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Un partid, două partide
Până la alegerile din 

noiembrie 1996, Partidul 
Democrației Sociale din 
România era ce’ mai pu
ternic din țară. Se afla 
Ide patru ani la aon- 
ducerea destinelor na- 

j țiunii, îl avea ca părinte 
I spiritual pe însuși șeful 
i statului, dl Ion Iliescu, 
i. sc înconjura de stima

rizarea privatizării 
grefarea unui ■ mare 
măr de SRL — căpușă 
pe trupurile solide 
unor întreprinderi 
stat, care le-au 
necruțător puțina avuție, 
proliferarea miliardari
lor de carton, care sunt 
azi chemați la ordine, 
încurajarea —- prin nea-

nu-.

ale 
de 

supt
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celor dispuși să parvină 
ori să rămână în posturi, 
pedeserizarea multor 
structuri economice, so
ciale, culturale etc., lă
sând azi destui oameni 
serioși și bine pregătiți 
profesional fără funcții
le ocupate meritoriu la 
vremea respectivă.

Era ccl mai puternic, 
dar, de la o vreme, nu 
și cel mai iubit. Impo
sibilitatea guvernanților 
de a redresa economia 
și agricultura, ba chiar 
împingerea anumitor 
sectoare în sfera unor 
interese oculte, tempo-

plicarea legilor — a ho
ției fi crimei organiza
te, multe alte nereguli 
comise ori numai tole
rate de fostul partid de 
guvernământ i-au scăzut 
considerabil admirația 
cetățenilor.

Așa s-a ajuns ca la a- 
legerile parlamentare și 
prezidențiale din noiem
brie 1996 poporul să 
nrefere schimbarea. Deși 
promisiunile au curs cu 
duiumul din ambele părți

DUMITRU GHEONEA

(Continuare in pag. a 2-a)
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UNA PE ZI
— Zorina, eu te pri

vesc doar ca pe o se
cretară!

— De 
director? 
urâtă?

ce, 
Sunt

domnule 
ața de

GOSPODĂRIREA LOCALITĂȚILOR

LA BÂRFE, PRINTRE
9,'itlul accetui articol 

ne-a fost sugerat de către
unul dintre locatarii Car
tierului Micro 7 din Hu-

In incinta Castelului Corvine știlor am surprins o 
echipă de lucrători ai RAIL Hunedoara, care îi dădeau 
zor cu tăiatul lăstărișului pe aleea principală.

Foto: CORNEL POENAR

care
51 
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GUNOAIE
nedoara, care-și exprima 
dezamăgirea asupra a 
ceea ce s-a ajuns în acest 
loc. Cunoscut alături de 
alte cartiere din muni- ■ 
cipiu — Micro 5 și Micro 
6 —, ca un loc în 
excelează gunoaiele 
dezinteresul Dentru
ne și curățenie, Cartierul 
Micro 7 va rămâne, pen
tru gospodarii orașului, 
încă multă vreme, o marc 
problemă. Vandalismul, 
combinat cu lipsa spiri
tului civic, fac ca ima
ginile din acest colț de 
iad să șocheze prin di
mensiune. Cu toate efor
turile care se fac șj pen-

CORNEL POENAR

(Continuare in pag. a 2-a)

CHIAR DACA STAI CĂLARE PE SACUL CU BANI

NU MAI EXISTA PLAN, CI 
NUMAI CONCURENTA?

De când cu haosul făcut 
In România, în numele e- 
conomiei 
un marc 
vorbești 
(fiind o noțiune depășită, 
ingrată și condamnată) sau 
programare, cum vrem s-o 
numim. Dacă la noi așa 
stau lucrurila, nu este 
greu să constatăm că în 
țările cu economie per
formantă șl stabilă există 
o programare chiar foarte 
riguroasă, nelăsându-se 
nimic la discreția hazar
dului sau a „binefaceri
lor*  economiei de piață.

îmi amintesc cum, cu 
aproape un deceniu in 
urmă, un laureat ameri
can al premiului Nobel 
pentru economic, a ela
borat conceptul și a sus
ținut, fapt pentru care i 
s-a conferit distincția a- 
mintită, așa-zisa dezvoltare 
zero (concluzie la care a 
ajuns in urma studiilor, 
întreprinse), singura con-- 
diție pentru a nu strica 
echilibrele și așa destul 
de fragile, în special pri
vind starea mediului, 
fiind aceea a repartizării

de piață, 
riso să 

despre

este 
mat 

plan

echitabile a bunurilor pro
duse de omenire. Rezultă 
de aici, în mod evident, 
că folosirea resurselor ma
teriale, financiare și uma
ne se poate face în mod 
inteligent și eficient, fără 
a aduce prejudicii majo
re și a afecta grav nive
lul de viață al popu
lației globului. Atunci, cu 
naivitate, ne punem in-

4
fie în legătură cu situația 
gravă din uncie țări (nici 
noi nu suntem departe dc 
ele), unde se piere zil
nic, din cauza muniției, in 
vreme ce îmbuibații nu-'și 
mal pot măsura cu nimic 
dorințele, cerințele și tre
buințele reale. Dacă așa 
arată economia de piață, 
în care numai 
descoperă japonezii că

acum 
au

Nici in pădure nu poți construi după legea junglei
Vxdul legislativ de după 

4989 a creat aberații, a 
stricat multe echilibre în 
materie de acțiune regle
mentată prin lege. Printre 
legile abrogate în „sfân
ta mânie revoluțonară" din 
decembrie 1989, s-a numă
rat și legea, hulita lege 
a sistematizării. Numai că 
legea aceea, în afara a- 
berațiilor totalitariste de 
grandomanie, avea și păr
țile ei bune. Nu le vom 
mai invoca aici. în des
tule domenii ale vieții 
noastre, aruncând apa din 
scăldătoare, am aruncat 
și copilul. Numai că vidul 
legislativ în materie de 
construcții și urbanism a 
născut în domeniu zeci și 
mii dc acte de voluntar 
rism, ba pe alocuri chiar 
de vandalism urbanistic. 
Și nu s-a întâmplat atât 
in domeniul construcții
lor de locuințe, d în cel 
al construcțiilor de ga
raje, de case de vacan
ța, de amenajări pentru 
comerț. Normal Sine du
cea dorul casei de va- 
.canță, avea casă și ma- 

■«$nă.

dat 
mare 
ase*

Atacul frontal s-a 
asupra zonelor de 
interes turistic. O 
menea zonă este cea din
vecinătatea lacului de 
acumulare de la Cinciș. 

construit în această 
mult și înainte de 

Motelul „Ginciș", 
de odihnă și baza 

a fostului

S-a 
zonă 
1989. 
casa 
de agrement 
GSH, azi „Siderurgica" ș.a. 
—bazele de agrement cu 
căsu(e de vacantă ale IM 
Hunedoara (azi sucursala 
minieră Hunedoara), IGSH. 
S-a construit, dar în res
pect față de lege și ordi
ne, după proiecte apro
bate cu autorizație de 
construire și avizele ne
cesare în regulă. După re
voluție malurile 
vecinătățile lui 
au fost inundate 
strucțil cu acest 
multe din ele fără 
lecte, altele fără 
zație șl avize de specia
litate, fără o situație 
juridică clară a pămân
tului pe care s-a construit.

It a solicitarea Gonsiliu- 
lul județean, direcția sal 
de urbanism, amenajarea

Iacului, 
imediate 
de con*  
caracter 

pro- 
autori»

teritoriului și lucrări pu
blice a efectuat un stu
diu amănunțit, foarte bine 
documentat și argumentat 
care constituie pentru au
toritatea publică — Con
siliul local Weliucu Infe
rior, pe al cărui 
riu se află 7 
liul județean, 
Hunedoara, Ministerul A- 
pelor, Pădurilor și Me
diului cu a sa Agenție de 
protecție a mediului, o 
veritabilă oglindă fidelă 
a stărilor de lucruri din 
zonă.

Urbaniștii, autori ai stu
diului, au împărțit zona 
in 7 microzone numite 3 
„Zona de agrement", „Zo
na cabana Izvoarele", „Zo
na Camping", „Zona Com
plexului de odihnă GSH", 
„Zona IGSH și IMH“, 
,jZona Motel Ginciș" șl 
,țZona bazei nautice". Se 
au constatat urbaniștii în 
fiecare microzonă în ma
terie de legalitate în rea
lizarea de construcții 
în cele ce urmează.

In „zona de agrement" 
ș-au realizat, după 1990, 
Î6 construcții, în totali-

terito- 
lacul, Gonsi- 

, Prefectura

tate autorizate de Son- 
siliul local Teliuc.

In zona „cabana Izvoa
rele" populată Înainte de 
1989 cu construcții desti
nate campării și comer
țului, Gabriels Băișan din 
Hunedoara a construit, 
fără autorizație, o casă 
de odihnă cu parter, etaj 
și mansardă. în parcela 
vecină, obținută 
cumpărarea de la 
prietar, Octavian 
și Dănuț Neagu, din De
va și-au manifestat in
tenția de a construi ceva 
prin amplasarea unei ba
răci — organizare de șan
tier. „Zona camping" s-a 
pricopsit, pe lângă con
strucțiile care existau aici 
dinainte de 1989, cu un 
chioșc pentru comerț și 
uouă căsuțe — camping, 
construite fără autoriza
ție de S.G. „Hodaco Impex" 
SRL Hunedoara, un chioșc 
de comerț cu terasă și o 
căsuță camping construită

trebarea: de cc nu se a- 
plică oare aceste princi
pii care emană chiar de la 
un trăitor în țara care își 
arogă (nu știu cât de me
ritat) dreptul de jandarm 
al lumii, al cărui șef 
ne-a vizitat de curând și 
doar ne-a salutat de mai 
multe ori, fără a-și arăta 
însă, cât de vag, disponi
bilitatea să ne ajute să 
facem ceva pași concrcți 
spre a diminua decala
jele ce ne despart.

Desigur, înțelegem per
fect că legile economiei 
de piață sunt dure .și ne
iertătoare, ceea ce condu
ce nemijlocit și la con
cluzia că, oricâte eforturi 
ar faca cei săraci și ne
ajutorați de ei și de soar
tă, niciodată nu vor a- 
junge să. stea la aceeași 
masă și pe picior de ega
litate cu ccl puternici șt 
dictatori ai ordinii mon
diale. Nu este cazul să 
facem prea multă filozo-

motive să ne invadeze, 
vinul, românesc (respins 
CEFTA. și UE) este foarte 
bun pentru ccl din Țara 
Soarelui Răsare, ca și Gc- 
rovitalul, oare america
nii cu supertehnica lor 
n-or fi găsit nimic bun pe 
la noi în afară de petrol?

„Revenind la ceea, cp se 
întâmplă în România, un
de nimic nu mai este bun, 
vedem ccl se găsesc mu Iți 

'rechini interesați și in- 
sistenți să ia pe gratis, cum 
se spune, mormanul 
nostru dc fier vechi șl 
cncrgofag, care dă găuri 
in economia 
însă 
mult 
între 
și > 
du-i 
sunt 
rea

că 
de

românească, 
lor le poate face 
bine, discriminarea 
capitalul autohton 

ccl străin favorizân- 
pe cei din urmă (care 

. primii la acapara- 
întreprindcrilor ro-

NICOLAE TIRCOB

(Continuare in pag. o 2-a)

prin 
pro- 
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darului „Cuvântul liber". t
ii protocol, împrumutul acordat de 1

PRECIZARE
între centrala Băncii Internationale a Religiilor și 
a Credit Bank a intervenit un protocol înregistrat 
nr. 3486/12. 09. 1996 la Credit Bank și P/

cea
sub .... _ ..., .......
1332/16. 09. 1996 la BIR, la care s-a mai făcut refe
rire, în paginile ziarului

Tn baza acestui —------ - ---------- --------- -
Credit Bank societăjilor comerciale „Impex Borza" J 
SRL și „Văleni Import—Export", împreună cu dobân- I 
zile aferente anului 1997, au fost integral preluate | 
de BIR. îr. • - r- Î

Ulterior, între cefe două bănci s-a convenit, sa tie * 
preluaji și al ți debitori și ca urmare sumele virate de J.

»

l

cele două societăți comerciale la B.I.R. filiala București 
Nord au fost restituite. Urmează ca aceste sume să 
fie rambursate la Credit Bank, prin înțelegerea cefor 
două centrale bancare BIR și Credit Bank.

REMUS BORZA, 
Administrator și unic asociat 
al S.C. „Impex Borza" SRL 

si S.C. „Văleni Import-Export''

i— • •
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La bârîe, printre gunoaie

fUrmare dm aa I*

tru care se plătesc une
ori bani buni, din fondu
rile obștii, cea mai mare 
parte 
zonă 
acum 
bătut, 
străzi 
zi frumoasă,
Afară, în fața fiecărui bloc, 
zeci de oameni își consu
mau plictiseala la o cafea, 
la o partidă de 
sau cărți. Sau. fie la 
mică șuetă. împrejur, . 
ordine cât cuprinde Pe 
unii 
sunt 
cum 
dent și-au exprimat dez
acordul față de ceea ce 
este cartierul în sine. Ma
joritatea . erau indignați 
de faptul -că „RAIL-ul nu-și 
face da ori i
— adică să curețe și 
renul dintre 
mod normal, 
ții sunt în 
exclusivă a 
dar este mai ușor să 
dai vina pe altcineva, când 
tu însuți nu-ți vezi lungul 
nasului.

a locuitorilor din 
sfidează. Bunăoară, 
două zile, am stră- 
la pas, mai 
din cartier.

cu

multe 
Era o 

soare.

table
o

2Z-

i-am întrebat 
mulțumiți de 

arată zona.

da ă 
felul 
Evi-

c
te-
In 

spa-
blozuri. 
aceste 
gospodărirea 

asociațiilor.

In ultima perioadă de 
timp s-au alocat sume 
mari de bani din buge
tul local pentru întreți
nerea și a acestor cartiere. 
Astfel, s-au asfaltat stră
zile Ștrandului, Arenei 
Trandafirilor, Streiului, Ol
tului. S-au organizat mai 
multe acțiuni de . evacu- 

re a apelor din subso
lurile blocurilor din car
tierul Micro 7, iar nouă 
imobile au intrat în re
parații, între acestea nu- 
mărându-se și Școala nr. 
9. De asemenea, sume 
mari de bani se alocă 
periodic pentru întreține
rea zonelor verzi, care, 
d n păcate, sunt distruse, 
mai cu seamă, de către 
circulația haotică a mași
nilor ce sunt parcate după 
bunul plan. Autoritățile 
locale sunt nemulțumite 
de felul cum asociațiile își 
întrețin împrejurimile 
dintre blocuri, în acest 
sens organizându-se mai 
multe acțiuni, împreună 
cu gardienii publici, de 
demolare a improvizații
lor din sârmă și fier 
beton, din jurul imobi

lelor —, locul unde diverși 
cetățeni și-au înjghebat 
ilegal grădini de zarzavat.

Pentru întreținerea ora
șului — salubritate și în
treținerea zonelor verzi, 
se cheltuiesc lunar sume 
mari de bani. Spre e- 
xemplu, în luna iunie a.c., 
s-au cheltuit 240 de mi
lioane de lei, dintre care 
circa 140 de milioane nu
mai pentru- măturat și în
treținerea și curățarea zo
nelor verzi. Cu toate că 
în oraș se refac mereu 
covoarele florale, s-au mon
tat bănci în parcuri, du
rata de viață a acestora 
este uneori mică. La puțin 
timp după finalizarea lu
crărilor cetățeni cu rea 
intenție distrug și ceea 
ce se face. Autoritățile lo
cale mai spun că în jurul 
blocurilor este de datoria 
asociațiilor de locatari 
să-și întrețină ordinea și 
curățenia, însă cetățe
nii refuză să facă acest 
lucru, preferând să arate 
cu degetul spre alții. Sau 
să stea la bârfe printre 
gpnoaie, decât să facă 
ordine și curățenie.

i
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Nici în pădure nu poți construi 
aună legea junglei

(Urmare din oag 1)

fără autorizație de Aso
ciația familială „Cama 
Ilie Maria” din Hunedoa
ra.

Pe terenul de vizavi de 
Complexul de odi' nă 
CSH, S.C. „Diana Rete- 
gan“ din Hu tedoara a 
amplasat fără forme le
gale un chioșc metalr 
iar S.C. „Phaotom Corn 
pany Imp” SRI — două 
chioșcuri «uniate cu te
rasă. Vă imaginați -ă 
toate aceste improvizam 
sunt destinate unui sin
gur fel de comerț, cel de 
alimentaț.e publică — bere 
și tărie, cât încape si câte 
un grătar pentru mici — 
dar prompt aducătoare de 
profit.

In zona „Motel Cinciș"', 
legea bunului plac pare 
să se fi înstăpânit te
meinic. Pe rrar i ea la
cului în zona de protec
ție, Raluca Mureșan, din 
Hunedoara, și-a construit 
din lemn o casă de va
canță, cu parter și etaj, 
cu terasă acoperită și îm
prejmuind terenul — ta 
te fără- autorizație de 
construire. Soc.etatea co
mercială „Andone — Ni- 
culescu" a construit. tot 
aici, o căsu'ă camping ei 
Un grup social, iar în in
cinta motelului au am
plasat trei căsuțe tip.

S-ar putea spune multe 
despre modul în care a 
fost obținut sau pur și 
simplu ocupat terenul

pentru realizarea acestor 
amenajări sau construcții. 
Nu din întâmplare cele 
mai multe dintre ele au 
fost realizate fără auto
riza ie de construire, pen
tru că terenurile pe care 
au fost amplasate nu au 
o legitimitate juridică.

Să ne pronunțăm însă 
și despre efectul social 
el acestui mod de a con
stau. si a te „împroprie
tări” cu teren după 
le ea bunului plac.

In zona aceasta atât de 
pitorească și de binefă
cătoare pentru sănătate 
se retrăgeau cu pretenții 
extrem de modeste ale 
omului sărac, cei care 
înghit zi de zi și ceas 
do ceas noxele Hunedoa
rei în mod egal cu favo
rizași sorții. Ei nu stau 
călare pe sacul cu bani 
ca să-și poată construi 
case de vacanță. Aveau 
și ei locușorul lor, unde 
se refugiau în zilele în- 
orite de sfârșit de săp

tămână. Acum de pe a- 
ceste locuri sunt mânați, 

chiar, de cei 
mai cu dare de mână 
N-avem nimic împotriva 
celor cu bani care-și con
struiesc pentru confortul 
lor case și amenajări de 
vacanță. S-o facă însă în 
spiritul legii. Altfel, cei 
care nu o respectă sau nu 
o aplică corect să îi su
porte rigorile cele mai 
drastice. iar în materie 
de construcții, fără forme 
legale, prevederile legii

sunt foarte clare ! demo
larea fără despăgubire, 
pe cheltuiala proprieta
rului. Cât despre pro
prietatea asupra terenu
rilor din zona de pro
tecție a lacului de acu
mulare, ne îndoim că le-a 
mai putut revendic? cine
va în mod legal. Dar 
tranzacții cu ele s-au făcut 
cu sutele. Prefectura și 
Agenția de Protecția Me
diului, ca reprezentanți ai 
Guvernului în județ, au 
datoria să facă lumină 
la sânge. Sfântul drept 
de proprietate să fie 
sfânt. Dar e sfânt atât 
cât se află în consonanță 
cu legea.

JOI, 
24 IULIE 1997
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Un partid, două
(Urmare din pag. I)

— putere fi opoziție —, 
națiunea a optat pentru 
opozițe, Și asta în pri
mul rând pentru că cei 
de la guvernare nu dă
deau nici un semn de 
ameliorare a stării ge
nerale a țarii fi în al 
doilea rând pentru că oa
menii nutreau o speran
ță de mai bine.

A urmat, așa cum era 
de așteptat, analiza eșe
cului de către învinși, a- 
doptarea măsurilor co
respunzătoare fi începe
rea prețjătiril pentru 
următoarele etape de 
dezvoltare a țării. Cum 
insă cei de la condu
cere nu și-au prea găsit 
erori proprii, cum țin 
mai mult la pozițiile și 
la fotoliile lor decât la 
soarta partidului și a ță
rii, nu au găsit vinovați 
în interior. Criticile, 
mai calme sau mai ve
hemente, ale unor ' pen- 
tonalități din cadrul 
PDSR, i-au lăsat rece pe 
domnii Ion Iliescu și 
Adrian Năstase, pe multi 
alții din jurul lor, că
rora li s-au tolerat su
medenie de, greșeli și 
abuzuri. Sub scuza pu
terii prezidențiale limi
tate, dl Ion Iliescu — 
altminteri personalitate 
remarcabilă a vieții po
litice românești, om in

tegru și cinstii — a ac
ceptat și apoi a acoperit 
reprezentanți ai PDSR 
care au săvârșit erori 
grave, unele căzute sub 
incidența legii, dar pro
tejate de imunitatea 
parlamentară, despre care 
presa a scris din belșug.

Mai mult, „luarea na
sului la purtare" a uno
ra i-a deranjat pe li
derii Iliescu și Năstase, 
care i-au catalogat drept 
diversioniști, disidcnțl 
f.a.m.d. tnsă „recalci
tranții" au adoptat mă
sura radicală a demisio- 
nării din partid și consti
tuirii unei noi formațiuni 
politice, aflată în stadiu 
de alcătuire a formali
tăților pentru înscrierea 
la Tribunal. Este vorba 
despre Alianța pentru 
România, care-l are ca 
președinte al Comitetului 
de inițiativă pe senato
rul și fostul ministru de 
externe Teodor Meleș- 
canu, din comitet făcând 
parte, între alții, Mircca 
Coșea, Iosif Boda, Marian 
Enache. Viorel Sălăgcan 
— personalități marcan
te ale vieții politice și 
economice.

Pașii Alianței sunt ra
pizi, are deja 12 000 de 
adeziuni din 29 de jude
țe ale țării, cooptarea 
de noi membri continuă 
cu dinamism, dar și cu 
exigență fi seriozitate, iar 
țepile cu PDSR sunt tot 
mai ascuțite de o parte

partide
și de alta. Din câte sa 
pare, județul nostru ofe
rind asemenea exemple, 
formațiunea politică a 
domnului Teodor Meleș- 
canu atrage oameni de 
valoare fi onești. ceea 
ce îi va garanta ascen
siunea rapidă pe eși
chierul politic românesc.

Din această întâmpla
re PDSR slăbește con
tinuu, menținându-l la 
grămadă pe toți șnerțarii 
și corupții șl continuând 
politica sa șubredă, a
orgoliilor rănite si a
căutării vinovaților prin 
alte părți decât- î- 
da proprie. Și în timp 
ce Teodor Meleșcanu duce 
o campanie intensă de 
atragere în APR a unor 
cadre destoinice, oameni 
simpli, cinstiți. Ion Ilies
cu trimite scrisori cole
gilor de partid, în care 
îi sfătuiește să mediteze 
bine înainte de a ceda 
tentațiilor (de a trece ia 
APR — n.n.),. aducând 
crttici dure colegilor de 
până mai ieri, deveniți 
peste noapte... neascultă
tori.

Un partid,' două parti
de. De același fel — 
de centru stânga — sau 
poate unul de alt fel. 
Rămâne de văzut. Nimic 
nu e veșnic, așa cum se 
împăunau unii membri 
ai PDSR, pe care i-a în
ghițit anonimatul. Dar 
așa-i politica

I 
I
I 
I

I
I

I
I 
I 
I 
i
I

I

MU MAI EXISTA PLAN, CI NUMAI 
CONCURENȚĂ

(Urmare din pag. 1)

mânețtil). Nu intrăm în 
prea multe detalii legate 
de apetitul subit al străi
nilor față de fiarele noastre 
vechi. Este treaba lor și 
nu a noastră, înclină 
mulți să spună. Dacă ne

stă bine să ne împăcăm 
mereu, în numele legilor, 
permanent invocate ale 
economiei de piață, cu 
situația de slugi și de 
supuși, atunci ne merităm 
soarta pe care nc-o 
croiesc cu „luciditate" cei 
aflați la putere. Scenari
ile mondiale pentru sfâr-

9•
șitul șl începutul de mi
leniu sunt fămi i-r locul 
nostru în economia de 
piață (cu siguranță gu
vernată de cineva!) este 
bine stabilit. ortant
ar fi ca să nu murim 
proști, cum se zi-e, să 
știm șl nai când, cine și 
unde ne decide destinul.

Reflecții rutiere; 23,00 Se
rial. Canary Wharf; 23,30 
JurnaL

ț TVR 2 ]

7,00 TVM; 8.00 Desene 
animate; 8,30 Serial • 
Canary Wharf (r); 9,00
Desene animate; 10,00 
In flagrant (r); 11,00 A- 
merica sălbatică (r); 11,30 
Sunset Beach (r); 12,30
Mândrie și prejudecată (r); 
13,30 Emisiune în lim
ba germană -, 14,30
Serial • Un bunic fe
ricit (r); 15,30 Desene a- 
nimate ; 16,00 Secretele

nisipului (s); 17,00 Ceaiul 
de la ora 5; 20,00 Povești 
extraordinare (film]; 22,30 
Time Out; 0,00 TVM.

(ANTENA 1]
6,30 Tele—Dimineața ; 

9,50 Viata în trei (r); 
10,25 Iluzii (r); 11,10 Film 
• Magistratul (r); 13,10
Model Academy (s); 14,00 
Știri; 14,20 Lumină că
lăuzitoare (s); 16.10 Ma- 
disr- (s); 18 20 Desene
animat?; 19,30 Alondra 
(s); 20,30 Observator ;
21,30 Beauty și Denise 
(Film SUA); 23,20 Frontul 
terorii (film SUA).

(PRO - TV]

7,00 Ora 7, bună di
mineața!; 9,00 Sport la 
minut; 9,15 MASH ls)j 
9,45 Tânăr și neliniștit (r); 
11,15 Capcana *'  ..putui 
(s); 13,00 For the Love 
and Glory (filmj; 15 00 
Matlock (s); 16,00 ânăr 
și neliniștit (s); 16,45
Forfa dragostei (s); 18.30 
Știri ; 19,00 Știi și câș
tigi!; 19,30 Știri; 20,00 
Melrose Place (s); 22,00
Familia Bundy (s); 23,20 
Nemuritorul (s); 0,10 Sport 
la minut.
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Noi reglementări în 
domeniul pensiilor și 

asigurărilor sociale cuprinse 
în proiectul viitoarei legi

— Die secretar de stat, 
prt» noul proiect al Legii 
privind sistemul public de 
pensii ți alte drepturi de 
astgrarftrt sociale, se pro
pune ca, odată cu intrarea 
in vigoare, să se procede
ze la o creștere treptată a 
vârstelor de pensionare, a- 
tdt pentru bărbați, cât și 
pentru femei, algoritmul 
folosit presupune o crește
re mat lentă a vârstei de 
pensionare, in prima par
te a intervalului. Astfel, în 
primii cinci ani, se pro
pune o creștere a vârste
lor de pensionare standard 
cu o lună la fiecare șase 
luni, in următorii 10 ani 
cu o lună la fiecare patru 
luni; pentru femei se pro
pune continuarea acestui 
procedeu astfel încât, in 
următorii 15 ani, crește
rea să fie cu o luni la trei 
luni, tn acest mod, bărba
ții vor ajunge la vârsta 
standard de pensionare de 
65 de ani după 15 ani de 
la intrarea in vigoare a le 
gii, in timp ce femeile vor 
atinge aceeași vârstă du
pă 30 de ani. Pe lângă toa
te aceste elemente, ce alte 
noutăți, semnificative, mai 
promovează proiectul noii 
legi din domeniul la cari 
ne referim?

— Proiectul noii legi es
te extrem de complex. Pe 
lângă ceea ce am amintit 
In numerele trecute ale zia
rului „Cuvântul liber*,  aș 
dori să mai consemnați câ
teva lucruri: in primul 
rând se propune revizuirea 
sistemului grupelor de mun
că, fa sensul restrângerii 
locurilor de muncă încă-

ZIUA GRĂNICERILOR 
ROMÂNIEI se sărbătoreș
te în fiecare an la 24 iu
lie, dată legată de Ordo
nanța nr. 892/24 iulie 1864 
a domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza, în baza căreia 
se înființează, în România 
de peste Milcov, Grăniceri 
organizați și administrați, 
întocmai ca și cei de din
coace de Milcov. Din or
donanța respectivă reiese 
clar că „dincoace de Mil
cov", adică în Valahia, e- 
xistau grăniceri. Prin or
donanța dată se unifică 
serviciul grăniceresc din 
cele două principate, tre- 
cându-sc la un mod uni
form de executare a ser
viciului de pază și supra
veghere a frontierelor.

î n cel 167 de ani de e- 
Kistență grănicerii țării 
noastre s-au perfecționat) 
în nobila lor meserie .de 
pază, supraveghere și a- 
părare a frontierelor pa
triei. Grănicerul trebuie să 

drate în fostele grupe I și 
II, instituindu-se sistemul 
locurilor de muncă înca
drate tn condiții speciale 
(foarte restrictiv) și al ce
lor încadrate in condiții 
deosebite (pe baza unor noi 
criterii și metodologii de 
încadrare). Pentru noile ti-

In exclusivitate 
pentru ziarul 

„Cuvântul liber*'  
In dialog cu dl 
PETRU RADU 
PĂUN JURA, 
secretar de stat 

la MMPS

puri de locuri de muncă 
se asigură pensionarea an
ticipată, cu condiția supor
tării de angajator a unei 
contribuții majorate, față 
de cea pentru condiții nor
male de muncă. In al doi
lea rând, pensiile de inva
liditate se vor baza pe pre- 
zumpția că, dacă nu ar fi 
intervenit invaliditatea, 
persoana devenită invali
dă ar fi continuat activi
tatea până la vârsta legală 
de pensionare, acordân- 
du-i-se pentru această pe
rioadă o creditare la sta
giul de cotizare realizat 
efectiv. In al treilea rând, 
în lege sunt cuprinse pro
puneri privind îmbunătăți
rea sistemului indemnizații
lor pentru incapacitatea 
temporară de muncă, creș
terea responsabilității in- 

24 Iulie-Ziua grănicerilor români
vadă tot și cât mai depar
te la frontieră, dar fără a 
fi văzut, să audă și să sim
tă inamicul sau infractorul 
de la distanță și 6ă acțio
neze în raport de situație.

Pentru grăniceri nu e- 
xistă timp de pauză, fiind
că el este în continuă mi
siune de luptă pentru pa
za și apărarea patriei.

în cele două războaie 
mondiale la care a parti
cipat țara noastră, unită
țile de grăniceri și-au a- 
dus o contribuție însemna
tă, cu mari jertfe, pentru 
apărarea țării. Așa, de pil
dă, în primul război mon
dial regimentele 1 și 2 gră
niceri au participat Ia lup
tele de Pe Olt în cadrul 
Corpului „OLT" de sub 
comanda generalului Pra- 
porgescu,

în al doilea război mon
dial, Divizia 1 grăniceri, 
înființată în 1939, a parti
cipat la începutul rSfcbo- 

dividuale a asiguratului, a 
responsabilității angajato
rului, având în vedere în
curajarea și din acest punct 
de vedere a întreprinderi
lor mici și mijlocii. De a- 
semenea, se propune creș
terea duratei concediului 
pentru sarcină ți lehuzie de 
la 112 zile, în prezent, la 
126 de zile, iar opțional 
oricare din părinți poate 
să beneficieze de concediu 
plătit pentru creșterea co
pilului până la doi ani (trei 
ani in cazul copilului cu 
handicap) precum și pen
tru îngrijirea copilului bol
nav în vârstă de până la 
șase ani (18 ani tn cazul 
copilului cu handicap pen
tru afecțiuni intercurente).

— Aplicarea noii legi im
pune o administrare apar
te a întregii activități. Ci
ne va admtnistra sistemul 
public de pensii și asigu
rări sociale?

— Administrarea aces
tui sistem va fi realizată de 
Casa Națională de Asigu
rări Sociale și casele jude
țene ți locale de asigurări 
sociale, servicii publice au
tonome, cu personalitate 
juridică. Conducerea Casei 
Naționale va fi reprezenta
tă de un președinte numit 
de primul ministru pe o 
perioadă de 7 ani și de 18 
membri, reprezentanți ai 
Ministerului Muncii și Pro
tecției Sociale, Ministeru
lui Finanțelor, Consiliului 
pentru Reformă șl Privati
zare, organizațiilor patro
nale, confederațiilor sindi
cale reprezentative precum 
ți ai organizațiilor naționa
le ale pensionarilor.

iului în luptele de la Dal- 
nic și Odesa, iar în luni
le august — septembrie 
1944, au participat cu un 
efectiv de circa 53 000 de 
soldați, subofițeri șl ofițeri, 
răspândiți pe aproape 4000 
km de frontieră, la lupte 
direct sau sprijinind in
fanteria, dezarmând trupe
le hitleriste și hortiste. a- 
coperindu-se de glorie, dar 
cu mari jertfe de sânge 
ale ostașilor grăniceri. E- 
xemplificăm — din noianul 
de fapte de arme — doar 
două cazuri. întâiul ofițer 
erou căzut pe plaiul tran
silvănean în toamna anu
lui 1940, la cedarea Ar- 

v dealului de Nord, a fost 
locotenentul de grăniceri 
DUMITRU LAZEA, îm
preună cu cinci subordo
nați In apărarea pichetu
lui de grăniceri din locali
tatea Diosig, Județul Bihor, 
fiind atacat de trupele 
hortiste. Un alt erou gră-

Dimineața 
, la ora cinci(aflăm de ia politie f )

Scandalagiul

într-o seară, aflat la lo
calul „Casino" din Hațeg, 
Florin Radu a avut sămân
ță de scandal. L-a șl pro
vocat, după care a fost re
ținut de poliție.

Pentru acest lucru el a 
fost condamnat la o lună 
închisoare contravenționa
lă. De remarcat că el a 
mai avut și alte condam
nări.

Până la opt ani 
închisoare 1

Riscul la care s-a supus 
recent Nicodim Borca din

Toxiinfecțiile alimentare și 
prevenirea lor

Toxiinfecțiile alimentare 
sunt îmbolnăviri care apar 
în urma consumului de a- 
limente care, pregătite sau 
păstrate în mod necores
punzător, prezintă încărca
re microbiană mare, pre
cum și germeni patogen! 
(care produc boala).

Aceste îmbolnăviri apar 
fie la interval scurt după 
consumul de alimente (2 
—6 ore), fie la interval mai 
mare (24—48 ore), după 
felul microbilor cauzatori. 
Se traduc prin simptome 
care interesează în mod 
deosebit aparatul digestiv, 
fiind însoțite de cele mal 
multe ori de semne gene
rale de boală (febră, du- 

i reri abdominale, scaune 
I diareice, dureri de cap, 

frisoane, vărsături). Deși a- 
ceste simptome cedează la 
câteva zile. în unele si
tuații pot rămâne urmări 
care se resimt toată via
ța, în special la nivelul tu
bului digestiv.

Pericolul apariției aces- 

nicer, căpitanul ILIE DRA- 
GU, din Regimentul 8 gră
niceri, căzut eroic pe când 
își conducea compania la 
atao în zona Tg. Mureșu
lui. Pentru faptele de ar
me a fost avansat post 
mortem la gradul de ma
ior și decorat cu Ordinul 
„Steaua României".

Trebuie arătat și apor
tul Regimentului 4 grăni
ceri, cu sediul în Deva, ca
re a asigurat paza frontie
rei la granița de vest, în
tre localitățile Valcani și 
Ciumeghi, iar de aici pe 
linia de demarcație, până 
la Damis (la circa 25 km 
nord-est de Beiuș), ducând 
lupte cu inamicul care în
cerca să pătrundă pe teri
toriul țării.

în Arhiva Ministerului 
Ap. Naționale apare apre
cierea făcută de general- 
maior de gardă MERKU
LOV, Ia adresa Regimentu
lui 3 grăniceri: „Coman
dând Reg. 3 grăniceri...

Orăștie este mare, dacă 
ținem cont de ceea ce a 
făcut.

Practic el riscă o pedeap
să cu închisoare de la 9 
luni la 8 ani pentru fap
tul că a provocat scandal 
și a pătruns fără drept în 
două camere ocupate de 
turiști la o bază din O- 
răștie. Poliția l-a reținut 
pentru violare de domici
liu și ultraj contra bune
lor moravuri.

- /

(aflăm de la POLITIE fl)

tor îmbolnăviri constă în
tr-o serie de nereguli pe 
care le înscriem după cum 
urmează:

Se consumă carne și pre
parate din carne, insufi
cient prelucrate termic, mai 
ales in unele cazuri cu a- 
daos de sânge (cap de porc, 
sângerete, pateu de ficat 
etc.).

Produsele alimentare se 
păstrează în condiții de 
temperatură crescută. în 
special vara, când germe
nii se înmulțesc foarte re
pede și foarte mult.

Se consumă ouă de rață, 
insuficient prelucrate ter
mic, sau se folosesc la pre
pararea cremelor. îngheța
tei și maionezei.

Se consumă alimente ne
spălate, cum este cazul 
fructelor și legumelor.

Prezenta muștelor, in 
sectelor și a rozătoarelor 
favorizează contaminarea 
alimentelor cu microbi, cau
zând îmbolnăviri foarte 
grave. Menționăm că o sin- 

colonelul Teodorescu în 
perioada de la 23—25 au
gust 1944 din inițiativă sa 
personală a început lup
tele cu germanii în secto
rul Mălini șl Valea Seacă, 
în urma cărora au fost cap
turați și dezarmați 350 ger
mani".

La aniversarea Zilei Gră
nicerilor, veteranii de răz
boi din Filiala Județeană 
Hunedoara aparținând Mi
nisterului de Interne aduc 
un pios omagiu tuturor 
grănicerilor care s-au jert
fit la datorie în timp de 
război și în timp de pace 
șl urează tinerei generații 
de grăniceri succese în no
bila lor misiune de pază, 
supraveghere și apărare a 
frontierelor patriei noastre.

MINISTERUL DE 
INTERNE 

Comitetul Filialei 
Veteranilor de Război 

Județul Hunedoara

Dimineața la ora cinci, 
o patrulă a Postului de Po
liție din Vete] a prins în 
flagrant pe Lucian Tiberiu 
Marton din Deva în timp 
ce transporta bunuri în va
loare de 80 000 de lei.

Acestea erau furate de la 
barul SC „Corn Prod Tm- 
pex" SRL din satul Leșnio.

De remarcat că și Mar
ton este recidivist, iar la 
36 de ani nu are nici o o- 
cupație

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

I.J.P. HUNEDOARA

gură muscă, zburând prin 
tot felul de locuri insalu
bre. poate să aducă pe a- 
limente peste 30 milioa
ne de microbi.

în scopul înlăturării îm
bolnăvirilor de tipul toxi- 
infectiilor alimentare, con
siderăm că este util a da 
câteva sfaturi deosebit de 
utile.

în acest sens trebuie re
ținut că prevenirea posi
bilităților de contaminare 
și multiplicare a agențilov 
microbienl se realizează 
prin:

— păstrarea alimentelor 
alterabile (care constituie 
un mediu favorabil de 
creștere a microbilor) Ia 
temperaturi de sub 5’ sau 
peste 65’ pentru mâncă
ruri gătite, care se consu
mă calde:

— protejarea alimentelor 
față de praf, insecte șl ro
zătoare;

— menținerea unei cură
țenii exemplare în locuin
țe unde se pregătesc, păs
trează și se servesc ali
mentele;

— nefolosirea ouălor de 
rață în gospodării, decât 
după fierbere timp de 15 
minute și excluderea aces
tora de Ia pregătirea cre
melor. înghețatei șl maio
nezei.

O altă cerință o repre
zintă spălarea pe mâini 
cu apă șl săpun de fiecare 
dată, îr^inte de a se coh- 
suma alimente. De aseme
nea, este nevoie să se asi
gure spălarea legumelor și 
fructelor la jet de apă con
tinuu. Prin aceasta se în
depărtează atât agenții mi- 
crobieni ai îmbolnăvirilor 
infecțioase. inclusiv toxi- 
infecțiile alimentare cât și 
ouăle de paraziți cauzatori 
de boli parazitare (oxiuri, 
ascarizl, tricocephal, tenie) 
și substanțele toxiice cu 
care se fac stropirile îm
potriva dăunătorilor din 
agricultură.

Material primit de Ia 
Laboratorul de Promovare 

a Sănătății
al Inspectoratului do 

Sănătate Publică 
a] Județului Hunedoara
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RESTRUCTURARE

Metoda MEBO-sub 
semnul întrebării

Minexfor S.A. Deva speră ca 
și disponibilizații ei să 

beneficieze de Ordonanța 9
Considerând că Legea 

77/1994, cunoscută și ca 
Legea MEBO, nu mai răs
punde, in noile condiții 
ale tranziției, la cerin
țele actuale, președinte
le FPS, dl Sorin Dimitriu, 
apreciază că vânzarea ac
țiunilor către salariați 
constituie o serioasă „e- 
roare economică". Având 
în vedere faptul că prin 
privatizare se urmărește 
atingerea a cel puțin trei 
obiective esențiale; și a- 
nume: modernizarea fir
melor care se privatizea
ză, nevoia de capital su
plimentar și găsirea a 
noi piețe de desfacere, se 
pune cu acuitate proble
ma dacă salariații au po
sibilități sau nu so re
zolve aceste cerințe.

Ca urmare a faptului 
că există intenția să se 
aducă o serie de modifi
cări la condițiile in care, 
societățile comerciale sunt 
cumpărate de Programul 
Acțiunii Salariaților (PAS), 
fiind concepută o ordonan
ță guvernamentală ce li
mitează posibilitățile an- 
gajaților de a cumpăra 
acțiuni, important este să 
se știe, pentru compara
ție, condițiile in care Fon
dul Proprietății de Stat 
a făcut și va face vân
zarea acțiunilor firmelor. 
Dacă potrivit prevederi
lor Legii 77/1994 salaria
ta care cumpărau acțiuni 
beneficiau de facilitatea 
de a plăti un avans mi
nim de 20 la sută din pre
țul negociat, ordonanța 
guvernamentală stipulează 
că acest avans este cuprins 
între 20 ți 40 la sută din 
prețul dc vânzare a ac
tivului, în raport de do
meniul de activitate. De 
asemenea, eșalonarea plă
ții era stabilită pe o 
durată de minim cinci 
ani, iar în noile condiții 

termenul stipulat în ve
derea eșalonării ratelor 
este de 3 până, la 5 ani.-

O altă prevedere esen
țială se referă la dobân
da anuală, care în situa
ția anterioară era de ma
ximum 10 la sută, urmând 
ca în viitor aceasta să

ADAPTARE
LA CONDIȚIILE 
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fie de 30 la sută din do
bânda de refinanțare a 
Băncii Naționale a Româ
niei. In același timp, o 
subliniere aparte se mai 
impune să fie făcută și 
în legătură cu faptul că 
noua ordonanță de urgen
ță interzice utilizarea su
melor lăsate de FPS la 
dispoziția societăților co
merciale în scopul plății 
salariilor, menținându-se 
însă prevederea că . FPS 
transferă societăților . ce 
se privatizează prin me
toda MEBO până la 60 
la sută din valoarea ob
ținută prin vânzarea ac
țiunilor. NICOLAE TÎKCOB

în baza Legii 77/1994, 
deci prin metoda MEBO, 
au fost privatizate mai 
mult de 800 societăți co
merciale, plata acțiunilor 
realizând-o doar angaja- 
ții firmelor profitabile ți 
ai celor ce au reușit să-și 
păstreze sau să găsească 
noi piețe de desfacere.

Dat fiind faptul că sa
lariații firmelor noastre 
sunt prea săraci și nu au 
posibilități financiare să 
acopere nici cel puțin su
mele necesare plății avan
sului minim perceput, în 
numeroase cazuri s-au a- 
sociat alte persoane fizice 
sau juridice cu aceștia, 
în scopul de a putea cum
păra acțiunile societăți
lor supuse privatizării. în 
asemenea situații, se poa
te desprinde cu claritate 
că nu este posibil decât 
ca salariații să cumpere 
doar întreprinderi mici, al 
căror capital social nu este 
prea ridicat, oficializân- 
du-se în fapt și asocierea 
între reprezentanții sala
riaților și persoane cu dis
ponibilități bănești pen
tru privatizare, astfel me
toda MEBO găsindu-se sub 
semnul întrebării.

Dialogul purtat cu dna 
ec. Ana Maria Șurean, 
director economic la S.0. 
Minexfor S.A. Deva, a fost 
de natură să evidențieze 
problemele cu care firma 
se confruntă în acest 
an. Activitatea de bază a 

| societății, ce constă în lu- 
1 crări de cercetare geolo

gică, foraj și minerit, cu- 
i noaște un declin pronun- 
I țat și în 1997. Contractele 

încheiate cu principalul 
| beneficiar — Ministerul 

Industriilor și Comerțu
lui — s-au diminuat con
siderabil, valorile contrac
telor reprezentând jumă
tate din cele ale anului 
trecut.

Din 1990 până acum, de 
la Minexfor au fost dis- 
ponibilizați cca. 2 500 de 
oameni. Ultima disponi
bilizare, numărând 270 de 
salariați, a fost făcută în 
luna aprilie a.c. La finele 
acestei luni sau la înce
putul lunii viitoare sunt 
preconizate alte disponi
bilizări pentru încă 167 
de persoane. Numărul an- 
gajaților Minexfor va ră
mâne la doar 735 de per
soane. Conducerea firmei 
duce tratative cu F.P.S. 
pentru ca salariații dispo- 
nibilizați de la Minexfor 

Câtă valută ne mai trebuie?
Este vehiculată cu tot mai multă in

sistență și la noi ideea de a se trece la 
convertibilitatea leului, ceea ce ar deter
mina ca foamea de valută, inclusiv biș
nițarii, să dispară de pe piața financiară. 
Evident că pentru a înfăptui un aseme
nea obiectiv o condiție indispensabilă o 
constituie consolidarea rezervei naționale 
de valută.

Potrivit afirmațiilor purtătorului de cu
vânt al BNR, se preconizează ca la înce
putul anului următor rezerva naționala 
să atingă un nivel de circa 4 miliarde de 
dolari, în prezent aceasta reprezentând 3,3 
miliarde dolari, din care 1,3 miliarde do
lari o constituie valoarea aurului, 
în comparație cu rezervele altor 
țări, spre exemplu, cu Ungaria 
care deține o rezervă națională de 
8 miliarde dolari sau cu Cehia — cu 10

miliarde dolari, putem constata oă rezer
va noastră este foarte departe de a oglin
di existența unei economii sănătoase...

Ca efect nemijlocit al demersurilor BNR 
pentru a majora rezerva valutară a apă
rut și un exces de lichidități, apreciat 
la circa 500 miliarde de lei, fn astfel de 
condiții vorbindu-se tot mai mult și de
spre posibila apariție in viitorul apropiat 
a bancnotei de 100 000 lei. Cumpărarea 
valutei de către BNR — după cum afir
ma același purtător de cuvânt — a fost 
determinată de fluxurile de capital veni
te din afara țării, fie prin repatrieri, fie 
prin investiții directe sau de portofoliu. 
Oricum, pentru a ne apropia de standar
dele UE în materie, rezerva națională va
lutară trebuie să fie substanțial majorată 
în continuare. (N.T.)

să beneficieze și ei, la fel 
ca și cei din sectoarele 
siderurgice sau de mine
rit, de facilitățile bănești 
oferite prin Ordonanța 
nr. 9 a guvernului.

Tactica principală adop
tată de conducerea Mi
nexfor pentru derularea 
activității a constat în di
versificarea domeniilor de 
acțiune. După aproape doi 
ani de când a început a- 
ceastă diversificare, Mi
nexfor S.A. dispune de o 
linie modernă de prelu
crat marmura, fiind în 
negocieri pentru obține
rea dreptului de exploa
tare a unei cariere de 
marmură la Moneasa. Va
lorând 170 000 de dolari, 
linia tehnologică de pre
lucrat marmură este de 
mare productivitate, în
cepând să pătrundă tot 
mai puternic pe piața lo
cală a produselor de mar
mură pentru construcții. 
Această linie tehnologică 
a salvat serviciile a 19 
persoane, care au fost 
recalificate corespunzător. 
De asemenea, societatea 
dispune de un service 
auto dotat și acesta cu 
echipamente nemțești des
tinate vulcanizării și echi
librării roților de auto

mobil. Chiar în momentul 
de față doi din mecanicii 
care lucrează la acest 
service se află la un curs 
de specializare în Germa
nia, la invitația firmei ce 
a furnizat utilajele.

Un alt domeniu în care 
Minexfor S.A. s-a lansat 
puternic este cel agricol, 
încă din 1994 societatea a 
luat In arendă pământ 
în suprafață de peste 200 
de ha în județele Hune
doara și Arad. S-a culti
vat grâu, orz, ovăz, porumb 
și floarea soarelui, tere
nurile fiind lucrate cu 
utilajele agricole cumpăra
te între timp. Nu de mult 
Minexfor a reușit fuziu
nea prin absorbție cu S.®. 
Lactochim SlA. Chimin- 
dia, fostă fermă de ani
male. Aici sunt crescuți 
100 de porci, ce constituie 
baza de carne pentru me
sele gratuite acordate mi
nerilor la intrarea în mi- , 
nă. Intenția de viitor este 
de a spori efectivele de 
animale și construirea ți
nui abator pentru valo
rificarea superioară a căr
nii. Pentru acest an fir
ma și-a propus o cifră de 
afaceri de cca. 12 miliar
de de lei.

A. SALAGEAN

Divizarea-prieten sau dușman al restructurării economice?
Una din strategiile agrea

te și de FPS pentru restruc
turarea marilor operatori 
economici prevede „spar
gerea" acestora, prin di
vizare, în mai multe socie
tăți comerciale. Această di
vizare cu transformare in 
mai multe entități de sine 
stătătoare nivelează calea 
spre privatizare acolo un
de afacerea promite sau 
spre lichidare când este 
evidentă lipsa de perspec
tivă. Una din societățile co
merciale cu mare potențial 
de divizare este și „Siderur
gica" SA Hunedoara. La o 
primă privire din trunchiul 
masiv al combinatului s-ar 
putea desprinde, consoli- 
dându-se ea activități dis

tincte, câteva sectoare din 
sfera reparațiilor și între
ținerii, energetică sau dc 
cercetare-proiectare.

Despre ce ar însemna di
vizarea pentru secția de 
produs oxigen din cadrul 
combinatului hunedorean 
am purtat o discuție cu dl 
ing. Ionel lovan, șef ad
junct secție. în primul rând 
trebuie spus că proiectarea 
fabricii de oxigen de la 
Hunedoara a fost gândită 
să deservească exclusiv ne
cesitățile producției de o- 
țel. De aceea din cei 5,6 
milioane mc de oxigen pro
duși lunar, doar 0,1 la su
tă sunt destinați comercia
lizării, în tuburi, pentru 
terți. în altă ordine de i- 

del, interlocutorul a men
ționat faptul că norma de 
funcționare a utilajelor 
care produc acest oxigen, 
însumând 20 de ani, a fost 
de mult depășită, instala
țiile fiind în funcțiune de 
peste 32 de ani. Chiar da
că asaltul reparațiilor a- 
supra utilajelor nu conte
nește, imposibilitatea de a 
găsi piese dc schimb pen
tru o reparație capitală 
(fabricantul, sovietic, nu 
are reprezentanțe ia înde
mână) face ca starea gene
rală a instalațiilor să se 
înrăutățească continuu. A- 
poi, un alt factor de care 
trebuie ținut seamă când se 
discută de divizare este că 
la Hunedoara se produce 

doar oxigen tehnologic cu 
puritate de 95 la sută, 
știindu-se că ramuri ca me
dicina folosesc oxigen teh
nic a cărui puritate trece 
de 99,5 la sută. Cu toate 
acestea dl lovan nu consi
deră că activitatea fabri
cii de oxigen ar fi pusă în 
pericol prin desprinderea 
ei de la Siderurgica, Con
diția este însă ca sectorul 
care dă numele combina
tului, sectorul siderurgic, 
să-și mențină fluxul de 
producție consumând oxi
genul produs de fabrică. 
Interlocutorul apreciază că 
existența de sine stătătoa
re a secției dc oxigen va 
aduce o deschidere mat 
mare spre piață, fiind ac

ceptați ca și clienți și per
soanele fizice care în pre
zent nu sunt abilitate să 
procure oxigen de aici.

Fiind un sector auxiliar 
producerii oțelului, fabri
ca de oxigen, în opinia dlui 
lovan, este pe undeva mar- 
ginalizatâ în ceea ce pri- 

• vește atenția care i se a- 
cordă. „După părerea mea, 
declară interlocutorul, se 
face simțită o strategie ca
re să meargă până la a- 
mănunt în ceea ce priveș
te restructurarea combi
natului. Mai ales în ceea 
ce ne privește. Se constru
iești de exemplu această 
nouă linie de turnare con
tinuă, dar nimeni n-a venit 
să se intereseze ce posibi

lități de alimentare cu 02 
există și în ce condiții se 
mai poate produce acest 
oxigen". Dl lovan conside
ră că încă mai există men
talitatea care măsoară im
portanța unui utilaj prin 
numărul de oameni caro 
deservesc și nu după im
portanța lui în fluxul teh
nologic. Și dacă există in
tr-adevăr preocupări pen
tru reducerea costurilor de 
producție la Siderurgica, in
terlocutorul apreciază că 
soluții ar trebui căutate 
chiar în secția de oxigen 
neglijată în prezent dar cai 
re consumă cca. o treime 
din energia cerută în pro
cesul de producție.

A. SALAGEAN
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Impreunâ cu consilierii 
și cu obștea

6a o primă constatare 
s-ar putea spune că loca* * 
jitățile din comuna Ro
mos, cu oamenii lor, nu 
se deosebesc prea mult 
de alte așezări ale jude
țului și ale țării. Ga în 
fiecare anotimp al anu
lui, în raport de treburile 
specifice, gospodarii își 
văd de grijile lor, iar pri
măria, firește, este pre
ocupată de problemele 
obștii. Acum, la ceas de 
vară, în actualitate se gă
sesc activitățile din agri
cultură, în special, cele 
legate de seceriș și de 
strângerea furajelor, lu
crurile fiind mult încurca
te de ploile căzute în ul
tima vreme peste mă
sură.

Apoi sunt de menționat 
lucrările de reparații e- 
fectuate la căminele cul
turale din Romos, Romo
șel și Pișchinți, valoarea 
acestora depășind 30 de 
milioane lei. în același
timp, în atenție se gă
sesc și reparațiile la școli, 
precum și unele lucrări 
pentru construcția unei 
fântâni și bituminarea te
renului de handbal la șco
lile din Romos.

Aici este locul să amin
tim că la Ciungi, unde 
mai învață 14 elevi, se 
fac reparații după câțiva 
ani de așteptare, iar la 
școala din Vaidei s-a con
struit o magazie pentru 
lemne.

în probleme vizând să
nătatea, s-a amenajat un 
astfel de punct la Vaidei 
și urmează altul la Romo
șel, unde se asigură per
manent asistența necesară.

De notat și o practică 
ce poate fi preluată și de 
către alte primării. Săp
tămânal, în zilele de mier
curi, aparatul primăriei, 
de la dispensar și poliție 
se deplasează în satul 
Vaidei (5 km), unde sunt 
clarificate problemele ri

„Cu natura nu ne pu
tem pune — spunea pri
marul comunei, dl ing.

ircea Pătrânjan. Dar stă 
în puterea noastră să ne 
organizăm mai bine și 
când timpul permite să 
reușim să facem și sece
rișul păioaselor, chiar da
că se vor înregistra și 
pierderi, mai ales că sunt 
atâtea greutăți generate 
și de discuțiile legate de 
prețul produselor agrico
le, deci de valorificarea 
lor".

Trecând peste treburi
le curente din agricultu
ră, l-am rugat pe primar 
să-mi vorbească în spe
cial despre celelalte griji 
ale primăriei. Cu toate că 
perioada de la încredința
rea mandatului este des
tul de scurtă, în succintul 
bilanț ce se poate face — 
după cum am reținut — 
sunt înscrise o serie de 

biective de larg interes 
,/entru obștea comunei. 
Eforturi și fonduri buge
tare mai însemnate s-au 
alocat la construcția și 
asfaltarea de drumuri In 
satele Vaidei și Romoșel, 
cuprinzând în acțiune cir

ca 1,3 km, lucrările fiind 
efectuate de către RA. 
Drumuri Județene Hune- 
doara-Deva. în același 
timp sunt de relevat și 
preocupările pentru intro
ducerea gazului metan la 
Romos, în prima fază a- 
locându-se peste 240 mi
lioane lei fonduri buge
tare, cu posibilități de 
extindere și spre celelalte 
sate.

ÎN COMUNA

ROMOS 

dicate de localnici, în 
special de către persoa
nele în vârstă, care nu se 
mai pot deplasa (sau o fac 
anevoios), până la Romos.

Primarul a ținut să sub
linieze că în toate acțiu
nile se implică neimplicit 
viceprimarul, consilieri 
cum sunt Ghirilă Popa, 
Aurel Mihăilă sau loan 
Crăciun. în context se 
făcea o remarcă privind 
neimplicarea celor din 
Vaidei, care așteaptă ea 
primăria să facă totul, 
deși normal ar fi ca re
prezentanții aleși de ob
ște să-și asume răspun
deri concrete în organiza
rea și conducerea acțiu
nilor cu caracter local, 
deoarece numai așa își 
pot onora mandatul încre
dințat. Cum în fiecare lo
calitate a județului nos
tru sunt multiple și com
plexe probleme ce-și aș
teaptă soluționarea, im
portant este ca toți aleșii 
obștii să se implice activ 
în găsirea modalităților de 
transpunere în viață a 
ceea ce au decis să facă 
și realmente este folositor 
oamenilor de Ia sate.

NICOLAE TÎRCOB

Școala Generală din Blăjeni 

Va avea încâ un post 
de învâțâtor

(Erau în plină desfășu
rare reparațiile la Școala 
Generală Blăjeni, la mij
locul lunii Iulie. Dar, atât 
primarul comunei, dl Tra
ian Lazăr, cât și învăță
torul Simion Vârtei, în 
activitate în ziua docu
mentării noastre, erau con
vinși că școala va fi gata 
să-și primească elevii la 
începutul anului școlar. 
Și de această dată, fără 
ca elevii să mal fie ex
puși pericolului de a se 
prăbuși tavanul peste ei.

Sa același capitol, al 
reparațiilor școlare, tre
buie spus că șl celalalte 
instituții de profil bene
ficiază de atenție deose
bită. La Griș, doar mate
rialele au fost achizițio
nate cu bani, manopera 
fiind făcută voluntar de 
săteni (atât repararea a- 
coperișului, zugrăvitul, 
cât și împrejmuirea de 250 
m). Există motive să se 
creadă că până în toam
nă vor fi gata reparațiile 
la acoperiș, zugrăvit și 
gardul Școlii Generale 
Vulcan — Blăjeni. La Gro- 
suri-Vale va începe curând 
recondiționarea localului 
școlii. Și tot privind pre

gătirile pentru ca viitorul 
an școlar să se desfășoare 
în condiții bune trebuie 
amintit că lemnele pentru 
școlile comunei au fost 
procurate

Dar din discuțiile cu dl 
învățător Vârtei, pe lângă 
aceste motive de bucu
rie, am mai reținut unul. 
Din toamnă, la Școala Ge
nerală Blăjeni se înfiin
țează încă un post de în
vățător, pentru că în cla
sa I vor fi 12 copii. Este 
îmbucurător fenomenul pen
tru că el nu se prea în
tâlnește în mediul rural. 
Dimpotrivă, în multe sate 
se desființează posturi de 

1 i

„Avem abonați 
I vechi11
*
, Oficiul Poștal Buceș, intr-o zi însorită dc iulie, 

era cufundat in liniște. Și cum putea fi altfel, de 
I vreme ce in oficiu era doar dna Rodica Mogoaia, 

dirigintă ? Celelalte lucrătoare — oficianta Mariana 
Iancu, factorițele Aurica Bibarț, Sofia Crăciun și 
Plena Lazăr — erau pe teren.

Iar terenul are o întindere mare, oficiul acope
rind sate din comunele Buccș și Blăjeni, după re
organizarea poștei. Dar „oamenii sunt pașnici și 
cumsecade', susține dna Mogoaia, ceea ce le ajută 
în muncă pe factorițele din Buceș. Căci, „deși oame
nii se uită și la 5000 lei, avem abonați vechi la zio 
rul „Cuvântul liber" — spune dna dirigintă. Acești 
oameni, beneficiarii celor 135 de abonamente, con- 

i sideră că presa îi ajută, injormându-i. Un alt mo- 
. tiu al fidelității abonaților poștei, dar mai ales ai 
' ziarului nostru, îl constituie faptul că acesta ajunge 
\ zilnic la ei (excepție face numărul de sâmbăta, când 
« nu lucrează poștașii).

Declarația dnei Mogoaia că abonații noștri din 
ț acest oficiu — care include satele Buceș, Stănija, 

Vulcan, Mihăilcni, Blăjenl-Plai, Blăjeni-Vulcan și 
Blăjeni-Sălătruc — sunt mulțumiți de „Cuvântul li- 

' ber" ne dă motive să credem că numărul de citi- 
Îtori ai cotidianului nostru va crește in această zonă. 

Mai ales că și doamnele care lucrează în Oficiul 
Buceș, am fost asigurați, se vor strădui să crească 

\ numărul de abonamente. (V. ROMAN)
l

dascăli, din lipsă de elevi. 
Ghiar și în această comu
nă s-a închis Școala din 
Sălătruc (cu clase I—IV). 
în schimb funcționează 
cele din Plai, Vulcan, 
Criș, Reți și Grosuri. iar 
la Blăjeni și Criș și gră
dinițe, cu câte-o grupă 
mixtă. O altă satisfacție 
a dascălilor, mărturisită 
de dl Vârtei, este intere
sul pentru învățătură al 
elevilor din Blăjeni. toți 
absolvenții ciclului gim
nazial continuându-și stu
diile la licee sau școli 
profesionale.

VIORICA ROMAN

In competiție sunt, totuși, cei mai buni
• Ce ne spune un șef de secție de mecanizare, 

care de 35 dc ani lucrează în același loc de muncă 
• Deși este pensionat do câțiva ani, mecanizatorul 
Gheorghe Doru nu concepe să abandoneze activita
tea în domeniul mecanizării agriculturii • Prin sec
ția de la Cristur au trecut mai multe zeci de oameni, 
dar au rămas numai 7 • In actualitate — secerișul 
grâului, in ciuda condițiilor mai puțin favorabile.

Discuția purtată cu dl 
Vasile Giuhat, șeful sec
ției de mecanizare din 
Cristur a Agromcc Deva, 
a relevat câteva aspecte 
principale ale muncii și 
vieții celor 6 mecanizatori, 
împreună cu care asigu
ră lucrarea pământului 
și obținerea unei bune 
părți din recoltele ce le 
realizează proprietarii de 
pământ din localitate și 
din împrejurimi. Potrivit 
spuselor interlocutorului, 
in fiecare an oamenii sec
ției asigură aratul, însă- 

mânțarea, întreținerea cul
turilor și recoltatul, cu
prinzând in aceste acțiuni 
câteva sute de ha. In lo
calitățile Cristur, Popești 
și Bircea Mică, unde au 
avut solicitări, ei au cul
tivat aproape 200 ha cu grâu, 
orzoaică și porumb, care 
constituie culturile de ba
ză în zonă. In ceea ce 
privește oferta pentru re
coltare, interlocutorul a- 
rată că aceasta se situea
ză undeva în jur de 100 
ha, ceea ce, practic, în
seamnă câte 50 de ha pen

tru fiecare combină.
In ceea ce-i privește pe 

mecanizatori, ei sunt pre
gătiți să facă față între
gului volum de lucrări, a- 
vând utilajele în stare de 
funcționare și făcută apro
vizionarea cu combusti
bili și lubrifianți.

De altfel, ca ădevărați 
profesioniști, iriicanizato- 
rii au o bună experien
ță, cunoscând în amănunt 
terenurile pe care le lu
crează de multă vreme, cu 
excepția mai noilor venlți 
aici — Iosif Simon și Eu- 
sebiu Prodanciue, ceilalți 
având vechime de peste 
15—20 de ani la această 
Secție. Aici este locul să 
mai amintim că și șeful 
secției lucrează aici, unde 
toate s-au făcut sub ochii 
și cu contribuția sa efec
tivă, începând de la șo-

proanele unde sunt adă
postite utilajele, atelierul
mecanic pentru repara
ții, sediul proprlu-zis al 
secției și amenajarea în
tregii incinte a secției,
prezența mâinii bunului
gospodar fiind vizibilă in 
fiecare acțiune întreprin
să. Același lucru se poa
te spune și despre efortul 
lui Eugen Mafiei, Cornel 
Hancheș și Martin Dani, 
care au dus greul munci
lor în secție, mulțumin- 
du-se, când a fost cazul, 
și cu bani puțini, în con
dițiile când au lucrat în 
câmp zi-lumină, uneori 
chiar și în zile de sărbă
toare, când urgența lucră
rilor în câmp au impus-o.

Eforturilor acestora li 
s-a alăturat și o mai face 
și acum, cu același res
pect pentru lucrul bine 

făcut, veteranul și pen
sionarul Gheorghe Doru, 
care la cei 65 de ani ai 
săi nu ezită să se urce 
la volanul tractorului și 
să execute în condiții ire
proșabile orice lucrare a- 
gricolă (în ziua când fă
ceam documentarea, el 
aflăndu-se la recoltat de 
furaje cu vindroverul).

Vorbindu-mi despre con
știinciozitate și răspunde
re în muncă, șeful secției 
își amintește că pe aici 
au trecut câteva zeci de 
oameni, unii dintre ei în
vățând cu adevărat me
seria, dar alții, neavând 
chemare, s-au îndreptat 
spre alte îndeletniciri, poa
te mai ușoare și mai pro
fitabile. Cei ce au rămas 
sunt uniți și se ajută în
tre ei. constituind o fa
milie care știe să facă față 

oricăror greutăți, fapt 
dovedit și in acțiunea de 
privatizare la care au sub
scris și se străduiesc să 
achite la EPS datoriile ce 
le-au mal rămas. Când 
în alte locuri, unde spi
ritul gospodăresc a lăsat 
de dorit și s-au prăpădit 
multe utilaje agricole, nu 
este de mirare că la Cris
tur, chiar dacă mijloacele 
din dotare sunt vechi, li
nele cu termenul de func
ționare expirat, acestea 
sunt în bună stare de 
funcționare, iar benefi
ciarii prestațiilor meca
nizate sunt mulțumiți de 
calitatea execuției, de
monstrând astfel că me
canizatorii de aici sunt 
cei mai buni in competi
ția pentru obținerea unor 
producții sigure ti ti abile.

NICOI.AF TiwrnB
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DIN ȚARĂ Șl DIN LUME
Se așteaptă evaluarea lui Poul Thomsen

invitarea Ia 
negociere pentru 
admiterea în U.E

1 Mircea Ciumara, minis
trul Finanțelor, așteaptă cu 
interes discuțiile cu nego- 
ciatorul-șef al FMI, pen
tru a vedea cum evaluează 
acesta situația economiei 
românești.

„Nu venirea negociataru 
lui FM I mă îngrijorează, 
ci situația reală a econo
miei, pentru că am con
statat că aici nu se mișcă 
nimic*,  a declarat agenției 
MEDIAFAX Mircea Ciuma
ra

care se va desfășura în ca
pitala Rusiei, a anunțat, 
prim-vice-premierul rus, 
Boris Nemțov, citat de 
REUTER.

Nemțov, care îndepli
nește și funcția de ministru 
al Energiei, a declarat, du

NTT, Mitsui șl Tomen 
intenționează să colaboreze 
cu RomTelecom în cadrul 
unui proiect care vizează 
introducerea, pe suportul 
rețelei existente a regiei 
de telecomunicații, a unor 
platforme menite să furni
zeze servicii de tip multi
media, precum și crearea 
unei infrastructuri pentru 
Internet/Intranet.

De asemenea, Mitsul, To
men și Nissho Iwai sunt 
interesate de îmbunătățirea 
rețelei de radiocomunicații 
din România prin crearea 
unei -ețele naționale de 
radior'elee digitale, precum 
și instalarea unor noi emi
țătoare de radio și televi
ziune. NTT este interesată 
și de îmbunătățirea capa
cității de management teh
nic și comercial al rețelei 
RomTelecom prin crearea 
unui sistem informatic in
tegral. Atât NTT, cât și 
Nissho Iwai sunt dispuse 
să asigure finanțarea ne

Negociatorul-șef al FMI 
j pentru România, Poul 
Thomsen, a sosit marți la 
București, pentru a reali

Președintele rus, Boris 
Elțîn, urmează să îl pri
mească, la Moscova, în mar
tie sau aprilie 1998, pe o- 
piologul său american, Bill 
Clinton, cu prilejul parti
cipării acestuia la un sum
mit pe probleme de energie

Privatizarea RomTelecom
Companiile japoneze de 

telecomunicații NTT și 
KDD și-au exprimat inten
ția de a participa în ca
litate de partener strategic 
la procesul de privatizare 
a RomTelecom, a declarat 
agenției MEDIAFAX Du
mitru Moinescu, secretar de 
stat în Ministerul Comuni
cațiilor.

Firmele de comerț și fi
nanțare Mitsui (în colabo
rare cu NEC> și Tomen (în 
colaborare cu Fujitsu și 
Kyocera) doresc să parti
cipe la dezvoltarea rețelei 
telefonice în zonele rura
le și suburbane prin teh
nologii neconvenționale, a 
adăugat Moinescu.

Firma Mitsui, împreună 
cu producătorul de echipa
mente NEC, este interesată 
de posibilitatea producerii 
în România de echipamen
te de telecomunicații, în 
special pentru centrale te
lefonice.

za împreună cu misiunea 
de experțt prima evaluare 
a acordului stand-by înche
iat în primăvară. Thom
sen se va întâlni cu minis
trul român al Finanțelor.

„Sunt curios să văd cum 
va interpreta dl Thomsen 
situația actuală a econo
miei", a spus Ciumara.

Premierul Victor Ciorbea 
a afirmat, săptămâna tre
cută, că Guvernul a înde
plinit toate condițiile pre
văzute in acordurile cu 
FMI care aveau drept da
tă limită sfârșitul lunii iu
nie. Ciorbea a precizat că 
nu există nici un risc, In 

Summit pe probleme energetice

ceee ce privește eliberarea 
următoarei tranșe din îm
prumutul cu FMI.

Mircea Ciumara aprecia
ză că restructurarea nu a 
avut drept consecință „nici 
o economie la cheltuielile 
bugetare", iar la venituri, 
suma intrată la bugetul de 
stat din privatizare în pri
mele șase luni ale anului 
este foarte mică — 7 mi
liarde lei. „Dar în schimb 
se cere reducerea impozi
telor", a adăugat Ciuma
ra.

Ministrul Finanțelor spu
ne că susține reducerea im
pozitelor pe profit șl pe sa

pă încheierea unei întreve
deri cu secretarul ameri
can al Energiei, Federia 
Pena, că summit-ul va pre
ceda o conferință a repre
zentanților statelor membre 
ale „Grupului celor 7*  și 
ai Rusiei, ce urmează să 

cesară dezvoltării rețelei de 
televiziune prin cablu a 
societății mixte în care 
RomTelecom este partener.

Derularea proiectelor dis
cutate cu firmele japoneze 
va începe cel târziu în 
toamna acestui an, a afir
mat Dumitru Moinescu. El 
a precizat că pentru finan
țarea acestora există posi
bilitatea obținerii de fon
duri de la Overseas Econo
mic Cooperation Fund 
(OECF), precum și de la 
Eximbank Japonia. Împru
muturile de Ia OECF ar fi 
foarte avantajoase pentru 
România, acestea fiind acor
date pe o perioadă de 30 
ani, cu o perioadă de gra
ție de 10 ani și o dobân
dă de 2,5—3 la sută pe an.

Dumitru Moinescu a fă
cut parte din delegația ca
re l-a însoțit pe președfh- 
tele Emil Constantinescu în 
vizita efectuată, săptămâna 
trecută, în Japonia șl In
donezia. 

larii, dar că această redu
cere se va face astfel încât 
să nu se afecteze bugetul 
de stat.

Misiunea tehnică a FMI 
a sosit săptămâna trecută 
la București, pentru a co
lecta date despre situația 
economică, respectiv despre 
modul în care se încadrea
ză indicatorii economici în 
programul convenit în pri
măvară. Evaluarea FMI va 
sta la baza raportului care 
va fi întocmit pentru elibe
rarea următoarelor tranșe 
de împrumut pentru Româ
nia.

se desfășoare tot la Mos*
cova.

Organizarea ace.stei con-
ferințe, axată tot pe pro*
bleme energetice, a fost de
cisă cu prilejul summit-u
lui desfășurat luna trecu
tă la Denver, unde preșe
dintele rus a participat pen
tru prima oară la o întâl
nire la nivel înalt a „Gru
pului celor 7".

Purtătorul de cuvând al 
Casei Albe a declarat că 
nu au fost stabilite nici da- 
ta și nici locul unei întâl
niri, tn 1998, între preșe
dintele rus, Boris Elțîn, șl 
cel american, Bill Clinton, 
relatează REUTER.

Afirmațiile purtătorului 
de cuvânt al Casei Albe 
se refereau la un anunț al 
agenției de presă ruse Itar- 
Tass, potrivit căruia preșe
dintele Elțîn ar urma să fie 
gazda lui Bill Clinton în

Medicamentele compensate
Ministrul Sănătății, Ște

fan I. Drăguleșcu, refuză 
să modifice lista medica
mentelor compensate.

El a declarat, agenției 
MEDIAFAX, că subvențio
narea medicamentelor cu
prinse în nouă listă este o 
măsură de protecție socia
lă, de care beneficiază, în 
principal, pensionarii și 
persoanele cu afecțiuni gra
ve.

Medicii nu pot fi acuzați de 
luare de mită

Ministerul Sănătății con
trazice afirmațiile purtăto
rului de cuvânt al IGP, 
potrivit cărora fenomenul 
luării de mită în spitale 
este aproape generalizat și 
susține câ medicii nu pot 
fi acuzați de acest delict, 
el nefiind funcționari pu
blici.

Conform articolului 3, a- 
lineatul 2 din Legea 74/ 
1995 „medicul nu este func
ționar public în timpul e- 
xercitării profesiunii medi-

Bulgaria a afirmat că 
toate statele foste comunis
te angajate în cursa pentru 
aderarea la Uniunea Euro
peană ar trebui invitate să 
înceapă negocierile de a- 
derare în același timp, in
formează- REUTER.

„O asemenea inițiativă 
ar demonstra că toate can
didatele au șanse egale de 
a deveni membre ale unei 
Europe unite*,  se arată în- 
tr-o declarație a guvernu
lui de la Sofia, care pre
cizează că fiecare dintre 
statele aspirante ar urma 
să adere efectiv la UE doar 
în momentul în care ar fi 
pregătite pentru acest lu
cru.

Bulgaria a admis că, în 
cei câțiva ani de reforme 
aplicate de un guvern de 
orientare comunistă, statul 
bulgar a rămas în urma 
altor țări est-europene, în 
probleme precum crearea 
unei economii de piață via
bile, aplicarea reformei fun
ciare și dezvoltarea secto
rului particular. Declarația 
exprimă aprecierea noului 

Poate da, poate nu
timpul summit-ului ruso- 
american asupra probleme
lor energetice, care ar pu
tea avea loc în luna mar
tie sau aprilie 1998.

Itar-Tass, care îl cita pe 
prim-vice-premierul rus 
Boris Nemțov, preciza că 
summitul Elțîn-Clinton va 
preceda o întâlnire de la 
Moscova a Grupului celor 
șapte state puternic indus
trializate, cu participarea 
Rusiei.

Purtătorul de cuvănd al

„Este normal ca și săra
cii să primească medica
mente de calitate, pentru 
că, oricum, cei cu venituri 
peste medie își cumpără 
numai produse scumpe", a 
afirmat Drăguleșcu.

Ministrul Sănătății con
sideră câ persoanele care 
blochează lista compensa
telor sunt răspunzătoare de 
încărcarea nejustificată a 
bugetului sănătății, și spu

cale, prin natura umanita
ră și liberală a acesteia", 
a declarat agenției MEDIA
FAX dr. Călin Alexandru, 
purtător de cuvânt al MS.

El a adăugat că medicii 
își desfășoară activitatea 
conform dispozițiilor legii 
speciale — 74/1995 —• care 
se aplică prioritar față de 
legea generală (codul pe
nal).

în consecință, medicul ne
fiind funcționar public, nu 

guvern bulgar față de cre
ditul acordat de Comisia 
Europeană Bulgariei, cu 
privire la accelerarea, pe 
viitor, a procesului de re
formă.

Guvernul Uniunii Forțe
lor Democratice s-a insta
lat la putere in mai, după 
îndepărtarea de la condu
cere a Partidului Socialist, 
prin demonstrații de me
să ale populației. Comisia 
Europeană, care a recoman
dat, săptămâna trecută, in
vitarea Cehiei, Poloniei, 
Ungariei, Sloveniei, Esto
niei și Ciprului să înceapă 
negocierile de aderare in
tr-un -vim val, respingând 
solicitările Bulgariei, Ro
mâniei, Lituaniei, Letoniei 
și Slovaciei, a apreciat că 
Bulgaria se află pe dru
mul cel bun în îndeplini
rea criteriilor politice de 
aderare la UE. Comisia a 
sugerat, însă, că statul bul 
gar trebuie să se angajeze 
în implementarea reforme 
lor economiei de piață, 
vederea depășirii crizei e- 
conomice care afectează în 
prezent această țară.

Casei Albe a precizat că 
G7 și Rusia au convenit, 
în cadrul recentului sum 
mit de la Denver, să aibă, 
anul viitor, o întâlnire în 
care vor fi discutate pro
bleme energetice, dar că nu 
se așteaptă ca această în
trevedere să aibă loc la ni
vel de șefi de stat.

Ultima întâlnire oficială 
dintre Clinton și Elțîn a 
avut loc la Helsinki, în lu
na martie a acestui an.

ne că Ministerul Industrii
lor nu trebuia implicat în 
avizarea listei.

Lista medicamentelor 
compensate a fost avizată, 
în urmă cu două săptă-i 
mâni, de către Ministerul 
Muncii și Protecției Socia
le, Ministerul Finanțelor 
șl de cel al Justiției, ea 
fiind insă respinsă de că
tre Ministerul Industriilor 
și Comerțului.

poate fi 6Ubiect al infrac
țiunii de luare de mită.

Purtătorul de cuvânt al 
MS apreciază că generali
zarea campaniei de orga
nizare a flagrantelor de 
luarq de mită și de intimi
dare a tuturor medicilor 
este o acțiune „incalifica
bilă, care poate avea gra
ve consecințe asupra ac
tivității medicale prin in
troducerea de tensiuni nc- 
Justificate în relația din
tre medici și pacienți".

--- -------------- --------------------------------------------------
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S.C. FABRICA ZARAND S.A.
BRAD

•Str. Minerilor, nr. 5—7, județul Hunedoara 
Organizează concurs de selecție pentru 

ocuparea postului de MANAGER al societății, 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 66/ 
1993 și ale Normelor Metodologice nr. 1/1994.

Candidații 
chis, în termen de 30 de 
apariție a anunțului.

Concursul de selectare

vor depune oferte în 
zile de la

plic în- 
ultima

av « mv a aaaaa a a aa—a a
a
I
I
• ~
| a acționarilor la data de 5. 08. 1997,
• la sediul societății, situat iu Caia», ou. * mi

I nalistului, nr. 17, județul Hunedoara,_ pentru
' toți acționarii înregistrați

va avea 
la sediul

------ -----------------_—a ofertelor 
‘ loc la 1 septembrie 1997, ora 11, 
\ societății. Relații la telefon 054/651219.
)

* __________________
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i 
J <

REVIZIA DE VAGOANE 
SIMERIA

Scoate la vânzare prin

următoarele mijloace fixe disponibile: |
• 15 buc. recipienți de vagoane cisternă >

pe 2 osii I
• 1 buc. recipient de vagon cisternă pe ‘

4 osii. \
Licitația va avea loc Ia data de 19. 08. ) 

1997, ora 11, la Revizia de Vagoane Simeria. 
din Stația CFR Simeria. str. Victoriei, nr. 9, 

' cod postai 2625.
| Mijloacele fixe scoase la vânzare pot fi 
J văzute în Revizia de Vagoane Simeria, regu- 
1 lamentul și lista prețurilor de începere a li

bației pot fi achiziționate la sediul Reviziei 
ț de Vagoane Simeria, tel. CFR: 982 72372 —
\ Rev. dc Vag. Simeria Triaj sau 982/2245 —
t Rev. de Vagoane Simeria Călători.
, P‘ —- - - ---------- ~
! rumâiic suu străine, care până ia 
) licitației vor depune la comisia 

i chitanța de achitare a garanției
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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
AL S.C. SIDERMET S.A. CALAN

Convoacă adunarea generală extraordinară 
ora 11. 

în Călan, str. Fur~

>

la zi in RegistrulIioji acționai
k acționarilor. 

Ordinea de zi este următoarea :
1. Aprobarea studiilor de fezabilitate pen-I

| tru divizarea societății ■ și aprobarea structu- 
. rii acționariatului pentru societățile comerciale 
| rezultate în urma divizării.

2. Diverse.
i Documente și informații referitoare la 
> problemele incluse pe ordinea de zi, precum 
I și formularele de procură specială de repre- 
î zentare se pot obține la sediul firmei.

Data limită de depunere a procurilor spe- 
| ciale pentru reprezentare în adunarea ge*  
• nerală este 1. 08. 1997, în cazul în care nu 
| sunt îndeplinite condițiile privind legalitatea 
' adunării generale, aceasta se va întruni în I același loc si la aceeași oră, în data de 19. 08. j 1997.
w

I
I

rii acționariatului pentru societățile comerciale

S.C. METRO MOBILA S.R.L.
Cu sediul în Deva, str. Sântuhalm, nr.

, 31 A, angajează tineri absolvenți de liceu pen- | 
•tru specializarea în domeniul marketingului,- 
| comis voiajor și agenți comerciali, cu posibi-J 
î litate de deplasare în țară. ?
' Informații la tel. 230193, 230194, precum q 
I și la sediul firmei. (7557) [|

• *
MURAL CASA 

j MURAL QUARZO 

♦vopsele lavahile pentru 
J zugrăveli interioare și 
«exterioare — import 

Italia

OFERTA 
EXCEPȚIONALA 

— CELE MAI 
MICI PREȚURI 
DE PE PIAȚA

1
I
î«
* din
II « j♦ 
l —
« S.C. CASIAL S.A. DEVA
1 Anunță licitație pentru vânzarea de fier L 
«vechi, șină de cale ferată tip 40, folosită, de*  1 
« șeuri de oțel înalt aliat și oțel manganos.
ț Licitația va avea loc în data de 31. 07. • 
ț 1997, ora 10, la sediul firmei. »i
* 1

Vi Ie oferă
MAGAZINUL VALENTIN

Deva, zona Casei de Cultură, tel. 216160. 
deschis zilnic între orele 8—19 

(sâmbăta 9—13).

RECEP PLUS
- HÂRTIE
• CONSUMABILE pentru orice tip de 

IMPRIMANTE și COPIATOARE 
DEVA Bei. DECEBAL Bl. P 

Tel. 212726 218205

i

i

Pol participa persoane fizice sau juridice 
( române sau străine, care până la deschiderea 

de licitații 
dc partici

pare. în valoare de cel puțin 10 la sută, din 
prețul de începere a licitației mijloacelor fixe 

1 pe care intenționează să ie achiziționeze.
Depunerea sumelor se va face la casieria 

Depoului CFR Simeria.

S.C. REFRACTARA S.A. BARU MARE 
Vinde prin licitație 2 buc. transportoare ’ 

cu .acleți TR2 disponibile în stocul nostru de ’ 
utilaje fără utilizare și alte mijloace fixe. I 

Licitația se va organiza la sediul S.C. Re- | 
fractara S.A. Baru Mare, 
gust 1997, ora 10. iar în

i va relua în fiecare zi 
ț nele lunii septembrie. 
\ înscrierile in vederea 
!de participare

Refractara 
taliei.

c.+.
’ cu sediul în Călan, str. Furnalistului. nr. 17. i 

Organizează, în data de 14 august 1997. i 
i ora 10, licitație privind proiectarea siste i 

secțiilor de producție. /

I

I
în data de 11 au*  | 

caz de neadjudecare | 
de luni până la fi- i

taxa ,
S.C. 
lici )

participării si taxa 
se vor rezolva la sediul !

S.A. Baru Mare, până la data lici

S.C. SIDERMET S.A. CÂLAN

| inului de încălzire a ■
Informații la tel. 054/730560. 730561,

interior 554.

1,

. FILIALA ELECTROCENTRALE DEVA
Cu sediul în Mintia, strada Șantierului, nr. 

județul Hun»'’oara.
valorifică prin

diferite materiale refolosibile (feroase, 
J neferoase).

Licitația va avea loc la sediul filialei in 
data dc 1 august 1997, ora 10.00.

I Pentru materialele nelicitate va 
o nouă licitație în data de 7 august 
10,00.

Lista materialelor va fi afișată
I filialei. •
| Relații Ia tel.: 211150. 211151, 214040. in- 
\ terior 135 sau 111. (8227)
I

avea loc
1997, ora

Ia sediul

• • •’•VA «V»
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PRIMARIA MUNICIPIULUI ORÂȘTIE
în conformitate cu Legea nr. 50/1991, cap. 

II, privind concesionarea terenurilor pentru 
construcții. Primăria Orăștie organizează la 
sediul din str. Armatei, nr. 17, în data de 
15. 08. 1997

LICITAȚIE
PRIVIND
• Concesionarea a 6 parcele de teren, 

situate în str. Mureșului — P-ța Micro II — 
cu destinația amplasare chioșcuri.

Suprafața fiecărei parcele este de 6,6 mp. 
Prețul de pornire Ia licitație este 60.000 

lei/mp/an.
Taxă de participare Ia licitație — 40.000

de participare la licitație

concesionării este de 10 ani.

Ici.
Garanția 

396.000 lei.
Perioada
• Concesionarea a 4 parcele de teren situate 
str. Pricazului — P-ța Micro I — cu 

chioșcuri.

• Concesionarea unei parcele .le teren, 
în str. Cloșca adiacent Iazului Morii, cu desti
nația crescătorie de pești.

Suprafața terenului este de 230 mp.
Prețul de pornire a licitației este c’e 1000 

lei/mp/an.
Taxa de participare la licitație este de 

40.000 Iei.
Garanția de participare la licitație este de 

230.000 lei.
Perioada concesionării este de 15 ani.
• Concesionarea unui teren situat în str. 

Unirii, adiacent cu DN 7 km. 363+400 dreapta, 
cu destinația depozit en gros cu bar.

Suprafața terenului este de 323 mp.
Prețul de pornire a licitației este de 500 

lei/mn/an.
Taxa de participare la licitație 40.000 Iei.
Garanfa de participare la licitați - este 

1.615.000 lei.
Perioada concesionării este de 99 ani.
• Concesionarea unui teren situat în str. 

Unirii, adiacent cu DN 7. km. 363+400 dreapta, 
cu

de

participare la licitație 40.000 iei. 
de participare la licitație

concesionării este de 10 ani.
unei parcele de teren, 

cu destinația

în
destinația amplasare

Suprafața fiecărei parcele este de 12,75 mp. 
Prețul de pornire la licitație este de 60.000 

lei/mn/an.
Taxă de
Garanția 

765.000 lei.
Perioada
• Concesionarea 

situate în str. Unirii, față bl. 5, 
stație de autobuz cu chioșc.

Suprafața parcelei de teren este de 22,5 mp. 
Prețul de pornire Ia licitație este de 20.000 

lei/mp/an.
Taxa de
Garanția 

450.000 lei.
Perioada
• Concesionarea 

situat în str. Decebal, cu destinația garaj.
Suprafața terenului este de 60 mp.
Prețul pe pornire la licitație este de 1.500 

lei/mp/an.
Taxa de participare la licitație este 

40.000 lei.
Garanția de participare la licitație este de 

90.000 lei.
Perioada concesionării este de 25 de ani."

participare ia licitație 40.000 lei. 
de participare la licitație este de

concesionării este de 15 ani. 
unei parcele de teren,

destinația atelier de vulcanizare.
s...,,—țp-pm>1ni ect» de 136 mp. 
Prețul de pornire este de 5 000 lei/mn/an. 
Taxa de participare la licitație — 40.000 Iei. 
Garanția de participare la licitație este 

680.000 Iei.
Perioada concesionării este de 99 ani. 
în perioada 1. 08. — 13. 08. 1997 are Ioc 

înscrierea persoanelor fizice și juridice intere" 
sate, precum si vânzarea de către organiza
tor • a instrucțiunilor de organizare si caie’ul 
de sarcini al concesiunii, la sediul din strada 
A-

de

tel.
rea V

/.ci, nr.
Informații .iplimantare se pot obțin la 
641019 sau 641513, biroul de amenaia- 
tcrîțn’riuhii.
• Concesionarea unui teren situat în strada

Pricazului, Piața Micro 1, cu destinația con
strucție complex comercial.

Suprafața terenului este de 400 mp.
Prețul de pornire a licitației este de 30.000 

lei/mp/an.
Taxa de participare la licitație este 

40.000 Iei.
Garanția de participare la licitație este 

12.000 000 lei.
Perioada concesionării este de 99 ani.

de
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9 Vând urgent teren

VĂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

! • Vând apartament două 
..tinere în Dacia. Tel, 
126290, 227045. (6795)

j • SC Grundel Imp. Exp. 
SRL Simeria, direct im- 
iportator Germania, vinde 
haine second hand * en 
gros la kg și cu amănun
tul, la prețuri avantajoa
se. Tel. 660280, Simeria.

• Vând apartament 2 
camere zona Astoria. Vând 
(grădină 17 ari în com. 
Brănișca. Tel. 666531.

(7012)

(7009)

• Vând Dacia 1310 TliS, 
jn fabricație 1989. Tel. 
■«90135, până la ora 20.
i (6800)

Ț
• Vând masă tenis Re» 

thin nouă. Tel. 217125.
(6796)

• Vând Dacia 1310 TX. 
^Informații la tel. 661267, 
660583, după ora 20.

(7028)

• Vând autocamion 8,5 
tone, Saviem, motor cota 
zero. Petroșani, te.l 544928.

(7029)

< • Vând VW broscuță —
C 700 000. Tel. 625952, după 
ora 16.

(7027)

• Vând Moskvici 403, 
Atare perfectă, piese 
Schimb. Dacia 1100, stare 
bună. Simeria, Gh. Doja,

,45. (7020)

• Vând urgent SRL 
activat, profit zero, mul
tiple aeiivităti. Telefon 
820368.

(7021)■41

Vând apartament cu 
jtîei camere complet mo
bilat, extracentral, garaj 
metalic. Informații tel. 
212383. (7005)

intravilan — Cristur, mul'
tipie posibilități. Tele
fon 671676.

(6782)

• Vând televizor Dia
mant, vizionare perfectă, 
materiale construcții, scân
dură, negociabil. Telefon 
223692.

(6106)

• Cumpăr casă în De
va. Tel. 219209, după ora 
17. (6112)

• Vând spațiu comer
cial, amenajat, nefolosit, 
zona Minerului. Telefon 
221594.

(7036)

• Vând Dacia 1300, stare 
excepțională. Tel. 214582, 
214777.

(7041)

• Cumpăr garsonieră în 
Orăștie, exclus parter, c- 
taj patru. Tel. 054/641700, 
611800, între 9—17.

(7355)

• Vând casă în Căstău, 
nr. 114. Informații Orăș
tie, tel. 647113.

(7356)

• Vând biliard nr. 7, 
placă crăpată» preț 500 
mărci, negociabil. Infor
mații Ivan, Râu de Mori, 
nr. 30.

(9398)

• Vând uși și geamuri 
din demolări. Ilațeg, M, 
Eminescu, 76. Tel. 777161.

(9399)

• Vând apartament 2 
camere, decomandate, cen
tru civic. Tel. 715610.

(6136)
• Vând apartament 2

camere, central, în Deva. 
Relații la tel. 718956, după 
ora 16. (6144)

• Vând apartament 2 
și 3 camere. Tel. 231910; 
211260.

(186243)

• Vând casă Ilia, str.

Unirii, nr. 69. Tel. 314, 
după ora 20.

(33560)

• NOU!!! Centrale 
termice automatizate, 
HERMANN SICO etc. 
Italia, Germania, orice 
combustibil, capaci
tate. Distribuitor auto
rizat — IMPERIAL 
ORASTIE, 054/642580.

(5446)

• PRODUSE DE 
MORARIT, IMPORT 
UNGARIA, prin S.O. 
AGRIROM SRL ARAD. 
Cea mai bună cali
tate, la cele mai mici 
prețuri — făină BL 
55 — patiserie, am
balată Ia saci de 50 
kg; făină BL 80 —
panificație, ambalată 
la saci de 50 kg.

Informații suplimen
tare la telefoanele e 
057 — 250880; 250862; 
Fax: 057 — 250525 t 
250862.

DIVERSE

• SC UNIVERSAL ELES- 
TRON SRL Deva anunță 
intenția de autorizare din 
punct de vedere al pro
tecției mediului a spațiilor 
situate în Călan, strada 
Independenței, nr. 10; Si
meria, str. Cloșca, nr. 2; 
Simeria, str. A. Iancu, bl. 
6 parter. Sugestii și sesi
zări se primesc în termen 
de 15 zile la APM Deva.

(7022)

PIERDERI

• Pierdut legitimație că
lătorie CFR, aparținând 
handicapatului ' Gîrboveanu 
Iulian, Se declară nulă, 

(gri)

OFERTE 
DE SERVICII

• Caut femeie îngrijit 
persoană în vârstă la țară. 
Tel. 624145.

(6411)

• SG Get Facilities SRL 
distribuitor Colgate — 
Palmolive angajează ma- 
nipulant marfă, agent 
comercial — fete sau bă
ieți, absolvenți liceu. Con
diții de salarizare avanta
joase. Informații telefon 
230930.

(6410)

• Cabinetul de Înfrumu
sețare „Nelia" angajează 
manichiuristă și pedi
chiuristă. Tel. 231250, a- 
casă 220936.

(7042)

• Societate particulară de
construcții angajează ur
gent zugravi. Informații 
la tel. 616795, intre orele 
7—15. (6786)

• Societate particulară
de construcții angajează 
urgent electricieni, zidari, 
Relații la tel. 616795, între 
orele 7—15. (6799)

COMEMORĂRI

• Regrete eterne, 
lacrimi nesfârșite, Ia 
împlinirea unul an de 
la decesul celui care 
a fost
PARTENIE MURA
Parastasul sâmbătă, 

26. 07. 1997, ora 10, la 
Capela din Cimitirul 
Ortodox din str. Emi
nescu, Deva. Iți vom 
păstra vie amintirea. 
Soția, copiii și nepo
ții. (7552)

DECESE

• Familia mulțu
mește tuturor celor 
care au condus pe ul
timul drum și au aju
tat-o în momentele 
de grea suferință pri
cinuite de pierderea 
celui care a fost 
ing. VICTOR GOTA 

(7043)

Proiect special pentru 

Valea Jiului
Recent dl Petru Radu Păun 

Jura, secretar de stat la 
MMPS, împreună cu mal 
mulți parlamentari hune- 
doreni, cu Camera de 
Comerț șl Industrie a ju
dețului Hunedoara — in
stituție apreciată în opi
nia interlocutorului ca 
fiind foarte activă, au I- 
nițiat un proiect de lege 
pentru Valea Jiului prin 
care aceasta devine o zonă 
protejată, cu foarte mul
te facilități, în special 
pentru acei întreprinzători 
ce urmează să investească 
aici.

Proiectul special de 
lege, care vizează Valea 
Jiului, a fost introdus în 
Senat de către dl senator 
Constantin Blejan. Gru
pul de inițiatori speră ca 
proiectul să treacă de 
legislativ Iar, în urma a- 
cestuia. Valea Jiului să 

7
S.C. POLIDAVA S.A. DEVA

VINDE
’ •

Prin depozitul en gros, situat în incinta 
unității din strada 22 Decembrie, nr. 257, zahăr 
vrac la prețul de 3599 lei cu T.V.A.

Vă așteptăm de luni până vineri între o- • 
‘rele 8,30—16,30. Informații la tel. 221750/27.

NOU!
Unic importator! S.C. „SCORPION" EL 

XIM COMPANY S.R.L., cu sediul în Hune - 
doara, bdul Dacia, nr. 39, bl. 47, vinde la PRE
ȚURI FĂRĂ CONCURENȚA produse import: f 
ouă, pui, pulpe, ficat, tacâmuri Ungaria.

La o cantitate mai mare de 200 kg se a. î 
sigură transport.

Printre aceste produse mai vinde și făină 
albă ambalată la 1 kg.

Relații suplimentare la sediul firmei sau 
la tel. 717439; 232181.

beneficieze nu numai de 
un prim act normativ 
special, dar și de cadrul 
legal care să permită 
schimbarea radicală a 
vieții economico — socia
le. Din conținutul acestui 
proiect am reținut ideea 
unor facilități privind 
obținerea de credite cu 
dobânzi subvenționate, re
ducerea fiscalității, în
lesniri privind anumite 
concesionări. Gel care 
angajează personal dispo- 
nibilizat, din industria mi
nieră, primesc subvenții 
pentru salarii de la bu
getul de st șt, de sută 
la sută, pentru primul 
an, 80 Ia sută pentru al 
doilea an, 60 la sută pen
tru al treilea an. Iar 
pentru al patrulea an, 40 
la sută.

CORNEL POENAR

■■ - ■ - ■ « ■■ ■ ■? ■■ ■■■ 4 •

S.C. RETEZATUL S.A. DEVA
cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 11, județul Hunedoara

Organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ. CU STRIGARE, 
conform Legii 58/1991, H.G. 634/1991, H.G. 758/1991 și H.G. 545/1992 
pentru vânzarea următoarelor active :

Toate activele pentru vânzare sunt situate in Deva, strada Ardea
lului, nr. 1, județul Hunedoara.

Denumirea 
activului

-Nr. 
inventar

Preț de pornire 
a licitației (fără TV3$ 

— lei —

1. Clădire atelier tâmplărie 1069 65.000.000
2. Șopron pentru ambalaje 1058 40.000.000
3, Șopron pentru ambalaje 1062 55:000.000
4. Șopron pentru ambalaje 1060

clădire birouri 1051 83.000.000
5. Clădire birou central 1048 32.000.000
6. Clădire cu pereți sticlă 1055 137.000.000
7*.  Clădire depozitare 1093 220.000.000
8. Linie garaj CFR 2040 22.000.000

Licitația va avea loc in dalta de 25 AUGUST 1997, ora 10, Rf 
sediul Societății Comerciale RETEZATUL S.A. DEVA, str. Depozite
lor nr. 11, județul Hunedoara.

Dosarele de prezentare »wactivelor, criteriile specifice pentru pre- 

selecția participanților Ia licitație pot fi procurate contra cost (75.000 
lei). Ia sediul- societății, consilier juridic.

Alte relații privind activele ce urmează a fi vândute se pot ob
ține la telefon 054/223630, la dna manager economic M. Câmpeanu. 
sas consilier-juridic A. Zavoian.

Pentru preselecționarea participanților la licitație, ofertanții vor 
depune la sediul societății, cu 5 zile înainte de ținerea licitației, până 
la ora 15, documentele prevăzute in H.G. 758/1991, precum și în cri
teriile specifice aprobate,- privind preselecția ofertanților.

Lista cu ofertanții acceptați pentru a participa la licitație va 
ii afișată la sediul societății, cu două zile înainte de ținerea licitației.

Ofertanții selecționați vor depune eu două zile înainte de data 
tinerii lirftației la casieria societății sau în contul nr. 30.30.8.04.01, 
deschis la Banca Comercială Română Deva, următoarele 5

— Taxă de participare la licitație — 700 000 Iei și
— Garanția de participare de 10 la sută din prețul de pornire 

â-licitației.
în prețul de porniri a licitației nu este inclus TVA. De aseme

nea, nu este inclusă vâloarea terenului, urmând ca- acesta să fie 
vândut cumpărătorilor activelor, conform H. 331/1992.

ETAPA A DOUA A LICITAȚIEI va avea Ioc în data de 8 septem
brie 1997, ora 10,- la sediul societății.

. ETAPA A TREIA A LICITAȚIEI se va ține pentru activele ne- 
.vândute în data de 15 septembrie 1997,- ora 10, la sediul socie
tății.

Pentru etapele a doua și a treia sunt,valabile criteriile stabilite 
pentru prima-licitație.
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