toți au fost an
gajați ai Spitalului Mu
nicipal Petroșani și, de 
mai multă vreme, au fost 
trimiși în judecată pen
tru comiterea infracțiu
nilor de luare de mită, 
fals intelectual, compli
citate la înșelăciune și 
complicitate la luare de 
mită.

Deși la vremea potri
vită cotidianul „Cuvân
tul liber" a adus la cu
noștința cititorilor săi 
dedesupturile acestei mari 
afaceri care s-a derulat 
în Valea Jiului cu im
plicarea unui mare nu
măr de persoane, pentru 
a desluși în continuare 
cam ce s-a petrecut (cer
cetările continuând șl 
acum), o să menționăm 
doar câteva chestiuni e- 
sențiale.

Prin intermediul celor 
doi brancardieri, medi
cii Daroczi și Brătilă au 

pretins șl au primit de 
la un mare număr de 
angajați ai unităților mi
niere din Valea Jiului 
diferite sume de bani și 
alte foloase, în scopul 
eliberării de certificate 
medicale false. în final,

Procesul doctorilor corupți 
a început, cercetările 

continuă
beneficiarii acestor cer
tificate se prezentau la 
unitățile miniere unde 
lucrau, de unde încasau 
bani buni, unii chiar rfli- 
lioane de lei.

Ca să ne dăm seama 
oarecum de amploarea 
afacerilor în care s-au 
angajat medicii amin
tiți. trebuie să spunem 
că în primul dosar au 
fost trimiși în judecată 

43 de Inculpați, în al 
doilea, 63. Dosarele se 
află deja pe rol la Tri
bunalul Hunedoara. Ur
mează al treilea dosar, 
prin care vor fi trimiși 
în judecată alte 45 de 
persoane.

Cei aproape 150 de in
culpați care au dat mită 
pentru obținerea de cer
tificate medicale false 
(numărul lor. crește con
tinuu) au fost trimiși în 
judecată pentru comite
rea infracțiunilor de uz 
de fals, înșelăciune și 
tentativă la înșelăciune 
Desigur, în legătură cu 
această cauză se vor spu

ne încă multe lucruri, 
dosarele fiind deosebit 
de voluminoase, iar can
titatea de muncă pentru 
deslușirea întortocheate
lor ei cărări foarte mare. 

Până atunci însă mai 
spunem noi câteva tre
buri. în primul dosar, 
deci al celor 43 de in
culpați, prejudiciul cau
zat exploatărilor minie
re Lonea și Petrila s-a 
ridicat la 17 167 446 de 
lei. Tot aici, de la cel 
patru care au cerut și 
au favorizat primirea ba
nilor și alte foloase, s-a 
solicitat instanței confis
carea sumei de 10 000 000 
de lei.

în al doilea dosar, pre
judiciul a fost de 2 131 038 
de lei, iar suma cerută 
pentru confiscare a fost 
de 3 000 000 de lei.

Urmează, după cum 
spuneam, dosarul cu nu
mărul trei.

încheiem aceste rân
duri cu justificările ce
lor care au pus în mâna 
doctorilor și ajutoarelor 
lor bani și bunuri, pen
tru a-și acoperi lipsa 
dintre ortaci. „M-am îm
bătat și nu m-am putut 
duce la șut"; „Am fost 
într-o excursie"; „Am 
avut de lucru la țară" 
etc., etc.

„în nenorocirile publice și-n tulburările <te>* 
| lungă durată a ordinii obișnuite, oricare av 
J ea, se observă totdeauna o sporire, o înălțar»! 
I a virtuților; însă, in același timp, nu lipsește 
î niciodată și o creștere a 'depravării, de obicdLÂ 
I cu miilt mai generală".
k MANZON1 tft
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Atenție la plățile in numerar!
în ultima săptămână, 

comisarii Gărzii Financia
re au efectuat controale 
în diverse domenii ale ac
tivității economico-finan- 
ciare, la diferite societăți 
comerciale dîn județ. Aba
terile sunt de mai multe 
feluri. Chiar dacă pe unii 
o să-i mire, astăzi o să 
discutăm de cele privind 
depășirea plafonului legal 
la plățile în numerar. Și 
am mai spus-o — sunt 
prea multe aceste încăl
cări ale legislației — pen
tru a nu le repeta. Au 
fost cazuri în care s-au 
pierdut și 100 000 000 de 
Iei pentru o asemenea ne* 
glijență.

Ea insistențele noas
tre, explicația primită de 
la Garda Financiară în le
gătură cu un astfel de fe
nomen (nu credem că e- 
xagerăm) a cuprins două 
puncte distincte: ori băn
cile își schimbă sistemul 
de lucru, în sensul acce
lerării plăților dintre a- 
genți economici, ori se 

mărește plafonul lega] <83 
efectuare a plăților în nu- 
merar.

Iată și câteva exemple 
în acest sens.

Se pare că încălcarea 
Ordonanței Guvernului w. 
15/1996 cuprinde o larga 
arie a activității. Bună
oară, S3 „Farmacia" SRK 
Vulcan a trebuit să plă
tească aproape 7 000 000 de 
lei pentru acest lucru: 3$ 
milioane depășirea pla
fonului legal de 5 000 000 
de lei, iar 2 000 000 Iei a* 
mendă.

SG AD Soft SRL Ha
țeg a rămas fără 4,5 mi
lioane de lei: amendă două 
milioane, depășirea pla-, 
fonului 2,5 milioane de lei.-

De asemenea, SG Susa- 
na Prest SRL Deva a tre
buit să plătească 3,97 m 
lioane de lei, iar exen.. 
piele ar putea continua.

Pagină realizată de 
VALENTIN NEAGU

SI

lănțișorul de aur
Cu puțină vreme în 

urmă, după ce împreu
nă au consumat băuturi 
alcoolice, Mihai Ababei 
din Uricani îl invită la 
domiciliul său pe Remus 
Grigoraș din Scheia, ju
dețul Iași. Ei bine, ce 
credeți că face invitatul 
lui Mihai ? Profită de 
neatenția gazdei și fură 
un lănțișor de aur în 
valoare de 650 000 de 
lei. Inimosul Ababei nu 
reclamă fapta decât du
pă patru zile. Cu toate 
acestea, polițiștii îl vor 
depista pe hoț în piața 
orașului, unde încerca să 
vândă lănțișorul.

Nu s-a priceput
la aparatură
electronica

Rob 
pri- 
elec- 

ce.

i

Se pare că loan 
din Simeria nu se 
cepe la aparatură 
tronică. Și iată de 
Recent, el a fost reținut 
de poliție pe raza comu
nei Geoagiu. O ocupație 
stabilă nu are, la do
sar are însă alte fapte 
penale. S-a constatat că 
într-o noapte, Rob a spart 
un geam de la barul SC 
„Serghs” SA, de unde a 
furat aparatură electro- 

nică în valoare de 
1200 000 de lei. Cu toa
te acestea, nu s-a putut 
folosi de ea, întrucât a 
trebuit să o restituie pă
gubașului. S-a ales și cu 
mandat de arestare emis 
pe numele lui.

Mașinistul de
f

la Mintia
Ce l-o fi apucat pe Ma

rin Nicolae Cristea, de 
23 de ani, din Deva, 
când s-a prins în horă 
cu Florin Marius Flores- 
cu, din aceeași localita
te și de aceeași vârstă ? 
întrebăm acest lucru de
oarece s-a apucat de fu
rat, chiar dacă avea o 
slujbă bună, fiind mași
nist la Electrocentra le 
Mintia. Mărfurile fura
te de cei doi de la barul 
SG „Gabriel" SRL au 
fost în valoare de 212 000 
tie lei.

Intr-o noapte,
pe la ora două

pe 
doi 

unul 
tă- 

Băr-

Era într-o noapte, 
la ora două când, 
hoți din Lupeni și 
din Alba Iulia au 
bărât asupra E.M.
băteni. Ei au reușit să 
fure de aici jgheaburi 
metalice în valoare de 
mai bine de 7 000 000 de 
lei I Iată și numele ho
ților: Nicolae Avram,
Nicolae Koszper și Mar

cel Șerban, toți fiind 
cercetați de poliție. 
Jgheaburile au ajuns la 
locul lor.

Peste

pro- 
Mai 
Va- 
anl, 
ani,

Lucian Nelu
de 16 ani. 
șase luni din 
pe timp de

Chiar așa, prejudiciul 
cauzat E.M. *Petrila de 
trei tineri a fost de nu 
mai puțin de 50 000 000 
de lei și nu a putut fl 
recuperat decât în 
porție de 20 la sută, 
exact, este vorba de 
sile Bejenaru, de 19 
loan Coroi, tot de 19 
ambii cu antecedente pe
nale și de 
țu-Mihăilă, 
în primele 
acest an, 
noapte, cei trei au sus
tras din unitatea amin
tită cablu din cupru în 
valoarea amintită. De re
marcat că hoții nici la 
școală nu merg, dar nici 
o ocupație stabilă nu au.

Hoțul la liceu
Deși era trecut cam 

de multișor de anii li
ceului, Nicolae 
din Brad s-a gândit 
meargă " 
tâmplă la Liceul „Avram 
Iancu" 
Treaba 
noaptea, iar de acolo a 
furat bani și bunuri în 
valoare de 360 000 de lei.

Cîrjău 
să 

să vadă ce se în-

din localitate, 
este că el a mers

i

I TÂLHĂRIE
*
I Aurelian Pos, 29 de ani, 
J din orașul Uricani, a fost 
I victima a trei indivizi 
» care l-au deposedat de 
I suma de 350 000 de lei 
’ în timp ce se afla într-o 
I stație de autobuz din 
J Lupeni.
■ în urma cercetărilor 
I efectuate, polițiștii au 
? descoperit pe autorii fap- 
| tei. Ei sunt Gheorghe 
* Vâlceanu, 25 de ani, Ni- 
| colae Balosin, 29 de ani 
1 și Ștefan Gareman, 27 
I de ani, toți din Lupeni, 
J fără ocupație, ultimul 
I fiind cunoscut cu ante- 
; cedente penale. Gonform 
I 

, că.rs Ci Mi f /

unui comunicat al In
spectoratului de Poliție 
al județului Hunedoa
ra, cel trei urmează a 
fl prezentați Parchetului 
în vederea emiterii man
datului de arestare.

HOȚUL
A FOST ARESTAT

La Petrila a fost ares
tat Gabriel Balanjan, de 
24 de ani, lăcătuș la E.M. 
Valea de Brazi. Polițiș
tii au stabilit că în noap
tea de 5 spre 6 aprilie 
acesta a pătruns în apar
tamentul lui loan Nl- 
coară, din Petrila, de 
unde a furat bunuri în

"----------------------, <
valoare de peste 5 mill- |
oane de lei. Deocamdată »
au fost recuperate tu- |
nuri în valoare de 1,3 •
milioane lei. |

SPARGERE DUBLĂ j
Polițiștii din Deva l-au |

arestat pe Ioan Gietl, de I
28 de ani, din ’localitate, !
fără ocupație. Gieti a pS- |
truns de două orj în lo- {
calul S.G. Unieorn Exlm 
SRL Deva, de unde a fu
rat bunuri în valoare de f
peste 3,8 milioane leL |
Prejudiciul a fost recU- J
perat în proporție de 30 |
la sută. (S.B.)

__ 1

ț _ . . . .Tî
‘.‘.W.V
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Printre trestii de lumină
eu LUCIAN BLAGA

1
\

casâtoria ca argA a lui nob
„Orice tineri care se căsătoresc, .el șl ea, ar tre

bui să Intre în căsătorie cu credința că din toată ome
nirea numai urmașii lor sunt destinați să ducă mai 
departe viața pe pământ — în eternitate*.

CEL DINTÂI PROTESTANT
„După căderea în păcat, Adam era pe cale să se 

spânzure de pomul cunoașterii. Dar a fost alungat la 
timp de prin părțile locului, pentru ca acest simbo
lic act de protest să nu aibă loc*.

NEAM MARE
„E din neamul mare al licuricilor — omul: un 

vierme ce se transformă în lumină când iubește".

MISTERUL MISTERELOR
„întunericul absolut este singurul lucru pe care-l 

vedem deopotrivă de bine, fie cu ochii deschiși fie cu 
ochii închiși".

FRUMUSEȚEA
„O fată frumoasă e o fereastră prin care privim 

în paradis".
Selecție dc 1LIE LEA1IU

*—*—*—« - »— •—*—*—*—*—*—

Cum ești
—• Ai grupa sanguină O ?

Ești entuziastă, optimistă, 
cu simțul afacerilor! ai o 
pronunțată tendință de a 
fi lider.

— Ai grupa A ? Ești 
perfecționistă, ordonată, lat 
borioasă și un pic Idea
listă.

— Ai grupa B ? Ești 
pasională, creativă - șl al O 
mare capacitate de con
centrare.

— Ai grupa AB ? Ești 
o bună organizatoare, ești 
rațională, ai simț diplo
matic.

Dorim să ne aliniem standardelor europene
Intre puținele magazine 

particulare din Deva, ca
re, în pofida dimensiunii 
reduse și a faptului că es
te profilat pe produse chi
mice, impresionează prin 
aspectul elegant și grija 
pentru ordine și igienă 
desăvârșită — este cel din 
zona Gasei de cultură, cu 
numele „Valentin". Aran
jat cu gust șl fantezie, a- 
cest spațiu atrage îndeo
sebi atenția femeilor, ele 
fiind cele care-și asumă 
Sn cea mai mare parte e- 
fortul pentru igiena lo
cuinței proprii și decora
rea acesteia. Iar aici se 
găsesc produse și mărfuri 
destinate acestui scop. Dar 
concret despre activitatea 
societății, în proprietatea că
reia se află magazinul, am 
discutat cu patroana aces
teia, dna economist Maria 
Iacobescu, care ne-a spusj

„Mărfurile noastre sunt 
importate din Italia, au

o calitate de excepție și 
corespund standardelor e- 
uropene. Avem vopsele la- 
vabile pentru zugrăveli 
Interioare, dar și tapet 
ultralavabil, într-o gamă 
variată de culori și mode
le, vopsele pentru lemn șl 
metal, lacuri pentru par
chet, vopsele pentru re- 
condiționarea căzilor de 
baie, cât și plante de de
cor naturale și artificiale, 
flori și aranjamente flo
rale, ce se pot executa la 
comandă".

— De cele expuse la ra
ionul de cosmetice, pe ca
re 1-ațl amenajat separat, 
sunt interesate îndeosebi 
femeile.

— Da. Sunt produse ale 
firmei „Lander" din S.U.A. 
— creme, loțiunl, șampoa- 
ne etc —, pe bază de vi
tamine șl uleiuri vegeta
le șl le comercializăm la 
cele mai mici prețuri de 
pe piață. Magazinul mai

oferă — pentru automo- 
biliștii care dorese să-și 
împrospăteze sau să-și 
schimbe culoarea mașinii 
dar și s-o ferească de in* 
temperil — vopsele poliu- 
retanlce, metalizate și ne
metalizate, de cele mal 
diverse culori. Prin întrea
ga activitate ce o desfă
șurăm, dorim să ne alini
em standardelor europene.

— V-ați asumat răspun
derea conducerii unei so
cietăți, ceea ce nu-1 sim
plu pentru o femeie care 
mai are- atâtea alte obli
gații familiale și este ma
mă și a doi băieți.

— Nu-i ușor, mal ales 
atunci când ești exigent 
cu propria activitate, dar 
și cu aceea a salariaților. 
Îmi este însă alături so
țul, un sprijin de nădej
de în profesie, dar șl în 
familie.

ESTERA SÎNA

Ikwn «fa. PAULINA POPA

I
j TORENTE

( Torente dc lumină curg,
f Ca niște tăceri ce înalță
î gândul
î Alunecă în odaia sufletului
l Atingând zborul de fluturi
I Adiind în ale vântului săruturi
? Alungând întunericul
) Aducând liniștea
J Pe oceanul mereu bântuit
î dc furtună.

PENTRU A VA PĂSTRA TINEREȚEA

E bine să...
• Să iubești oamenii și 

universul în care trăiești|
• Să surâzi sau să în

veți, dacă nu știi, să su
râzi. Surâsul destinde spi
ritul. în timp ce atitudi
nea posacă, mohorâtă îl 
înăsprește •

• Să duci o existență 
echilibrată, fără excese de 
nici o natură;

• Să-ți cultivi sentimen
tele de afecțiune pentru 
familie;

• Să ai casa deschisă 
pentru oameni; a te în
chide între pereții locuin
ței tale înseamnă a te vârî, 
nu bună știință, într-o în
chisoare, ceea ce devine 
stresant ;

• Să desfășori o activi

tate fizică: alergări în 
aer liber 1

• Să fii mereu activ(ă), 
desfășurând cât mai mul
te și variate activități, în
cât nici mintea nici cor
pul să nu-ți lâncezească 
(ruginească).

Feriți-vă

de...
• De ură; cei ce-și urăsc 

vecinii, de pildă, sigur su
feră de stomac sau de fi
cat.

• De gelozie: ura și ge
lozia sunt fiicele fricii) 
din frică izvorăsc toate re
lele omenirii (frica de si
ne., de ceea ce gândesc al
ții despre noi); putem scă

pa de ea prin iubire, cre
dință șl înțelegerea legilor 
universale (care coincid 
în mare măsură cu cele 
10 porunci).

• De mânie; ea acțio
nează ca o otravă pentru 
întreg organismul.

• De supărare; la afla
rea unei vești proaste 
funcționarea corpului nos* 
tru se modifică în rău.

• De gânduri rele la a- 
dresa altora; și ele pro
voacă boli.

• De inimă împietrită : 
cei care refuză să dăru
iască celor din jur compa
siune șl tandrețe sunt mai 
predispuși îmbolnăvirii l- 
nimii, pentru că încalcă 
legea divină a iubirii. Și 
mai trebuie să știm că prin 
această vamă a corpului 
—- inima — pătrund și al- 
te boli în corpul nostru.
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Ești tărâmul ființei mele, 4
Când valurile vieții mă i
izbesc necruțător, ?
Ești tâmpla sufletului meu, ■
Și lacrima cuvântului „dor", ț
Ești drumul de răscruce ț
și gândul ce mă duce. t
La izvoarele existenței. i

ELENA MONDA (

Pentru
: La marile noastre săr-
I bători religioase ne do-
• rim și de obicei și reali- 
| zăm mese bogate, cu fe-
• luri de mâncare tradițio. 
| nale sau pur și simplu 
J cu mâncăruri mai deose- 
| bite, ti putem da mesei 
I un aspect festiv firește 
î și prin modul de a o a-
• ranja (folosind veselă șl 
» tacâmuri pentru ocazii), 
j decorând-o după fante- 
J zla noastră (și posibili- 
| tăți) cu lumânări, cu
• flori. Și nu în ultimul 
| rând având grijă și de 
» aspectul preparatelor a- 
| duse la masă.
» Gel mai bine se pre- 
| tează ornamentării ape- 
i ritivele, pe care în acest 
J sezon avem din ce le pre- 
| para și cu ce le decora. 
J Chiar și o banală, de-

Vrăbiuța I

r
i
I 
yl

1 să ieși fără ajutorul

I Crezi că mai contează 
4 acum atât de mult cum 
J a început ?
J începutul e mereu un- 
I deva. în trecut și nu
• mai poate fi schimbat.
* Să spun că m-a condus 
J destinul, că așa a fost 
! să fie ?... E târziu, e 
î prea târziu... E ca șl
1 când mergi cu sania pe
• deal și nu o mai poți 
lopri. E ca un nisip miș-
2 cător din care nu poți 
l să ieși fără r;
‘ cuiva ce stă pe stâncă. 
| Dar cine, cine să-ți în-
* tindă o mână ?

Azi... Azi c fiecare zi. 
" în fiecare zi spun: „lată, 

acesta este trupul meu*.' 
« Dar eu ? E sfâșiat sufle- 

. tul în mine. în fiecare 
. zi dăruiesc palmelor 

străine trupul meu. Tu 
nu știi cum e să te mân
gâie palmele necunos-

< i cuților, tu nu știi cum 
j e să zâmbești când su

fletul se chircește un
deva in adâncuri.

♦___ ___ ___
♦ ceZui ce niciodată nu te 
1 întreabă ce este iubirea. 
1 Mâini febrile, miros de
* transpirație, răsuflarea
* sacadată duhnind a pof- 
ț te trupești... și tu, un- 
ț deva ascunsă, adânc
1 înlăuntru, tu privind cu
• tristețe șl resemnare.-
2 sau poate visând, ca 
1 să-ți fie mai ușor, că ești 
J la casa ta, că ai soțul

tău, că »’ei avea un 
'1 copil.

Tu nu știi ce înseam- 
' nă să știi că niciodată 
' nu vei avea copii, că 

trupul tău nu va fi nici
odată binecuvântat...

Nu te uita
ne, ochii nu 
niciodată în 
nu mă privi 
mă cu inima.

Spune-mi,
_ vreodată o vrabie

• rind în mocirlă ?
INA DELEANU

♦

Să 
accepți mângâieri șl să
ruturi și să-ți dai trupul

așa la mi
nor vedea 
adâncuri, 

ci ascultă-

al văzut
mu-

* 9 mm > —— «v. —— • - — • mv •

masa dv da Rusalii
acum, pastă de brânză, 
pe care imaginăm flori 
sau alte aranjamente rea
lizate din felii de roșii, 
castravete, măsline ș.a., 
va avea un efect deose
bit și va fi apreciată.

Lăsăm la alegerea ci
titoarelor noastre aperi
tivele, supele sau ciorbe
le și fripturile pentru 
Rusalii și vă propunem 
doar o rețetă de tort.

• TORT MOCA. Bla- 
tul: 200 g făină, 200 g za
hăr, lOgness (2 lingurițe), 
0 ouă, 2 vanilii, 25 g unt. Se 
freacă gălbenușurile cu 
zahărul și vanilia, se a- 
daugă ness-ul desfăcut în 
puțină apă. apoi albușu
rile bătute spumă, Iar Ia 
sfârșit făina, puțin câte 
puțin și un pic de praf 
de copt stins cu lămâie

(sau oțet). Se toarnă com
poziția în tava unsă cu 
unt și tapetată cu făină; 
se coace la foc potrivit. 
Se lasă să se răcească și 
se despică blatul în trei 
foi (dacă e mai subțire 
se poate și doar în două).

Crema se prepară din 
125 g zahăr amestecat cu 
3 găhbenușe, la care se 
adaugă 100 g nuci măci
nate și 100 ml de cafea 
concentrată. Se dă vasul 
la foc să se încălzească 
până ce compoziția se 
leagă. Se ia de pe foc și 
se lasă să se răcească 
complet. Se adaugă 200 
g unt și 25 ml coniac, se 
amestecă pună se obține 
o cremă spumoasă, cu 
care se umplu cele trei 
foi. se montează tortul șl 
se decor» :.’

I*
I
i
*

I
* ,

I
* 1

I
m

Iw
I
*

I
I 
I
I

*

o
• MIERCURI, 11 IUNIE 1997



—
CUVÂNTUL LIBERco t id iâri i independent O... ■■■...^ii. .., ..

I

I
*

I
w

Iw
I

I •

' •

Ii •

Il *

LI
I
*i
*

I
i
*

I
w

I
.1

< »

Iț • 
I

' *

I
I
I
«

I
wI
I
I
I

0 rezolvare bună oferită • 
de inițiativa privată j

i>-z; TXJ(Bcl&(A 
WATTULUI! UBSR

Centru de informare
si documentare»

Pentru persoanele din 
comuna Buceș, care sunt 
nevoite sâ facă naveta 
zilnic la serviciu în zo
na BraduLui, până nu 
demult aceasta a fost un 
calvar deoarece, deși erau 
în posesia abonamente
lor de călătorie, așteptau 
ore în șir în stații, căci 
mijlocul de transport 
care trebuia să-i trans
porte întârzia sau nu

Cele mai tinere familii j
După cum ne-a infor

mat dl Constantin Ma- 
teș, secretarul Consiliu
lui local Buceș, sâmbă
tă, 30 mai 1997, aici au 
fost oficiate două căsă
torii, iar numărul fami
liilor întemeiate de la 
începutul anului a ajuns 
la opt. Cele două tinere 
perechi care s-au pre
zentat în fața ofițerului 
stării civile însoțiți de 
nași, părinți, rudenii și

Alarmă demografică! i
Despre condițiile grele 

de muncă ale oamenilor 
și in special ale mineri
lor din zona Țării Za- 
randului s-a scris de ne
numărate ori. Pe zi ce 
trece observăm cu regret 
încă un fenomen îngri
jorător; natalitatea este 
in evidentă scădere,

sosea. Acum aceștia, gra- | 
ție inițiativei dlui Puiu - 
Iancu patronul SC „Ci- | 
prian" SA, lucrurile au ' 
intrat pe făgașul normal i 
și zilnic au la dispoziție I 
un autobuz curat care > 
oferă o călătorie plăcută I 
și care pleacă de la ca- • 
petele de linie conform | 
orarului stabilit. Călăto- » 
rii au acum numai cu- | 
venite de laudă. • 

prieteni sunt: dl Petru ț 
Gordea din Stănija și I 
domnișoara Anica Achim ! 
din Grohoțele; dl Con- | 
stantin Florin Achim din < 
Dupăpiatră și domnișoa- I 
ra Nadia Luminița Mol- , 
dovan din orașul Călan, I 
satul Grid. Le urăm un J 
fericit „La mulți ani", | 
casă de piatră, mult no- . 
roc și la anul câte un | 
boboc 1 I

De la începutul anului I 
și până la 31 mai 1997, J 
la Buceș numărul per- . 
soanelor trecute în eter- J 
nitate s-a ridicat la 22, | 
comparativ cu cel al noi- J 
lor născuți pe întreaga I 
comună, care abia a a- > 
juns la 10. (AI.J.) J

i1 a a ^^a a a a

Necazurile unui abonat
Sunt abonat la ziarul 

județean de peste 15 ani. 
îl citesc cu plăcere pen
tru că oferă informații 
interesante și-l prefer 
celorlalte căci oglindește 
problemele județului, 
chiar și ale orașului meu 
din când în când. Neca
zul este că poșta nu mi-1

Acriturile
Oficiul poștal — cel ma

re — ain municipiul Pe
troșani, pune la dispoziția 
cetățenilor o sală spațioa
să, unde funcționează ghi
șeele specifice acestei in
stituții. Și aici se ridică 
probleme ce se întâlnesc 
în alte părți — puținăta
tea meselor și scaunelor, 
lipsa uneltelor de scris 
ș.a. Dar cea mai mare pro
blemă este aspectul sălii 
respective: este întunecoa
să, cu pereții murdari. 
M-am uitat cu atenție jur 
împrejur și n-am zărit nici 
un fir de floare. Pentru 
a vedea cum ar trebui să 
arate o sală de servire a 
oamenilor le-am sugera 
domnilor din conducerea 

aduce la timp. Cel de 
sâmbătă, spre exemplu, 
îl primesc abia lunea, 
și-l foarte neplăcut fiind
că multe știri nu mai 
sunt de actualitate. Nu 
s-ar putea corela progra
mul poștei cu cel al apa
riției ziarului ? (N.T. — 
Hațeg).

oficiului să se deplaseze 
până la Brad, să vadă cum 
arată oficiul de aici — 
plin de flori, tablouri, cu
rat ca un pahar.

— Cea mai neplăcută 
treabă la -Oficiul din Pe
troșani — ne spunea un 
om ce a dorit să rămână 
anonim — este lipsa de 
solicitudine a celor de la 
ghișee față de cetățeni. Da- 
că ceri o informație la un® 
dintre oficiante, fie că 
nu-țj răspunde, fie c$-ți 
aruncă un răspuns acru 
precum castravetele mu
rat.

După câte știm, Poșta 
Română se află și ea în 
schimbare și restructurare. 
Sau la Petroșani reforma 
n-a ajuns încă ? (Tr. B.)

Pentru cadrelo didactice 
din județ a fost realizat 
un centru de informare 
și documentare. Centrul, 
realizat în sediul Inspec
toratului Județean Școlar, 
cuprinde materiale din di

Biserica din Slâncești. Foto TOAN ANDRUȘ

verse domenii (legislație, 
buletine informative, do
cumente referitoare Ia in
tegrare, lucrări în limbi 
străine, lucrări științifi
ce ale profesorilor șa.).

(V. R.)
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CE MAI ESTE NOU IN ACTIVITATEA DE EXPERT CONTABIl SI CONTABIL AUTORIZAT
1 \ /

[ (Urmare din pag. 1)

' zări de asemenea cu 
privire la practica în 
specialitatea financiar 
contabilă. Astfel, art. 10

i din Regulament conside- 
j ră ca practică în acest 

domeniu activitatea des
fășurată în domeniul fi
nanciar—contabil, fiscal și 

i bancar, de metodologie 
financiar — contabilă, fis
cală si bancară, de con
trol financiar — contabil, 
fiscal șt bancar, precum 
și în învățământ la dis
ciplinele: Contabilitate,
Fiscalitate, Control fi
nanciar, Expertiza conta
bilă, Analiza financiară șl 
alte discipline cu profil 
financiar oontabil.

— Care este situația cen
zurilor (auditorilor statu
tari. care se află în e- 
xercițarea mandatului în 
baza I-egii 31/1990 și nu 
sunt membri ai Corpu
lui’

— Corpul Experților 
Contabili si Contabililor 
Autorizați din România 
(în conformitate cu pre
vederile Ordonanței Gu
vernului 65/1994 și a Ixt- 
gii 49/1995) -.re, printre 
atribuții, următoarele: •
elaborează și publică nor
mele privind activitatea 
profesională și conduita e- 

ticâ a experților contabili 
și contabililor autorizați, 
ghidurile profesionale în 
domeniul financiar conta
bil; • sprijină formarea 
și perfecționarea profe
sională a experților con
tabili și a contabililor 
autorizați; • alte atri
buții stabilite prin lege 
sau Regulament. Potri
vit art. 6 dm H.G. 483/ 
1998 verificarea și certi
ficarea bilanțurilor con
tabile de către cenzori, 
având în vedere obligați
ile lor legale ce le revin, 
se va efectua după Nor
mele le audit financiar și 
certificarea bilanțului e- 
laborate de Corpul ex
perților. De asemenea, 
conform prevederilor art. 
11 din H.G. 483/J996. pri
vind prestarea serviciilor 
în domeniul contabilității, 
verificarea și certificarea 
bilanțului contabil, în ba
za prevederilor Legii con
tabilității nr. 82/1991, cen
zorii (auditorii statutari) 
își exercită mandatul pe 
baza numirii de către a- 
dunările generale ale ac
ționarilor, sau asociați
lor, conform prevederilor 
Legii nr. 31/1990. Ei au 
obligația să se înscrie la 
filialele teritoriale ale 
Corpului în vederea cu

prinderii acestora într- 
un nnogram unitar de in
struire pe probleme de 
verificare și certificare ,a 
bilanțului contabil.

în exercitarea și pentru 
aplicarea unitară a a- 
cestor dispoziții legale 
s-au elaborat, de către 
Corpul Experților Con- 
•tahiLi si Contabililor Au. 
rizați. Norme privind e- 
viderrța, instruirea șl per- 
fc?cționant’a profesională 
a" cenzorilor (auditorilor 
statutari) din economie, 
norme aprobate de Con
ferința Națională care a 
avut loc la Buzău, pe 
data.de 29 martie 1997. A- 
aeste norme prevăd, între 
altele : cenzorii aflat! în 
exercitarea mandatului vor 
ii înscriși în evidenta 
Corpului în termen de 
60 zile de la data a- 
probării Normelor : cen
zorii numiți după expira
rea acestui termen vor fi 
luați în evidență în ter
men de 30 zile de la nu
mire ; obligația pentru 
realizarea acestor evi
dențe revine atât cenzo
rilor care trebuie să se 
înscrie cât și filialei Corpu
lui care completează re
gistrul „Evidența cenzori
lor" (auditorilor statu
tari).

Pentru realizarea aces

tor obiective rezultate din 
prevederile legii, filialele 
Corpului vor colabora cu 
cele ale Fondului Proprie
tății de Stat și cu Ofici
ile județene ale Registru* 
Iui Comerțului, în care 
sens este în curs de 
încheiere o convenție 
între Secretariatul Ge
neral al Corpului și con
ducerile celor două . or
ganisme centrale.

— Cum este organiza
tă activitatea de exper
tiză contabilă și contabil 
autorizat ?

— Activitatea de ex
pertiză contabilă și con
tabil autorizat a fost 
organizată independent de 
Executiv și, treptat, tre
buie să se realizeze prin 
persoan.e care au ca uni
că activitate exercitarea 
acestei profesii. De fapt 
aceste trăsături rezultă 
cu preponderență din 
însăși calitatea stabilită 
prin lege pentru organis
mul nostru, adică orga
nism d° utilitate publică 
și autonomă.

Pentru apărarea presti
giului și independenței 
profesionale a .membri
lor săi,' Corpul acordă o 
mare importanță, însăși 
esența reformei profesi
ei constând în libertate șl 
independență.

Există însă, în l mp- 
mentul de față, unele 
probleme care pun In pe
ricol autonomia și inde
pendența, adevărați fac
tori de risc în activitatea 
noastră profesională. Spre 
.exemplu, în ce privește 
organizarea profesiei: cum 
poate un consiliu de fi
lială. consiliu superior și, 
deci, corpul în ansamblul 
său, să decidă în raport 
cu autoritatea publică 
dacă autoritatea publ'că 
respectivă face parte din 
organele de conducere ale 
corpului ? In ceea ce pri
vește exercitarea profe
siei ne întrebăm: cum 
poate un expert conta
bil să decidă într-un 
contract civil, în raport 
cu e instituție, dacă este 
chiar angajatul acestei
instituții? Poate oare o
persoană integră, cu res
ponsabilitate, să judece
lucrurile dimineața ea 
angajat, într-un fel, și
după-masă, ca auditor, 
altfel?

Se poate spune că pro
blema incompatibilității, a 
conflictelor de interese esto 
o problemă care depășeș
te sfera profesiei con
tabile. în profesia con
tabilă însă această pro
blemă trebuie pusă cu 
mare responsabilitate.

—' Ce obiective aveți îi 
perspectiva imediată în 
programul de activitate al 
Corpului?

— Așa după cum am 
arătat, la începutul discu
ției noastre, preocuparea 
dc bază este activitatea 
desfășurată în vederea 
asigurării condițiilor pen
tru examinarea programa
tă pe 28 iunie 1997. Cu 
toate acestea. în confor
mitate cu programul de 
activitate aprobat de Con
ferința Națională din 29 
martie 1997, pe data de 
14 iunie 1997 avem orga
nizată o instruire cu ex. 
perții contabili și canta
bilii autorizați, reprezen
tanți ai societăților da 
expertiză din județ, la 
care vor fi dezbătute nou
tățile din legislația națio
nală în domeniul fiscal 
și contabil, în special 
prevederile din Legea bu
getului pe anul 1997 nr. 
72 (M.O. nr. 76/29. 04. 
1997) și Ordonanța Guver. 
nului nr. 70/1994 privind 
impozitul pe profit, re 
publicată (M.O. nr. 40/ 
1997). La întrunire vor 
fi invitați specialiști din 
D.G.F.P.C.F.S., Curtea de 
Conturi, Parchet, Poliție, 
cadre didactice de la ca
tedrele de specialitate șl 
alți speclaiișțl.
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„Sper să pot reveni în Hunedoara

cât mai curând"
(Urmare din pag. t)

zile aici la dumneavoastră. 
Știu o mulțime de lucruri 
despre istoria României, pe 
care o studiez de aproxi
mativ doi ani și jumătate, 
deși nu e treaba noastră 
ce s-a întâmplat îrt aceasră 
regiune — leagănul dacilor, 
apoi al romanilor și apoi al 
României, ca .țară modernă". 

Referindu-se la noua co
operare pe teren minier, 
semnată sâmbătă, la sediul 
RAC Deva, a mai preci
zat: ,‘,Sunt foarte fericit șl 
onorat să fiu martor la o 
căsătorie. O fată frumoasă 
numită România vrea să se 
mărite cu un băiat frumos, 
pe care-l cheamă Gabriel.

' Iar în mod tradițional, tre
buie să se găsească un i- 
nel, care să fie din aur. 
Sper ca atunci când am să 
revin, data următoare, să

am un mic inel, pentru ca
re «unt qata să plătesc. Du
pă cum știți în America 
suntem capitaliști, Iar când 
primești ceva trebuie să plă
tești pentru acel lucru. Sunt 
gata, data viitoare, când 
revin, să-mi plătesc hotelul 
și să devin și mai familia
rizat cu regiunea dumnea
voastră. Vineri am fost la 
Brașov, la lansarea unei 
mari firme canadiene în 
România — Connex GSM 
— fiind vorba de telefonia 
celulară, care va ajunge și. 
la Deva foarte curând. Vă ■ 
promit că o să revin aici 
când si la dv se va lansa 
acest lucru. După cum știți, 
Canada a ajutat România 
să devină o putere energeti
că. lucru ce a făcut ca ța
ra dumneavoastră să se nu
mere în grupul select al ce
lor 30 de state care au cen
trale nucleare. Acest lucru

ește un succes pentru Ro
mânia. Este meritul dum
neavoastră. Aveți uraniul 
necesar, dveți | rsonal pre
gătit. Același lucru se poa
te SDUne despre domeniul 
aviației, unde am vândut 
avioane foarte moderne Ro
mâniei. De asemenea, co
operarea româno-canadiană 
este Tn plină ascensiuhe în 
domeniul telefoniei $i de
sigur al altor sectoare.

Menirea noastră este și 
aceea de a sprijini crearea 
unor legături între firmele 
românești și cele din țara 
noastră. Sper să pot reve
ni în județul Hunedoara cât 
mai curând, întrucât este O 
zonă foarte frumoasă, se 

, aseamănă zonele montane 
de aici cu cele din Canada", 
a mai adăugat, în finalul 
discuției de sâmbătă, la De
va, ambasadorul Canadei, 
dl Gilles Duguay.
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S.C. CASIAL S A. DEVA 
VINDE LA

mijloace fixe scoase din funcțiune conf. Legii 15/94.
Preț de pornire (inclusiv TVA) 
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Ambasadorul Canadei, dl Gilles Duguay (dreapta) și 
președintele Societății Gabriel Resources Limited, dl Frank 
Timiș (stânga), au rostit scurte alocuțiuni sâmbătă, 7 iu
nie a.c.; cu ocazia momentului festiv de la sediul RAC 
Deva. Foto: ANTON SOCACI

Denumirea
Autoturism DACIA 1300 
Tractor U 650 
Buldozer S —1801 
Autobasculantă 10,5 t 
Remorcă cisternă 
Calculator Coral 
Motostivuitor 1,6 tf 
Cuplor Felix C 3 2

Taxa de participare la licitație de 50 000 lei și garanția de partici- 
jpare de 10% din prețul de pornire se vor depune la casieria societății 
■anticipat până la data licitației.
I Licitația va avea loc in data de 18 iunie 1997, ora 10.

I Informații și înscrieri la sediul societății sau la telefoanele 054-213140; 
1054-213141; 054-213142 int. 270, 154, 203 serviciul mecano-energetic. 

S UNIVERSITATEA ECOLOGICA DEVA
! instituție autorizată de Guvernul României
I prin H.G. 568 din 16. 08. 1995

IA N U N Ț A
Concurs de admitere la Facultatea de Management

| Turismului și Comerțului Internațional, în data dc 12. 07. 
înscrierile se fac Ia secretariatul facultății din : Str. 

28, începând cu data de 09. 06. 1997, între orele 9—14. 
Pentru înscriere candidați! vor prezenta : 
— Buletinul de identitate; 
— 2 fotografii color 3/4;
— taxa de concurs — 80 000 Ici.
Detalii și relații suplimentare la sediul facultății sau Ia telefon : 054- 

211816 și 054-219076.

3 960 000
3 817 352
7 200 000
4 200 000

400 000
2 000 000

980 000
2 658 820

I

I 
I

După Franfa, Universitatea
Petroșani onorează Canada

(Urmare din pag. 1)

lade Î8 ianuarie 1936 
Montreal, în Canada.

Debutul în viața diploma- 
tied a avut loc în anul 1968, 
când e numit în funcția de 
secretar II al ambasadei

Dakar. Intre 
a fost ministru 
culturale șl in* 
Paris. Din 1995 
amBasador ia

Canadei în 
1983—1987 
cu afaceri 
formații la 
este numit
București, pentru Romania, 
Republica Moldova și But* 
garia.

în ziua de 5 iunie, pe 
la ora 19, doi bărbați și 
o femeie, nemaiîntftlniți 
pe meleaguri hunedorene, 
au intrat în magazinul 
„Orion“ din Deva, al SO 
„Intercom" SRL Hunedoa
ra. N-au intrat să cumpe
re, căci ăștia erau clienți 
cărora le plăcea mai mujt 
culesul, decât semănatul 
și prașila. Folosind forța

S.C. Industrie mică și servicii S.A.
Alba, localitatea Sântimbru

— i szb, Str. Șoseaua Națională, nr. 16 
058/842232 
058/842249

Tel.
Fax

I* »

/
i!

î
Mari reduceri de prețuri — 20%
Numai în perioada 9—30 iunie 1997, la cărămizi ceramice prețu

rile variind între 760—1274 lei/buc. (inclusiv TVA).
J -- -* (5755) |
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in Economia 
1997.
1 Decembrie,

GRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL MATERIAL RULANT SIMERIA 
anunță planul de școlarizare aprobat pentru anul școlar 1997—1998 : 

LICEU — clasa a IX-a curs dc zi :
1. Filologie
2. Electromecanic locomotive
3. Electromecanic vagoane
4. Lăcătuș construcții de mașini

PROFESIONALA
1. Lăcătuș reparații vagoane
2. Lăcătuș reparații locomotive
3. Sudor
4. Strungar

înscrieri în perioada 16 iunie —

1
1 
i
1

— anul I curs dc zi : 
1/2 cls./13 locuri 
1/2 cls./12 locuri 
1/2 cls./13 locuri 

1/2 cls./12 locuri 
4 iulie.

Adresa : Șoseaua Națională, nr. 136. Telefon : 054-660453.

1

1

cls./25 
cls./25 
cls./25 
c!s./25

<k./25

cls./25

locuri 
locuri 
locuri 
locuri

locuri

locuri

împotriva gestionarei 'Ro
zalia Isăilă, au sustras din 
casă banii rezultați din 
vânzările pe ziua respec
tivă — 1 445 500 de Iei, și 
au dispărut în trombă, cu 
un autoturism. Nu cunoș
teau ei insă capacitatea 
de reacție și de acțiune 
a polițiștilor hunedoreni. 
Alerta odată dată, bandi- 

nu prea aveau șanse 
iasă din județ. Era ora 
când au fost reținuți 
raza municipiului Cl

ții 
Să
23, 
Pe 
răștie. Se numesc Francisc 
Alfred Benedic, de 36 de 
ani, din București, fost 
condamnat, muncitor Ia 
Electrobobinaj SA Bucu
rești, Anca Benedic, de 27 
de ani, soția sa, vânzătoare 
îa SG „Primacom" SRL 
din București șl Petre Ian- 
cu, de 41 de ani, din O- 
topeni, fost condamnat, 
fără ocupație. Voiajul hu- 
nedorean nu le-a prea pur
tat noroc, iar peste ani, 
când vor ieși iarăși fa lu
me, sigur vor ocoli jude
țul Hunedoara, pe la mare 
distanță. z

ION CIOCLEI
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anunță vânzarea prin

LiCFTATHE PUBLICA 1

BANC POST S.A.
Sucursala JudeleanâHun^oaffl

■

i

1 — casă cu 5 camere, anexe și grădină, si-
Ituată în Călan, str. 1 Decembrie, nr. 115.
« Preț de pornire : 63 000 000 lei.
♦ Licitația va avea loc in data de 16. 06. 1997,.
• ora 10, Ia Judecătoria Hunedoara, biroul e 
« cutori judecătorești.
• Informații suplimentare la telefon 7124 
Isau la 219501.

î♦i
i -- --  _ _ ------ —
ț pentru : Germania, Franța, Olanda, Belgia, An* i 
jglia, Danemarca, SuediSpania, Italia, i 
j Austria, Elveția

• asigurări medicale pentru străinătate . <
• închirieri da autocare pentru excursii 

grup, interna si internaționale.
Telefon 23 06 90.

CONSIM DEVA

Piața Victoriei, 2/1 (IPH)
VA OFERĂ

• curse regulate cu autocare moderne

I
I
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• Pentru Miliăiță Stoica,
cu ocazia zilei de naștere, 
„La mulți ani!“. Cu mul
tă dragoste, buna din De
va. (5746).

VANZAR! -
CUMPĂRĂRI

• Vând autoutilitară 
„Mercedes" 207 D, 
1.5 tone, cu carte de 
identitate și autoriza, 
ție sanitară Stare ex_ 
ceptională. Tnformatii 
la tel. 211275.

>— k—* • • — *—♦—4—♦- •

• Cumpăr frigider mic 
sau mare, folosit, în sta
re bună. Tel. 215729.

• Vund apartament trei 
camere (Liliacului), ultra- 
amcnajat. 2 boxe. Tele
fon 221030.

(5703>

• Vând Volga Diesel sau 
schimb cu autoturism pe 
benzină. Tel. 617593.

(184648)

• Vând urgent casă în 
Simeria. Tel. 660264.

(5762)

• Vând autoizotermă 1,5 
tone, benzină, negociabil. 
Tel. 623707, după ora 20.

(5751)

• Vând apartament 3 
camere decomandat, par
ter,' posibilități privatiza
re, negociabil. Deva, str. 
Bejan, bl. 56, ap. 22.

(8218)

• Vând urgent aparta
ment trei camere, etaj 1. 
Tel. 626110. (5750)

• Vând Bufei incintă 
Spital Județean Deva. Tel. 
217809. după ora 20.

(5749)

• Vând casă Hațeg. Tel.
770315. (5744)

• Vând apartament trei
camere decomandat, mo
bilat, bdul 22 decembrie. 
Tel. 624332. (5743)

• Vând urgent aparta
ment trei camere, îmbună
tățiri deosebite. Tel. 624108, 
după ora 19. (5741)

• Vând combină ’frigo
rifică Whirpool în garan
ție, preț negociabil. Tel. 
219223. (4735)

• Vând Dacia 1300; 2000
DM. Tel. 219313, după ora 
15. (4736)

• Vând lăstun din ta
blă, portbagaj, dublu radio 
casetofon, greutăți cântar. 
Tel. 213815. (4735)

• Vând apartament 4
camere ultracentral, etaj 
2, confort sporit. Telefon 
218744. (4734)

• Vând cultivator în
stare perfectă pentru pra- 
șila I, preț foarte avanta
jos, familia Groza, sat 
A. Vlaicu, nr. 153. (5739)

• Vând casă ultracen
tral, posibil sediu firmă, 
magazin. Tel. 217644, ore
le 17—22. <4728)

• Vând cameră video
Canon, 8 mm, cu toate ac
cesoriile necesare. Telefon 
621653. " (5759)

• închiriez, rochii pentru 
mirese, jnodele deosebite 
și accesorii; Orăștie, pri
măverii, 19. 14313)

DIVERSE

• Managerul Societății 
comerciale Agromec SA 
Geoagiu convoacă aduna
rea generală extraordina
ră a acționarilor, la data 
de 24. 06. 1997, ora 10, în 
sala de ședințe Agromec 
SA Geoagiu, pentru toți 
acționarii înregistrați în 
Registrul Acționarilor, lâ 
sfârșitul zilei de 30. 04. ‘97. 
A doua convocare în da
ta de 09. 07. 1997, ora 10, 
în același Ioc. Informații 
la sediul societății sau la 
telefon 168. (5470)

• ' ' <*'

PIERDERI

' I«

I

VOPSELE FOLIURETAN1CF.

metalizate și icmctali
• zote, executate -a coman.
* dă (după pale’Jt de e'jlorî), 
I într-o gamă diversificată de 
I nuanțe.
I — materii prime import 

Italia
— rezistentă sporită 

agenji atmosferici
— calitate garantată.

Le

ta

CEI E 
MAI MICI 

P R E T U R 
DL PE 

P I Y Ț A 
— promptitudine 

în execuție.

l

găsiți la 
MAGAZINUL VALENTIN, 

Deva, zona Casei de Cultură, tel. 216160. 
program zilnic 8-19, sâmbăta 9-13,

(74)

• Vând BMW 316, 
an fabricație 1978. în
matriculat, cu piese 
do schimb. 3500 DM, 
negociabil. Tel. 221414, 
Deva, după ora 18.

. • Pierdut legitimație de 
serviciu eliberată de „Si
derurgica" Hunedoara, vpe 
numele Stingă Nicolae. O 
declar nulă. (4167)

• Pierdut motan siamez 
la Simeria. Răspunde la 
Marc. Ofer recompensă 
substanțială. Tel. 661307; 
după ora 19. (4171)

COMEMORĂRI

CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI SI 
CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN 

ROMANIA
FILIALA HUNEDOARA — DF.VA 

Deva, str. Libertății, bloc Li, Mezanin 
tel./fax 214658

A N U N Ț -Ă %
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• Vând Dacia 1310, 1987,
Ungaria, neînscrisă, preț 
negociabil. Oră<tie, Tel. 
613086. (184647)

• Vând caroserie Audi 
100 CD. fabricație 1988, 
Stare perfectă, cu interior, 
2 milioane, negociabil. Tel. 
231508.

• Vând apartament 3
camere, etaj 1, central (lân
gă Transilvania). Telefon 
611757. (4732)

• Vând garsonieră, etaj
2, bl. 52, Al. Crișului, Mi
cro 15, sau schimb cu mi
crobuz persoane, eventual 
diferență. Relații ap. 12, 
bl. 52. (4730)

• Biserica Boholt vinde
profile metalice tip U șl 
i, prin licitație publică, la 
data dc 16. 06. 1997, ora 
42 Informații suplimenta
re de la dnul I.uca Aurel, 
Boholt, nr. 10. (5756)

• Vând două apartamente 
a două camere cu îmbu
nătățiri, preț negociabil. 
Tel. 222498. ' (5752)

• Vând apartament două
camere, etaj 1, în Călan. 
Tel. 672138. - (5740)

• Vând motocul tor 28 
CP, italian, cu toate ac
cesoriile. Tel. 661704.

(5716)

• Vând casă, pământ,
sat Lunca, comuna Băița, 
tel. 641180, dimineața, în
tre 8—9. (5473)

• Vând cuptor micro
unde. Tel. 641502. (5474)

• Vând apartament trei
camere, cartier Dacia. Tel. 
626520. (4738)

LICITAȚII

• Cooperativa Bucura
Hațeg, str. M. Eminescu, 
nr. 49, anunță licitație pen
tru închiriere spațiu com
plex Piața Unirii, pentru 
data de 23 iunie 1997. Re
lații Ia tel. 770113. (9370)

ÎNCHIRIERI

• Ofer dc închiriat a- 
partament două camere. 
Deva, tel. 224292, 8—21.

(6047)

• Ofer spre închiriere
spații comerciale și biro
uri. Tel. 614348. (5758)

• Se împlinesc doi 
ani de la trecerea în 
eternitate a ingineru
lui silvic

TRAIAN BOI.O
Dumnezeu să-1 odih

nească! Familia.
(5742)

DECESE

CAMERA DE MUNCA A 
JUDEȚULUI HUNEDOARA

anunță modificarea programului de lucru cu 
publicul, după cum turnează: zilnic, de luni 
până vineri, între orele 8—12.

• Mulțumim din 
inimă tuturor rudelor, 
prietenilor, cunoștințe
lor care și-au luat Ia 
revedere de la minu
nata noastră

VLADI
și au fost alături dc 
n<ii. Familia Romcea.

(5475)

; Organizarea ultimului examen care se va; 
J ține în județul Hunedoara în anul 1997 pentru î 
J atribuirea calității de contabil autorizat pentru [ 
jabsolvenții facultăților cu profil economic șil 
j absolvenții liceelor de specialitate. •
J Condițiile pentru înscrierea candidaților la | 
2examenul dc contabil autorizat precum și pro-} 
jbcle de examen sunt cele stabilite prin regu-* 
Jlamcntul aprobat prin H.G. nr. 1181 din 13. 11. • 
«1996, cu precizarea că absolvenții cu studii su-ț 
Jpcrioarc economice susțin examenul numai scris,! 
|proba orală va consta in susținerea unui studiu* 
Jde caz pe probleme financiar contabile, fiscal și •.
1 de audit elaborat in prealabil de candidat si

I• 4
Informații privind condițiile de înscriere i . • _ - - - - - - |

4

« 
I 
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♦ 
4 I 4

♦ preț în care este inclus transport, cazare si pen-»
*siune completă. VĂ AȘTEPTAM. (6153)1
•

Îdv iluull Citi! IOT til. III j-ITVtl Id mii 

prezentat comisiei de examinare.
I
J și probele de examen la sediul filialei.
i Biroul Permanent
I*________________________________ _____
i

fi

I+I
V

iiuiumi uium 3iuiiiiii<7u rvunuiio, unu- 4

♦ CIA, la incredibilul preț de 190 $ și 60 000 lei.»

S.C. „MAREȘ — TUR“ SRL ORĂȘTIE 
str. Unirii nr. 5, tel/fax 641446, 

organizează în perioadele 28. 06. — 05. 
*1997 si 05. 07. —12. 07. 1997, sejururi pe 
* torului mării EGEE, stațiunea FOURKAS, GRE-

■ ISO 9001
121005761

S-AU REDUS DIN 
SANCȚIUNILE CELOR 

4 DI\ IZIONARE B 
LA FOTBAL.. . i-

Luând în dezb.atere ce
le 4 ’memorii depuse de 
eeli 4 divizionare B, din 
seria a III-a privind sanc
țiunile date de G.G.N., Go
in isi a dc apel din cadrul 
F.R.F. a decis: echipele 
Minerul CertCj și Petrolul 
Țicleni să fie absolvite de 
sancțiunile primite; forma- 
liili v<ega Deva și CS Olt 
’90 f,c. penalizate cu 15 
piuicte și amendă de 10 
milioane lei. F.C. Drobeta 
Tr Severin are dreptul la 
promovare in Divizia A.

Deciziile pot fi contes
tate cu apel la Biroul Exe
cutiv al F.R.F., în termen 
dc 5 zile.

alchimica s o. 
w orăștie

Strada Codrului, nr. 24
Angajează de urgență consilier juridic.
Relații suplimentare la sediul societății sau 

la telefoanele 054/641250, 641670, interior 140 
— serviciul personal.

BANCA AGRICOLA S.A FILIALA HAȚEG,

Vinile la

• I
un apartament cu trei camere, situat n 

Deva, str. N. Bălccscu, bloc M, apart, 9. Prețul 
de strigare este 40 000 000 lei.

Licitația va avea loc la sediul Judecătoriei 
Deva, biroul executorilor judecătorești, la data 
de 18 iunie a.c.. ora 10.

ANUL IX • NR. 1901

k-'

î l
linii de îmbuteliat lichide alimentare 
fabrici de prelucrat lapte, cap. 2000 l/zt 
instalații pentru camere frigorifice 
schimbătoare de căldură cu plăci inox 
aparate de înghețată la cornet si pe bat * 
lăzi, dulapuri si vitrine frigorifice 
răcitoare distribuitoare de bere * 
piese turnate din tontă, otel, neferoase 
suflante cu rotoare profilate

p]
11 
c Prețuri negociabile;

Termene de garanție 12 luni;
* punere în funcțiune GRATUITA

Str. F-cii de Cnibrituri nr. 5-11,3400 Cluj-Napoca, România 
Tel.: 064-435285?435296; Fax: 435302;Tel./Fax: 435297
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