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Nu poți să nu te 
întrebi - văzând și 
fiind parte la ceea ce se 

întâmplă în jur - cine 
conduce cu adevărat 
România actuală: Un guvern 
sau o gașcă? Pe cine am 
ales să ne reprezinte la 
întâlnirea cu mileniul trei, 
oameni responsabili sau o 
trupă certăreață, luptându-se 
continuu pentru rămășițele 
unui ciolan deja mult prea 
ros? Demisia recentă a lui 
Traian Băsescu din fruntea 
Ministerului Transporturilor 
este un exemplu elocvent 
pentru situația în care se află 
țara. Unul dintre cei mai 
eficienți miniștri pe care i-a 
avut România de după '89 
este forțat să-și părăsească 

■ munca pe care o făcea atât 
de bine din cauza unor 
declarații publice care 
comentau politica actuală a 
guvernului. ,Chiar atât de 
mult să-l fi supărat pe dl 

Ciorbea că unul dintre 
subordonații săi a spus 
câteva lucruri cunoscute de 
altfel de toată lumea? Nu 
cumva se caută ,,nod în 
papură" PD-ului pentru a se 
provoca o destrămare a 
coaliției de guvernare?

Alți trei miniștri, de data

MINISTRUL A PLECAT, 
TAXA A RĂMAS

asta membri ai PNȚCD, 
făceau nu de mult declarații 
pro monarhiste, scăpând 
basma curată. Acum, însă, 
când un membru al Partidului 
Democrat spune câteva 
lucruri arhicunoscute, dlui 
Ciorbea îi sare brusc țandăra. 
Și atunci ne întrebăm ce este 
mai grav: să te ridici împotriva 
ordinii constituționale din țară

ori să declari că reforma nu 
merge, fiindcă Guvernul nu-și 
face datoria? De altfel, des
tinul monarhiei este în ultima 
vreme subiectul unei propa
gande din ce în ce mai intense 
și tot mai puțin mascate, 
PNȚCD - lider autodeclarat al 
coaliției de guvernare -

preocupându-se până acum 
mai mult de trecut decât de 
viitor. Așadar, nici problema 
monarhiei nu putea rămâne 
pentru mult timp în afara 
intereselor politice ale acestui 
partid. Singura forță care 
până acum a mai retezat din 
avântul nostalgicilor țărăniști 
a fost Partidul Democrat, 
miniștrii săi - mai ales dl

Băsescu - dovedindu-se 
dintre cei mai reformatori.

Șocul provocat de 
constituirea unui nou pol de 
putere prin viitoarea stabilire 
a Regelui Mihai în țară, 
precum și eventuala plecare 
a democraților din coaliție, ar 
putea fi factori care să ducă 
la căderea unui guvern mult 
prea slab. Speculații se pot 
face pe această temă la 
nesfârșit, sigur fiind doar că 
cei competenți sunt - așa 
după cum observăm cu toții 
- nevoiți să plece, în timp ce 
alții (vezi cazul ministrului 
agriculturii) rămân să în
groape de tot reforma și țara 
o dată cu ea. Oricum dl 
Băsescu a demisionat, chiar 
dacă decizia lui a fost puter
nic contestată, inclusiv de 
sindicatele din transporturi 
care i-au luat apărarea. însă 
ceea ce rămâne în urma lui 
sunt realizările și desigur... 
TAXA.

Andrei NiSTOR

PUNR va solicita convocarea 
unei sesiuni parlamentare extra
ordinare în Camera Deputaților, în 
ultima săptămână a lunii ianuarie, 
a declarat, marți, deputatul PUNR 
loan Gavra.

Gavra a precizat că PUNR se 
va consulta, în acest sens, și cu 
PDSR și PRM. El a adăugat că 
toate partidele parlamentare din 
opoziție ar fi interesate să 
corecteze cât mai rapid ordo
nanțele care au intrat deja în 
vigoare, fiind depuse la Camera 
Deputaților.

Gavra consideră că împreună 
cu PDSR și PRM va fi întrunit 
numărul necesar de deputați (o 
treime) pentru convocarea 
sesiunii extraordinare.

Ordonanțele care ar trebui să 
fie discutate sunt cele referitoare 
la modificarea Legii învăță
mântului, la impunerea altor 
venituri ale populației decât cele 
salariale, la impozitarea dobân
zilor bancare, la modificarea Legii 
27 privind impozitele și taxele 
locale, la privatizarea societăților 
comerciale, precum și la investiții.

Prim-vicepreședintele PDSR, 
Adrian Năstase, a declarat, marți, 
că acest partid “nu s-ar opune" 
organizării unei sesiuni extra
ordinare, dar, oricum, Guvernul 
"merge de unul singur" prin poli
tica sa de a guverna prin 
ordonanțe.

Vicepreședintele PRM, 
Corneliu Ciontu, consideră că 
cererea PUNR privind convo
carea unei sesiuni extraordinare 
parlamentare “nu se justifică". El 
a declarat, marți, agenției 
MEDIAFAX că “nu este cazul" să 
fie convocată o sesiune extra
ordinară.

“Dacă ar fi o chestiune 
punctuală de interes național pe 
ordinea de zi a acestei sesiuni 
parlamentare extraordinare, n-am 
avea nimic împotriva întreruperii 

vacanței parlamentare", a opinat 
Ciontu. El a adăugat că partidele 
care solicită convocarea unei 
sesiuni parlamentare extraor
dinare “încearcă să fie in atenția 
opiniei publice” și să câștige 
anumite procente din partea 
electoratului.

Președintele PSDR, Sergiu 
Cunescu, a adresat, tot marți, 
scrisori președinților celor două 
Camere ale Parlamentului 
solicitând convocarea unei 
sesiuni extraordinare pentru 
dezbaterea ordonanțelor de 
urgență privind privatizarea și 
investițiile, cât și a trei proiecte 
legislative.

Conform art. 65 din 
Constituție, Camera Deputaților 
și Senatul se întrunesc în se
siuni extraordinare la cererea 
Președintelui României, a 
Biroului Permanent al fiecărei 
Camere sau a cel puțin o treime 
din numărul deputaților sau 
senatorilor.

Liderul PNL, Mircea 
lonescu-Quintus, consideră 
nejustificată cererea preșe
dintelui PSDR, Sergiu Cunescu, 
de convocare a unei sesiuni 
parlamentare extraordinare.

“Nu mi se pare deloc 
potrivită această cerere", a 
declarat, marți, pentru 
MEDIAFAX, liderul PNL.

El s-a declarat sceptic în 
privința posibilității ca parla
mentarii să răspundă unei 
eventuale convocări. “Nu se va 
putea realiza prezența", a spus 
Quintus.

Liderul PNL a precizat că 
opinia sa este personală și că 
oportunitatea convocării Parla
mentului într-o sesiune extra
ordinară nu a fost discutată de 
conducerea PNL.

MEDIAFAX

PREFECTURA JUDEȚULUI 
HUNEDOARA 

COMUNICAT
Recent a fost adoptată în Parlamentul României Legea 

nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, act'normativ deosebit de im
portant ce interesează numeroase categorii de cetățeni.

în concordanță cu programul de guvernare în domeniul 
agricol și silvic, această lege are un caracter reparatoriu, 
deoarece extinde categoriile de beneficiari ai dreptului de 
proprietate asupra terenurilor și înlătură abuzurile comise 
în procesul de aplicare a Legii nr. 18/1991.

în acest sens, un număr însemnat de persoane fizice 
și moștenitorii acestora - respectiv, cei care au avut în 
proprietate suprafețe de peste 10 ha, cei cărora li s-au 
aplicat cote de reducere, acționarii și locatorii, persoanele 
ale căror terenuri agricole au fost expropriate în baza 
Decretului nr. 83/1949, deținătorii unor ordine militare, 
cetățenii români cu domiciliul în străinătate - precum și 
unele persoane juridice, ca unitățile școlare, de cult și 
consiliile locale, vor putea solicita reconstituirea dreptului 
de proprietate asupra unor terenuri agricole și terenuri 
cu destinație forestieră.

Responsabilitatea pregătirii și aplicării prevederilor 
acestei importante legi revine autorităților administrației 
publice locale și centrale, orice disfuncționalitate sau 
neîndeplinire a obligațiilor înscrise în lege atrăgând 
sancțiuni corespunzătoare.

Toți cetățenii care sunt în.dreptățiți în a-și reconstitui 
dreptul de proprietate în condițiile prevederilor noii legi 
vor depune la primăriile localităților pe raza cărora sunt 
situate terenurile agricole sau cu destinație forestieră 
cereri însoțite de acte, înscrisuri, documentații 
doveditoare ale drepturilor de proprietate, precum și 
declarații (pe propria răspundere) cu suprafețele de teren 
pe care le dețin.

Atragem atenția că data limită de depunere a acestor 
cereri ia primăriile localităților este 2 februarie 1998, dată 
după care se pierde dreptul de a mai solicita reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor.

„Cetăți” ale trecutului și prezentului la Deva.
Foto: Eduard CHiROiU

FLASH
> Scopul - renovarea 

sediului Crucii Roșii din 
Hațeg

Ieri, 7 ianuarie, la Primăria 
din Hațeg a avut loc o întru
nire a Comitetului Subfilialei 
de Cruce Roșie a orașului și 
oaspeților acesteia din Bad 
Sackingen (Germania) cu 
directori și patroni ai unor 
societăți comerciale și 
instituții, cu constructori și 
proiectanți din localitate. In 
centrul discuțiilor s-au situat 
posibilitățile de renovare a 
clădirii destinate sediului

Crucii Roșii din Hațeg. (E.S.)

> Groapă de gunoi 
ecologică

Conform declarațiilor dlui 
primar Mircea Muntean, 
municipiul Deva o să 
beneficieze în curând de un 
nou spațiu pentru depozitarea 
deșeurilor menajere. Con
struită îr^ acord cu cele mai 
exigente norme ecologice, 
noua groapă de gunoi a 
orașului este amplasată în 
apropierea râului Mureș. 
Finalizarea lucrărilor în cursul 
acestui an este un pas înainte 
pentru o mai bună gos
podărire a orașului, pentru o 

eficientizare a serviciilor de 
salubrizare. (A.N.)

N biol taxe și tarife
în conformitate cu 

Hotărârea nr. 96 a Consiliului 
local Hunedoara în municipiu 
a început acțiunea de stabilire 
de noi taxe și tarife pentru 
spațiile închiriate în incinta 
Pieței Obor. în lumina Legii nr. 
27/1994 și a Ordonanței 
guvernamentale nr. 61 taxele 
și tarifele pot crește cu până la 
200 la sută. La Hunedoara 
s-a decis însă ca acestea să 
crească Cu numai 35-50 la 
sută. (Tr.B.)

PRE | URILE
PIEȚEI

•

După sărbătorile aces
tei ierni era de așteptat ca 
prețurile să scadă. Dar iată 
că încă un asemenea fapt 
nu s-a produs. Cel puțin 
așa este situația în piața 
Obor din Hunedoara, lată 
cu cât se vând acum 
principalele produse aflate 
pe tarabe (per.kg): cartofii 
- 3000 lei, ceapa - 4500 lei, 
usturoiul - 15 000 lei, faso
lea - 5500 lei, morcovii - 
2000 lei, varza acră - 2500 
lei, făina albă - 3000 lei, 
făina de mălai - 2500 lei, 
brânza de oi - 22.000 lei, 
brânza de vaci - 16.000 lei, 
bananele - 11.000 lei, 
portocalele - 7500 lei. Un 
ou se vinde cu 850 - 1000 
lei, litrul de lapte cu 3000 
de lei, iar litrul de smân

tână cu 6400 lei. (Tr.B).

> Reuniune
Astăzi, 8.01.1998, în am

fiteatrul Spitalului Municipal 
Hunedoara, se desfășoară 
reuniunea anuală între 
reprezentanții spitalului și 
cei ai bisericilor participante 
la construirea și funcțio
narea capelei ecumenice ce 
se va inaugura în curtea 
spitalului. Vor fi discutate 
probleme legate de regula
mentul de organizare și 
funcționare a capelei, pre
cum și programul de inau
gurare a obiectivului. (A.S)

FLASH
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JGÂȚA CU APLICAȚIILE 

PROCURATE ILEGAL

Constatându-se faptul 
că în țara noastră 
(după unele aprecieri 

aproape 90 la sută, iar după 
altele peste acest procent) 
aplicațiile, respectiv softurile 
pentru calculatoare sunt 
procurate în mod dubios, 
adică mai exact spus provin 
din surse ilegale, iată că a 
sosit timpul să se pună capăt 
unor asemenea practici. Fie 
că este vorba despre 
ODținerea acestor aplicații din 
rețeaua Internet sau de 
comercializarea de CD-uri 
aduse din străinătate (în 
special sosite de prin 
Republica Moldova sau din 
Bulgaria), a sosit momentul 
ca furtului fără jenă - cum 
afirmă reprezentanții firmelor 
Apple și Microsoft în țara

Ticsită de produse 
nealimentare acoperite cu 
tot felul de sclipiciurl, piața 
de aici include în categoria 
mărfurilor expuse spre vân
zare șl destule mărfuri de 
strictă necesitate, precum și 
produse alimentare, mai 
puține. Dintre produsele 
utile amintim: săpunul, 
detergențll, ciorapii, ca
feaua etc, restul mărfurilor 
umplând la refuz mesele de 
beton, dar cărora nu le 
putem acorda o Importanță 
prea mare pentru nece
sitățile omului.

Mal trist este că unii 
producători cu produse 
alimentare și le expun pe jos 
neavând toți loc la mese. 
Este o treabă neigienică și 
totodată inestetică, trecă
torii trebuind să aibă o 
atenție mărită să nu calce 
produsele astfel așezate.

Curățenia în această 
piață?l...

E drept, se aruncă în 
timpul zilei foarte multe 
hârtii pe jos, deci la 
întâmplare, vântul zburătă- 
cindu-le în voie pretutindeni, 
dar ce-i adevărat, dimineața, 
în fiecare zi, se mătură.

Negustorii, de obicei,

Bonitarea terenurilor

Pentru anul 1998 în preocuparea salariaților de la Oficiul de 
studii pedologice și agrochimice Deva se înscrie și efectuarea 
lucrărilor necesare stabilirii tipurilor de soluri, a claselor de calitate 
și a pretabilității pentru diverse moduri de folosință în comunele 
Bulzești și Vorța , unde satele aparținătoare nu au fost atinse de 
colectivizare și înainte nu se acordau fonduri în acest scop. 
Beneficiari ai unei astfel de prestații vor fi și proprietarii de pământ 

\din comuna Rapoltu Mare. (N.T.)____________________________y
JOI
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TVR 1
6.00 România: ora 6 fix!

8.30 Sailor Moon (d.a/r) 9.00 
TVR Cluj-N. 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 
Pasiuni (s/r) 14.10 Cristal (s/ 
r) 15.00 Dialog. Actualitatea 
editorială 15.30 Pompierii vă 
informează! ! 15.45 Lege și 
fărădelege 16.00 Conviețuiri 
17.10 Sailor Moon (d.a) 
17.35 Casă de piatră (s) 
18.00 Timpul Europei (mag. 
politic) 19.00 Sunset Beach 
(s) 19.55 Doar o vorbă... 
20.00 Jurnal, meteo, ed. 
specială, sport 21.15 Dr. 
Quinn (s, ep. 8) 22.15 Cu 
ochii’n 4 (anchetă): 

\  

noastră - să i se pună neîn
târziat capăt, întrucât așa- 
zișii pirați obțin anual câteva 
zeci de milioane de dolari 
care scapă și de la 
impunerea fiscului.

Având în vedere o astfel 
de situație și necesitatea de 
a se intra în legalitate, 
producătorii și distribuitorii 
autorizați de softuri au cerut 
ca și în această privință să 
se facă lumină, adică in
spectorii oficiului abilitat prin 
lege să-și facă datoria, 
sancționând cu severitate 
orice abatere și orice furt de 
aplicații pentru calculatoare. 
Deci, este în interesul tutu
ror utilizatorilor de softuri 
să-și asigure și din acest 
punct de vedere protecția 
legală. (N.T.) 

sunt cam aceiași de multă 
vreme, stabili la mesele lor, 
gata să te servească cu 
cea mai mare amabilitate. 
Unii, neavând mijloace de 
transport proprii, se apro
vizionează cu sacoșe mari, 
cărând marfa cu spatele, 
așa cum procedează de 
fiecare dată soții Marcela 
și Cornel Tuțac, niște 
împătimiți într-ale comer
țului. Recent, piața a fost 
asfaltată, încât nu mal 
scăpăm picibarele în gropi, 
cu posibile luxațli. A fost o 
inițiativă lăudabilă a 
edililor orașului și a celor 
împuterniciți să se ocupe 
cu astfel de lucrări.

Și, fiindcă veni vorba de 
asfalt, le-am pune o între
bare celor care au asfaltat 
strada M. Eminescu pe 
porțiunea din Micro 15. De 
ce marginile șoselei, și 
într-o parte, și într-alta, pe 
care staționează mașini, 
nu au fost și ele asfaltate? 
Locuitorii zonei își pun 
adesea această întrebare, 
firească, și la care, singuri, 
nu-și pot răspunde.

Probabil, le veți da 
vreun răspuns.

Valentin BRETOTEAN

\

„Vraciul”, „Casa cu vipere” 
23.10 Jurnalul de noapte 
23.55 Canary Wharf (s, ep. 90)

TVR 2
7.00 TVM. Telematinal 8.00 

Euronews 8.30 Canary Wharf 
(s/r) 9.55 Medicina pentru toți 
(r) 10.25 Fețele schimbării (r)
11.30 D.a. 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 13.30 Dreptul la 
adevăr (r) 14.00 Emisiune în 
limba germană 15.10 Surfiștii 
aerului (d.a) 16.00 Micaela (s) 
16.50 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Ceaiul de 
la ora 5... (sel.’97) 19.10 Față 
în față cu autorul (talkshow): 
Erich Bergel 20.10 Pasiuni (s, 
ep. 10) 20.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spunl (r) 22.00 
Sanjuro (f. Japonia ’62) 23.40

Cu câteva zile înainte de 
Crăciunul 1997 au venit la 
redacție dnii Petru 
Crăciunescu din Livadia și 
Nistor Manea din Baru, care 
ne-au relatat o întâmplare pe 
care o redăm succint.

în satul Petros trăiește 
familia Sălășan, ce are 15 
copii, din care 11 sunt minori: 
Toți cei cincisprezece au o 
comportare ireproșabilă, își 
văd de învățătură și mai 
lucrează pe la oamenii din 
sat ca să-și asigure surse de 
trai. Cu o oarecare vreme în 
urmă, Octavian Sălășan, 
tatăl, factor la Oficiul poștal 
din Baru, a decedat. Treaba 
ce o făcea el în fiecare zi a 
preluat-o fata mai mare dintre 
cei cincisprezece - Daniela. 
Fata a dus poșta în Petros 
vreme de vreo două 
săptămâni în speranța că va 
continua treaba ce o făcea 
tatăl ei.

Dar de curând postul de 
poștaș pentru satul Petros a

ASISTENTĂ TEHNICĂ■
Dovedind interes și flexibilitate față de problemele 

specifice, după cum am aflat ia conducerea OSPA Deva, 
specialiștii de ia această unitate efectuează analize și ia 
probele de sol prezentate de către beneficiari, respectiv de 
către proprietarii de pământ. în același timp ei acordă, ia 
cerere, asistență tehnică privind modul de recoltare a probelor, 
interpretarea datelor și stabilirea programelor de fertilizare. 
(N-T.)

Time Out (mag. sportiv)

ANTENA 1
6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 

Tele-Dimineața 9.00 Un câine 
cu imaginație (s) 9.40 Doc
tor Bramwell - o femeie 
ambițioasă (s/r) 10.30
Războiul dintre noi (f/r) 12.20 
O iubire neuitat (s) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 
Dempsey și Makepeace (s) 
15.20 Un câine cu imaginație 
(s) 16.00 Onyx - culorile 
muzicii 17.00 Onyx Oldies 
18.00 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 19.00 Observator 
19.45 Top modelul (f.p. 
Canada 1993) 21.30 Cronici 
paranormale (s, ep. 17) 22.30 

@ iaz

fost desființat, probabil în 
cadrul procesului de 
restructurare a poștei 
române aflat în desfășurare. 
Astfel că Daniela a rămas 
pe drurrfuri.

Ne-am interesat și am 
aflat că măsura respectivă - 
pe care n-o comentăm - a 
fost hotărâtă de conducerea 
Regionalei de la Timișoara. 
Am scris rândurile de față în 
speranța că oameni cu inimi 
darnice vor veni în sprijinul 
familiei din Petros și se va 
găsi cineva să o ajute pe 
Daniela în a-și găsi un loc 
de muncă. Acest articol îl 
vom trimite și la Regionala 
de poștă din Timișoara, 
poate domnii din con
ducerea acesteia vor reveni 
la măsura privind des
ființarea postului ce l-a 
ocupat O. Sălășan și i-l va 
încredința Danielei.

Traian BONDOR

Invadatorii (f. SF SUA 1995, 
p. I)

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Seinfeld 
(s/r) 10.15 M.A.S.H. (s) 10.45 
Detectiv particular (f/r) 12.25 
Evadare din Sobibor (f/r)
14.30 Maria (s) 15.30 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.15 Marimar 
(s, ep, 20) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.15 Punctul pe I 
(talkshow) 18.00 Urmărire 
generală 18.25 Știrile PRO 
TV 18.30 Știi și câștigi! (cs)
19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Melrose Place (s, ep. 57) 
21.15 Doctor în Alaska (s, 
ep. 55) 22.05 Știrile PRO TV. 
Prima pagină 22.15 Familia

„AȘ ALEGE, 

PROBABIL, 
ROMÂNIA”

Performanțele semni
ficative ale piețelor de 
capital din Europa Centrală 
și de Est vor continua și in 
1998, ceea ce le va face 
atractive și în acest an 
pentru investitorii străini de 
portofoliu, reiese din 
ancheta întreprinsă de 
"International Herald 
Tribune” în rândul celor mai 
des citați analiști economici.

Potrivit lui Roger 
Monson, analist de strategie 
in cadrul Daiwa Europe, 
estimarea randamentului 
investițiilor de portofoliu în 
această zonă pornește de la 
doar 10-15% în cazul 
Republicii Cehe și al 
Slovaciei, dat fiind “climatul 
investițional precar, în con
dițiile slăbiciunii structurale a 
economiei acestor țări", dar 
ajunge la 60% în cazul 
Rusiei.

Piețele în care se poate 
avea cea mai mare 
încredere sunt tocmai cele 
mai puțin cunoscute, con
sidera Monson. Potențialul 
pieței ucrainene, de pildă, s- 
ar putea dubla, apreciază 
analistul de la Daiwa 
Europe.

“însă, pentru o com
binație bună de risc și 
randament, aș alege 
probabil România", afirma 
Monson, estimând pentru 
anul in curs o creștere cu 50 
până la 75% a ran
damentului investițiilor de 
portofoliu în România.

MEDIAFAX

z X

După o întrerupere de 
trei ani, la Totești s-a reluat 
nedeia tradițională de 
Bobotează. Marți (6 ian.), 
tinerii din comună au 
organizat o seară de cân
tec, joc și voie bună la 
căminul cultural, care 
astfel a fost practic inau
gurat, după efectuarea am
plelor lucrări de reparații și 

^renovare. (G.B.)

Bundy (s, ep. 257) 22.45 
Seinfeld (s, ep. 22) 23.15 
Știrile PRO TV 23.45 
Lumea văzută de Garp 
(thriller SUA 1987) 2.50 
Știrile PRO TV

ANTENA l-DE'/A
08.00-08.15 Știri (r)
09.00-09.15 Interviul 

săptămânii (r)
09.15-09.30 Muzică, 

publicitate
17.00-17.45 Actualitatea 

(talk show)
17.45-18.00 Știri
19.30-19.45 Știri (r)

________ _______)

fieeescep'
Joi, 8 ianuarie

O BERBEC 
(21.III-20.IV)

Veți primi un dar din 
partea unei persoane. 
Partenerul de viață vă va 
povesti despre modifică
rile de la serviciu și vă va 
cere un sfat.
O TAUR 
(21_.1V - 2l.V)

încercările dv de a pleca 
la drum se vor lovi de ob
stacole incredibile. Nu 
insistați și veți avea 
ocazia să constatați că e 
mai bine așa. 
O GEMENI
(22.V - 22.VI)

Relațiile cu ceilalți se 
complică. Aveți grijă să nu 
fiți păcălit din pricina 
încrederii ce o aveți într-o 
persoană nu prea com
petentă. Nu luați de unul 
singur deciziile impor
tante.
Z RAC 
(23.VI - 23.VII)

Sensibilitate accen
tuată. Vă veți simți 
excelent cu un grup de 
prieteni și veți depăși 
tensiunea acumulată.
O LEU
(24.VII - 23.VI1I)

Posibile probleme de 
sănătate. Nu amânați în
tâlnirea cu medicul. Par-, 
tenerul de viață ar putea 
avea o realizare socio- 
profesională.

O FECIOARĂ • 
(24.VIII - 22.IX)

Capacitate maximă de a 
vă comunica ideile. Este . ,, 
posibil să întâlniți o veche 
cunoștință, ceea ce vă va 
bucura pentru că vă dă o 
veste bună.
O BALANȚĂ 
(23.IX - 23.X)

Evitați deplasările chiar 
șl de scurtă durată. 
Prietenii sunt pe cale de a I 
vă face o surpriză plăcută. 
Ați ajuns la limita puterilor 
și trebuie să vă odihniți. în 
familie se vor înregistra 
unele neînțelegeri. 
Z SCORPION 
(24.X-21.XI)

Vă gândiți să mergeți pe , 
calea schimbărilor, dar 
aveți tendința să exa
gerați. Faceți cât mai 
puține schimbări de an
vergură. Aveți nevoie de 
ceva în care să vă an
corați.
Z SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Partenerul de viață în
cearcă să fie conciliant, 
încercați să-l ajutați 
amânând pe o altă zi 
discuțiile lămuritoare. Vi 
se propune o colaborare, 
dar gândiți-vă bine dacă o 
acceptați.
O CAPRICORN
(21.XII - 19.1)

Persoana iubită are 
ceva să vă reproșeze, 
ceea ce vă va irita. 
Amânați luarea deciziilor 
importante căci capa
citatea dv este minimă. 
Surpriză plăcută din punct 
de vedere financiar. 
Z VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Vă bate gândul să faceți 
un drum dar întâmpinați 
dificultăți. Cineva din 
familie are probleme de 
sănătate dar totul merge 
spre bine. 
O PEȘTI 
(19.11-20. III)

Nu-i în avantajul dv să 
vă suprasolicitați. Ar fi 
bine pentru toată lumea s- 
o luați mai încet. Gândiți- 
vă bine care sunt 
prioritățile și acționați în 
consecință.
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lin an mai bun pentru locuitorii Devei
- Domnule primar, cum ați 

încheiat anul 1997 și ce vă 
propuneți pentru 1998?

- în primul rând trebuie să 
precizez că direcțiile de acțiune 
au fost cele din "Contractul cu 
devenii" - oferta mea electorală. 
Unele dintre obiectivele enun
țate aici, cum ar fi cel privind 
realizarea unui bazin de înot, 
sunt pe cale de a se finaliza, 
altele necesită mai mult timp 
până când vor prinde contur. 
Desigur, sunt câteva proiecte 
mai importante și pot menționa 
demersurile pe care le-am făcut 
pentru deblocarea celor 8,5 
milioane de dolari de la Banca 
Mondială, bani destinați îmbu
nătățirii fondului locativ din 
municipiul nostru. Din păcate, 
proiectul CHF, de care mai be
neficiază încă șase orașe din 
țară, a fost oprit la sfârșitul 
anului trecut de către ministrul 
de finanțe, cu toate că Guver
nul nu era implicat în nici un fel 
în rambursarea creditului.

O problemă extrem de im
portantă este și cea referitoare 
la taxele de redevență plătite 
de către marile întreprinderi din
-......

Sublime, dar...
Semafoarele din zona res

taurantului "Astoria" și-au do
vedit de foarte multe ori utili
tatea, însă de ceva vreme ele 
nu mai funcționează. S-au 
defectat exact în perioada 
sărbătorilor, când traficul auto 
în oraș a fost extrem de intens. 
De altfel, cei care au circulat 
prin intersecția respectivă în 
această perioadă au constatat 
pe pielea lor cât au trebuit să 
aștepte în cazul în care doreau 
să intre pe strada Mihai Emi- 
nescu. Au fost chiar și acci
dente. înțelegem că mașină
riile se mai strică, dar nu în
țelegem de ce nu a venit până 
acum nimeni să le repare?

Pe de altă parte, Poliția, 
care ar fi trebuit să fie prezentă

Discuție cu dl Mircea Muntean, primarul 
municipiului

jurul Devei. Datorită faptului că 
respectivele obiective industriale 
sunt plasate pe teritoriul unor 
comune din jur, chiar dacă 90 la 
sută din forța de muncă este de 
origine deveană, duce la pier
derea unor fonduri înserfînate. în 
acest sens am făcut demersuri 
pentru adoptarea unei legi care 
să modifice actuala împărțire 

— . —=     . - ■■ %
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în zonă pentru fluidizarea trafi
cului, nu a binevoit să trimită 
nici un singur om. însă, un echi
paj era prezent seară de seară 
la câteva zeci de metri mai sus, 
în fața pieței, oprind pe toată 
lumea. De-abia scăpai de inter
secție și trebuia să te oprești din 
nou. Să tot circuli...

Luminile de 
sărbători

Mai mult decât în alți ani, 
zonele centrale ale municipiului 
nostru au fost împodobite de 
lumini multicolore cu prilejul 

administrativ-teritorială în zona 
orașului nostru, plasând între
prinderile în cauză pe teritoriul 
municipiului.

- Ce ne puteți spune despre 
repararea străzilor din oraș?

- Vrem să finalizăm lucrările 
pe care le-am început anul tre
cut și imediat ce vremea ne va 
permite vom demara aceste o- 
perațiuni. Sperăm să beneficiem 
în 1998 de un buget ceva mai 
consistent în această privință. 
Dorim, de asemenea, să creăm 
noi locuri dejoacă pentru copii și 
să le dotăm pe cele existente cu 
aparate mai moderne. în altă 
ordine de idei, intenționăm să 
sprijinim financiar și lucrările de 
construcție a Catedralei Orto
doxe din centrul orașului. Spe
răm să fie cât mai curând adop
tate unele legi importante cum 
sunt Legea bugetelor locale, 
Legea patrimoniului, Legea func
ționarului public sau cea privind 
trecerea unor servicii din cadrul 
Poliției în subordinea primăriei, 
care ar asigura condiții corespun

recentelor sărbători. Ghirlan
dele de becuri și beculețe, bra
dul din fața Primăriei, avându-l 
alături pe Moș Crăciun, ne-au 
făcut să simțim din plin atmos
fera sărbătorilor Crăciunului și 
Anului Nou, cu atât mai mult cu 
cât vitrinele magazinelor nu ne- 
au "luat ochii" cu strălucirea 
lor...

Pentru aceasta, precizează 
primarul Mircea Muntean, "s-au 
alocat din bugetul consiliului 
local 30 milioane de lei, alte 40 
milioane de lei fiind asigurate 
prin bunăvoința unor sponsori, 
cărora le mulțumim și pe a- 
ceastă cale".

Se poate, deci... 

zătoare pentru echilibrarea bu
getului și desfășurarea mai bu
nă a activității noastre.

- Cum apreciați serviciul 
de salubritate?

- Nu mă mulțumește dota
rea tehnică a acestuia; contai
nerele sunt vechi și grele, mași
nile - de asemenea - se strică 
tot mereu. Din păcate, multe 
dintre containerele de plastic noi 
cu care am dotat orașul au fost 
furate, la fel ca și multe dintre 
băncile moderne pe care le-am 
pus în parcuri. însă, în acest 
domeniu cel mai important lucru 
ar fi existența unei concurențe a 
serviciilor de salubritate.

- Domnule primar, ce le 
doriți locuitorilor municipiu
lui Deva în noul an?

- în primul rând le doresc 
tuturor multă sănătate și, în nu
mele meu personal, vreau să-i 
asigur că în fruntea orașului este 
cineva la care pot găsi sprijin 
pentru oricare dintre problemele 
lor. Sper să se facă simțită o mai 
bună gospodărire a localității, 
fapt care să ducă în final la o 
prosperitate a locuitorilor ei.

- Vă mulțumim.

Conform declarațiilor dlui 
primar Mircea Muntean, în a- 
ceastă lună vor demara lucrările 
de construcție la casele de pe 
dealul Paiului. Rod al colaborării 
cu un investitor american, Pri
măria Deva urmărește crearea 
unor mini-cartiere în stil occi
dental, ale căror locuințe să-i 
aibă ca principali destinatari pe 
tinerii căsătoriți. Realizate din 
materiale ușoare, aceste case 
vor avea prețuri cuprinse între 
6000 și 35000 de dolari, bani 
care se vor plăti în 20 de ani. 
încă din 10 ianuarie experții 
americani vor fi la Deva, ur
mând să discute ultimele detalii 
ale contractului.
________ ___ .................. ...........-

Comerțul
__ _1

După forfota din zilele 
premergătoare sărbătorilor
Luni, 5 ianuarie, în prima zi 

de lucru după sărbători, am avut 
curiozitatea să vedem aprovizio
narea din magazine, ce se mai 
vinde, intrând în unități mai puțin 
sau deloc cunoscute nouă.

Primul magazin căruia i-am 
deschis ușa a fost cel din zona 
gării, al S.C. Leconfex S.R.L. Pu
tea fi sesizat golul mare din raf
turi ca și lipsa cumpărătorilor. "S- 
a vândut mult de sărbători - afir
ma dna Elena Irimie, contabila 
firmei: metraje, textile, încălță
minte, îmbrăcăminte.

La "Vectra” SRL - cu raioane 
de cosmetice, chimicale, cea
suri, jucării pentru copii, îmbrăcă
minte și lenjerie - erau, spre 
deosebire de alte magazine, și 
câțiva cumpărători. Se interesau 
mai mult de televizoarele expuse 
(second hand). "Nu ne lipsesc 
cumpărătorii” - afirma una dintre 
vânzătoare, receptivă și amabilă 
cu potențialii cumpărători. Unita
tea are și regim de consignație, 
cei interesați putându-și vinde 
unele obiecte prin acest serviciu.

Clientelă puțin numeroasă la 
magazinul alimentar 23 din stra
da Libertății. Nici înainte de săr
bători, cum afirmau vânzătoa
rele, n-au fost prea mulți deoa
rece "oamenii n-au bani".

>------------------------------------------------------------------------------------

Mai bine mai târziu...
Deși inițial se preconizase 

ca până la sfârșitul anului trecut 
(mai exact, al lunii noiembrie) 
să funcționeze noile chioșcuri 
din piața centrală a Devei, confi
gurația acesteia este, în conti
nuare, aceeași: rulote, mese și 
prea puțin spațiu pentru afluen
ța de cumpărători ce trec zilnic 
pe-aici.

Se speră, totuși, ca în cur
sul acestei luni să se finalizeze 
lucrările de construcție la cele 
35 de spații destinate comer
cializării diferitelor produse: 
pâine, patiserie, alimente, cos

Am intrat și într-un magazin 
de comercializare a cărnii. Cel al
S.C. Agrocompany SRL Deva - 
Săntuhalm. "Marfă avem în per
manență - spunea dl loan Vig, cu 
atribuții de șef dar și de vânzător 
- , preparate de asemenea. Se 
vinde și acum. în cantități mai 
mici, de 1 sau 1/2 kg. Avem la 
mezeluri cele mai mici prețuri". 
De aceea s-au făcut vânzări mari 
în zilele sfârșitului de an.

La magazinul din Micro 15 al 
S.C. "Cetate" S.A. - marfă cam 
puțină. Vânzarea aici se deru
lează cu încetinitorul și nici înain
te de sărbători n-au fost prea 
numeroși cumpărătorii. "Lumea 
nu prea cumpără pâine de la noi 
fiindcă ne fac concurență puter
nică întreprinzătorii privați” - 
afirma vânzătoarea Koprontzoi 
Gabriela.

Firesc, cumpărătorii se inte
resează, compară calitatea și 
prețurile mărfurilor similare și 
cumpără din acele magazine 
care pun adaosuri comerciale 
mai mici. Cum afirmau mai multe 
persoane, înainte de a scoate 
banii din buzunar sunt foarte 
atente atât la calitate cât și la 
preț. Dacă tot au de unde alege, 
ocolesc pe cei care practică 
prețuri prea umflate.

metice, chimicale ș.a. Până la 
ora actuală sunt terminate inte
rioarele și a fost plătită taxa de 
racordare la rețeaua de energie 
electrică (52 milioane de lei), 
urmând realizarea efectivă a 
acesteia și efectuarea lucrărilor 
exterioare, ne spune dl loan 
Bonta, administrator șef al pie
țelor din Deva.

Pe lângă acestea, mai e- 
xistă șase spații ce vor fi scoase 
la licitație (pentru alimente și 
preparate la grătar), alături de 
alte 15 parcele pentru rulote, în 
piața Mihai Viteazul.

Achizitorul de animale
Coșniță loan Gabriel locu

iește în Cristur, la nr.59. Dar 
acum nu-i acasă. Este arestat 
preventiv pe timp de 30 de zile. 
De ce l-or fi arestat polițiștii de 
la Cârjiți? Că doar omul e tânăr, 
are numai 30 de ani și, neavând 
ocupație, muncea intens. Făcea 
pe achizitorul de animale, ridica 
porci de la diferite familii însă 
banii... la Sfântu-așteaptă. Așa 
a înșelat mai mulți cetățeni, 
prejudiciul fiind de 6.000.000 lei.

Verde-n fata...
Valuta la negru încă merge, 

îi mai sperie din când în când 
polițiștii pe cei care fac schimb 
ilegal de mărci și dolari, le mai 
aplică simbolice amenzi, dar în 
scurt timp băieții se regrupează 
și-i dau înainte. în ultimele zile 
au plătit câte 150.000 de lei 
amendă pentru asemenea exer
ciții următorii: Cnivulescu Julian 
Eugen, din Deva, vânzător la 
S.C.Octan Petrocom SRL, Bor- 
deanu Constantin Alin, din O- 
răștie, fără ocupație și Groza 
loan Petru, din Peștera-Băița, 
tăietor de frunză la câini.

Rubrică realizată cu sprijinul 
Poliției Municipiului Deva

Conform obiceiurilor româ
nești, sărbătorile Crăciunului și 
Anului Nou sunt dintre cele mai 
bogate și mai însemnate. în 
mod tradițional, în toate casele 
se împodobesc brăduți sub care 
se pun cadouri și dulciuri, se 
fierb sarmale și se coc prăjituri 
și cozonaci. Dacă în acest fel au 
întâmpinat sărbătorile și devenii 
am încercat șă aflăm chestio
nând câțiva trecători, l-am între
bat însă și despre ceea ce aș
teaptă de la noul an în plan 
personal, dar - ca locuitori ai 
acestui oreș - ce își doresc în 
plan general, din partea edililor. 
Le dăm cuvântul:

Tatiana Simu, asistentă 
farmacie:

- Spre deosebire de alți ani, 
când am fost la munte, în acest 
an mi-am petrecut sărbătorile 
acasă, cu fetița mea și cu rude
le și la serviciu.

- în acest an îmi doresc să
nătate ca să pot face cât mai 
multe pentru copilul meu.

Florlca Marian, vânzătoare:
- Sărbătorile le-am petrecut 

în familie și a fost foarte frumos. 
Ca niciodată, am avut și noi, cei 
din comerțul alimentar, patru 
zile libere.

- Ne dorim pentru anul în 
curs clienți mai mulți pentru a 
avea și noi salarii mai bune. 
Marfă este din abundență și-i 
așteptăm cu drag pe clienți să 

vină să cumpere din magazinul 
nostru.

Tregyekl Irma, pensionară:
- Sărbătorile acestea au 

fost nefaste pentru mine întru
cât am fost jefuită chiar înainte 
de Crăciun. Sper că până la 
urmă hoții vor fi prinși.

- Aș vrea ca în noul an con
ducătorii noștri, locali și națio
nali, să încerce să ne facă viața 

f................ - X
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n<e dlocuurcaim siiirgunit”
mai ușoară. Să nu mai fie lucru
rile atât de scumpe.

Rodica Mariș, casnică:
- Am petrecut sărbătorile 

acasă, cu familia. Am trei copii 
și nu îmi pot permite să mergem 
la un restaurant. Știți și dum
neavoastră cât de scumpă este 
participarea la revelion într-un 
restaurant.

- Aș dori ca în noul an cei ce 
ne conduc să dea dovadă de 
mai multă seriozitate. Să arate 
că într-adevăr îi preocupă soar
ta noastră, a celor nevoiași. în
colo, sănătate să ne dea 

Dumnezeu la toți, căci cu restul 
ne descurcăm cumva.

Un anonim:
- Câștigul modest nu mi-a 

permis să-mi fac revelionul la o 
cabană, așa cum obișnuiam 
cândva.

- Doresc pentru '98 ca ora
șul, cartierul în care locuiesc - 
Micro 15 - să fie mai curate, cu 
străzi și trotuare renovate.

Dr. Cordea Valerica:- Cu 
bucurie și mulțumire, sentiment 
amplificat și de faptul că a de
marat reforma în sănătate.

- Mă gândesc ca '98 să a- 
ducă sănătate pentru toți. Dacă 
nu-i sănătate, nu este nimic. Și 
mai am speranța să se rezolve 
problema medicamentelor com
pensate și gratuite.

Cristina Pup, casnică:
- Am stat acasă de sărbă

tori. Am copii și cu un singur 
salariu nu îmi pot permite să 
arunc banii în vânt.

- Aș vrea ca edilii noștri să 

fie mai severi cu ei înșiși în 
acest an. Să mai lase la o parte 
disputele și să se gândească la 
cei care i-au ales.

Rodica Incău:
- Sărbătorile de iarnă le-am 

petrecut într-un mod foarte plă
cut, alături de fiica mea, în 
Suedia.

- Cred că una dintre princi
palele preocupări ale edililor 

orașului ar trebui să vizeze cu
rățenia străzilor, a trotuarelor și 
părculețelor. Mai sunt probleme 
și în privința asigurării pazei de 
noapte, fiind necesară o mai 
bună organizare a acesteia în 
cartierele orașului.

Daniela Ferencz, elevă:
- Am fost la câteva chefuri, 

ce să fac! La munte nu am putut 
merge că nu am avut bani.

- Nu știu ce să spun, poate 

IWRI . I II ..........................

Pagină realizată de Estera SfNA, Georgeta BÎRLA, 
Dumitru GHEONEA, Andrei NiSTOR

că edilii ar trebui să fie mai 
preocupați și de problemele 
tinerilor. Nu prea îți vine să stai 
în Deva, fiindcă nu ai unde să te 
distrezi.

Silvestru Sebestyen, pen
sionar:

- Anul acesta am avut săr
bători mai sărace și mai restrân
se decât în alți ani, iar Moș 
Crăciun a fost mai puțin gene
ros.

- în ceea ce privește orașul 
nostru, s-ar impune în primul 
rând repararea gropilor și asfal
tarea străzilor, iluminarea cores
punzătoare a zonelor periferice, 
mai ales a celor dintre blocuri. 
De asemenea, ar trebui acor
dată mai multă atenție zonelor 
verzi. Containerele de gunoi ar 
trebui ridicate la timp și, în ge
neral, e necesară mai multă 
curățenie.

Dorin Mihăllă, inginer:
- Am fost la părinții mei, pe 

valea Sebeșului. Este frumos 
când, de sărbători, se adună 
toată familia.

- Aș vrea să le urez edililor 
să nu-și piardă speranța, să 
continue cu ceea ce au început. 
Eu cred că ceea ce au făcut 
până acum este foarte bine. Să 
o țină tot așa.



Cuvântul iher 8 IANUARIE 1998

O ACTIVITATE DINAMICĂ SI COMPLEXA'
L

- Prezentați, vă rog, 
activitatea oficiului pe 
care-i conduceți.

- Este un sector deosebit 
de dinamic în perioada post- 
decembristă, lucru justificat 
de faptul că într-o perioadă 
de tranziție problematica 
socială îmbracă forme 
multiple. Activitatea noastră, 
ce se întinde pe raza între
gului județ, e foarte com
plexă. Facem prestații de 
asistență socială, consul
tanță de specialitate precum 
și controale privind aplicarea 
Legii ajutorului social și 
asupra organizațiilor negu
vernamentale. Ăm preluat 
sub o formă nouă și plata 
plasamentului familial și a 
încredințării copiilor. Deși 
după o legislație învechită 
(se lucrează în prezent la 
una nouă). Tot prin oficiul 
nostru se eliberează 
comenzi pentru obținerea 
diferitelor proteze, gratuite 
sau cu reducere, pentru 
anumite categorii defavo
rizate cum sunt pensionarii 
sau persoanele cu accidente 
de muncă. Referitor la 
prestații, rugăm oamenii să 
priceapă diferența dintre 
alocația de stat pentru copii 
și cea suplimentară pentru 
familiile cu copii. Dacă prima 
este un drept universal al 
fiecărui copil român, care 
este titularul său, alocația 
suplimentară se acordă 
familiei începând cu al doilea 
copil, în funcție de numărul 
acestora. Majoritatea oame
nilor le confundă, ceea ce ne 
îngreunează activitatea.

^Apărută recent, Legea alo

BUNA CUVIINȚĂ ORIUNDE Șl ORICÂND

La S.C. CETATE Deva, în fabrica de pâine veche, Eleonora Coznta lucrează 
de 20 de ani ca frământător.

Foto: Anton SOCACl

SCRIITORII Șl DRAGOSTEA
“O, iubire, scânteia ta e deasupra timpului, nu se stinge 

nici sub mii de lacrimi, nici sub neaua bătrâneții, nici sub 
cenușa... iubitului tău! Nu se stinge niciodată... Dacă n-ar 
exista iubire veșnică, n-ar exista nici un fel de iubire!” 

Jean Pau!

“Acel rafinat gen de iubire platonică, cu totul și cu totul 
străin de imboldurile trupești și cu adevărat de esență pur 
spirituală, e un dar hărăzit numai femeilor”.

Fielding

“în comedia sau tragedia iubirii - după împrejurări - cei 
doi eroi apar aproape întotdeauna în aceleași roluri: de călăi 
și de victimă”.

Goncearov

“Nicio’dată nu-i iubești pe cei dragi mai mult decât atunci 
când știi c-ai putea să-i pierzi”.

Cehov

“Noi poetizăm iubirea. îi conferim ființei iubite calități 
pe care doar ochii îndrăgostiți le văd...”

L. Lino

Selecție de Hie LEAHU

MULȚUMIRI CELOR CARE AU SALVAT-O
Nu există probabil om 

care să nu fi. avut nevoie să
împrumute un obiect, o carte, 
bani etc. Aceasta ține de 
conviețuirea în societate. 
Condiția obligatorie ' și 
elegantă este 
ca ceea ce s-a 
împrumutat să 
fie restituit la 
termenul fixat.
Trebuie avut grijă ca obiectul 
să fie restituit în starea în
care s-a primit. Dacă se 
întâmplă să se deterioreze, 
trebuie reparat sau plătită o 
compensație, iar dacă se 
pierde trebuie cumpărat altul 

cației suplimentare a fost 
aplicată în primele luni prin 
intermediul Poștei Române, 
organism neobișnuit să 
presteze astfel de activități 
(este vorba de întocmirea 
dosarelor pentru obținerea 
acestui drept n.n). De aceea 
zilnic în programul cu publicul 
majoritatea revendicărilor au

Discuție cu dnat
Cornelia Maniac, 

șef Oficiu Asistență 
Socială din cadrul 

Direcției Generale de 
Muncă și Protecție 

Socială

ca sursă colaborarea noastră 
greoaie. Mai avem greutăți și 
în cooperarea cu unele 
primării, care, cu tot sprijinul 
efectiv acordat de noi, nu 
înțeleg să-și îndeplinească 
nici măcar obligațiile stipulate 
în actele normative. De ase
menea, fundațiile și asociațiile 
nonguvernamentale cu care 
avem relații de colaborare cel 
puțin deocamdată nu sunt în 
măsură să-și justifice în 
totalitate obiectivele de asis
tență socială prevăzute în 
statutele proprii. Se află însă 
pe masa de lucru a 
Guvernului un cadru normativ 
care va rezolva colaborarea 
dintre sectorul guvernamental 
și neguvernamental. Fac 
parte din echipa care va 
elabora legea-cadru a 
asistenței sociale', care, 
sperăm, va îmbunătăți mult 
această activitate și va da o 

sau achitat la prețul lui nou. 
Bine este să fie evitate 
asemenea situații. De regulă, 
se intră în relații de împrumut 
doar cu o persoană bine 
cunoscută.

Cel care a apelat la 
împrumut se cuvine să ofere 
ceva în compensație, fără să 
jignească: un buchet de flori, 
o masă , o cafea.

Situații delicate se pot 
întâmpla în cazul banilor. 

orientare globală la ceea ce 
trebuie să semnifice această 
sintagmă.

- Vă ajută în acest sens 
ceea ce ați avut prilejul să 
constatați nemijlocit în 
Franța ?

- Da. Experiența acu
mulată în timpul unui ștagiu 
profesional, subvenționat de 
Guvernul Franței, mă ajută. 
Cunoștințele dobândite ne 
permit să adaptăm expe
riența unui stat dezvoltat la 
condițiile social-economice 
de la noi. Ne lipsește încă un 
cadru stabil al protecției 
sociale în general și mai ales 
în domeniul asistenței so
ciale. Se încearcă protejarea 
de multe ori cu rezultate 
benefice a unor categorii 
defavorizate de populație, 
legislația fiind însă perfec
tibilă. Oricum conceptul de 
protecție socială trebuie să 
pornească de la niște 
principii sine qua non cum ar 
fi solidaritatea socială, 
parteneriatul, pluridiscipli- 
naritatea.

- Gânduri pentru anul 
1998?

- Pornind de la premisa că 
lucrătorii sociali, care s-au 
angajat în această muncă 
deloc ușoară, vor putea 
beneficia de mai mult sprijin 
din partea partenerilor. Iar 
din partea beneficiarilor 
așteptăm mai multă 
înțelegere în relațiile directe 
și un interes mai mare pentru 
studierea legislației.

A consemnat 
Viorica ROMAN *

Atunci când termenul de 
restituire a trecut, cel care a 
împrumutat poate reaminti 
acest fapt. Există însă riscul 
ca debitorul să nu aibă de 
unde restitui suma. Pentru a 

evita aceste 
riscuri, se re
comandă mai 
multă pru
dență. Ase

menea situații - se spune - 
ajută și mai bine la cu
noașterea omului. Depinde 
însă cu ce preț. (Aviz credu
lilor, dar mai ales “șmeche
rilor”, căci ulciorul nu merge 
de multe ori la apă - n.n.)

puterile tale.
> Stejarii nu vor crește niciodată în seră.
F- Rădăcina marilor înfăptuiri este visul.
F Prostia adevărată e lipsită de conștiința de sine. 
Așa Se explică fericirea de care are parte.
> Gândurile sunt tezaurul nostru. Vorbele - 
mărunțișul care se cheltuiește.
> Nu-ți coborî idealul încât să-l poți atinge.
> Prea mult ne silim să câștigăm aprobarea celor 
din jur și prea puțin ca s-o merităm.
> Laudele gratuite sunt niște calomnii disimulate.

“Retete” de întinerire
T

Eliberați-vă conștiința de 
gândurile rele; invidia și ura se 
reflectă negativ pe chipul dv, iar 
puterea de atracție scade în mod 
implicit.

Veți jî mai calmi și mai 
toleranți în relația cu dv înșivă și 
cu ceilalți (condiție pentru o 
iradiere pozitivă) dacă vă veți 
conduce după îndemnul 
“Trăiește și lasă-i și pe alții să 
trăiască. ” •

Încercați să vă detașați de 
stresul din jur “izolându-vă” 
zilnic într-o oră de singurătate 
totală; nu vă gândiți la nimic, 
lăsați-vă gândurile să o ia razna, 
invadați de o muzică

Internată la Spitalul 
Brad, în cursul' lunii 
decembrie, dna Maria 
Șortan a trecut prin 
momente dificile. Chiar 
viața i-a fost în grea 
cumpănă. Dar asistența 
medicală, sprijinul altor 
oameni sufletiști și 
credința au salvat-o pe 
energica președintă a 
subfilialei Brad a 
Asociației Handicapaților 
Neuromotori.

în perioada cât a stat 
pe patul de suferință i-a

înălțătoare...
Citiți și recitiți textele fun

damentale care liniștesc și 
deschid porțile sufletului: Biblia, 
versuri din poeții preferați, alte 
pasaje literare care v-au 
impresionat.

Vă pot ajuta să vă concentrați 
și să vă liniștiți spiritul diverse 
obiecte: icoane, o candelă 
aprinsă, plante, obiecte vechi, 
cărți etc.

Ridurile dv sau kilogramele în 
plus nu vor mai fi remarcate 
atunci când vă veți înconjura de 
dragoste și armonie, răs- 
frângându-le din plin și asupra 
celorlalți.

simțit alături pe medicii 
V. Teodorescu, V. Bold și I. 
Markeson, cadrele 
medicale medii, cadre ale 
U.M. Brad și pe preotul 
Teodor Faur. Dna Șortan 
consideră că prin 
profesionalismul și 
omenia lor aceste 
persoane i-au salvat 
viața. De aceea le este 
recunoscătoare și le 
dorește ca anul 1998 să le 
aducă alte realizări 
profesionale, bucurii și, 
firește, sănătate. (V.R.).

j" ^Inrau j 

| necesar |
Că Dumnezeu a făcut I 

I Omul, l-a făcut bărbat și I 
! femeie, o știm. Poate . 
I Dumnezeu avea scopurile I 
| sale ascunse când, deși |
■ Om, a făcut femeia și . 
I bărbatul atât de ase- I 
| mănători și totuși atât de |
■ diferiți. ■

încă nu s-a demonstrat ■ 
| științific cât din corn- |
■ portamentul nostru este ■ 
I determinat de sexul cu I 
| care ne naștem sau este | 
I învățat în funcție de sexul |

I naștere. Se pare că încă de I 
| la primele zile ale vieții, |
■ părinții și persoanele din . 
I jur se comportă diferit față ■ 
| de fetițe și față de băieți. Și |
■ dacă în dezvoltare sexul ■
• feminin tinde spre un I 
| comportament în sensul de |
■ a deveni Mamă, bărbații ■
* par că rămân la nevoia de a * 
| avea o Mamă. în timp ce | 
I femeia oferă căldură și i 
1 ocrotire - ca Mamă - ar ‘ 
I avea,'la rândul ei, nevoie I 
I de ocrotire - ca soție. I 
: Bărbatul își dorește acea ! 
I căldură ocrotitoare a I
| Mamei și cu greu înțelege [ 
. nevoia femeii pentruj, 
I aceeași căldură și ocrotire, i 
| Dacă femeia pare mai |
■ matură și mai puternică în . 
I fața durerilor și greutăților I 
| vieții, bărbatul pare a |
■ rămâne un copil mai ales în ■ 
I fața durerilor fizice cauzate ■ 
| de boală. Societatea |
■ modernă tinde să disipeze |
* aceste diferențe, femeia își • 
| asumă tot mai des roluri |
■ bărbătești, își construiește i
* viața singură, are curajul ! 
I să-și crească și să-și | 
I educe singură copiii, în | 
. ultimul timp cliiar poate . 
I renunța la existența unui I 
| bărbat în viața ei pentru |
* actul de procreere. .

Asemănări și diferențe. I 
| Dar chiar de ar fi diferiți și | 
I chiar dacă se privesc unul ■ 

pe altul ca pe un rău I 
| necesar, femeia și bărbatul | 
■ se caută reciproc pentru a ■ 
• forma întregul, pentru a fi I 
I OM. !
I 
L ina DELEANU J
«VLiHAse

s Salată de morcovi, 
țelină și mere: bine 
spălate, legumele și fruc
tele se dau prin 
răzătoarea cu găuri mari 
și se combină cu 2-3 lin
guri de nuci măcinate.Se 
asezonează cu maioneză 
și se aromatizează cu 
frunze de busuioc.

> Salată de sfeclă 
roșie cu ciuperci: sfecla 
coaptă se taie în felii 
subțiri. Se adaugă 
ciupercile bine fierte și 
tăiate, ceapa tocată 
mărunt și călită în ulei, 
piper, sare, oțet. Pusă în 
salatieră, compoziția se 
stropește cu 
zeama 
rămasă de 
la ciuperci și 
puțin mujdei 
de usturoi.

m%25c4%2583cinate.Se
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ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 

PRIVIND STIMULAREA INVESTIȚIILOR 
DIRECTE

în temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția 
României.

Guvernul României emite următoarea 
Ordonanță de Urgență:

CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Ari. 1 - Prezenta Ordonanță de Urgență 

stabilește regimul juridic general privind 
garanțiile și facilitățile de care beneficiază 
investitorii și investițiile directe în România.

Art. 2 - în înțelesul prezentei Ordonanțe 
de Urgență, termenii și expresiile de mai jos 
semnifică după cum urmează:

a) investiție directă - participarea la 
constituirea sau extinderea unei întreprinderi 
în oricare dintre formele juridice prevăzute 
de lege, dobândirea de acțiuni sau părți 
sociale ale unei societăți comerciale cu 
excepția investițiilor de portofoliu, precum și 
înființarea ori extinderea în România a unei 
sucursale de către o societate comercială 
străină, prin:

- aport financiar, în monedă națională 
sau în valută convertibilă;

- aport în natură de bunuri imobile sau/și 
.bunuri mobile corporale și necorporale;

- participarea la creșterea activelor unei 
întreprinderi prin orice mod legal de finan
țare;

b) investiție de portofoliu - dobândirea de 
valori mobiliare pe piețele de capital orga
nizate și reglementate, în scopul obținerii de 
câștiguri de capital din dividende și dobânzi 
aferente acestora - rezultate din activitatea 
unor terți implicați direct în administrarea 
emitentului - și din diferența favorabilă de 

, preț la vânzare;
c) investitor- persoană fizică sau juridică, 

rezidentă sau nerezidentă, cu domiciliul sau 
sediul permanent în România, ori în străi
nătate, care investește în România, în ori
care din modalitățile prevăzute la lit. a) și b) 
ale acestui articol;

d) rezident/nerezideni - persoanele califi
cate astfel conform reglementărilor privind 
regimul valutar.

Art. 3 - Regimul investițiilor de portofoliu, 
inclusiv avantajele de care acestea bene
ficiază, se stabilește prin lege specială.

CAPITOLUL AL ll-LEA
Garanții și facilități comune
Art. 4 - (1) Efectuarea unei investiții în 

România, precum și posesia, folosința sau 
dispoziția asupra unei proprietăți sunt garan
tate și nu pot fi supuse vreunei măsuri discri
minatorii. De asemenea, nu pot fi supuse 
discriminării administrarea, întreținerea, 
fructificarea, extinderea sau lichidarea unei 
investiții.

(2) Investitorii beneficiază în România, în 
principal, de:

- posibilitatea efectuării de investiții în 
orice domeniu și în orice forme juridice 
prevăzute de lege;

- egalitatea de tratament - just și echitabil 
- pentru investitorii români sau străini, rezi- 
denți sau nerezidenți în România;

- garanții împotriva naționalizării, expro
prierii sau altor măsuri cu efect echivalent;

- facilități vamale și fiscale;
- asistență privind parcurgerea forma

lităților administrative;
- dreptul la conversia în valuta investiției 

a sumelor în lei ce le revin din investiție, 
precum și la transferul valutei în țara de 
origine, potrivit reglementărilor privind regi
mul valutar;

- dreptul investitorilor de a alege instan
țele judecătorești sau arbitrale competente 
pentru soluționarea eventualelor litigii;

- posibilitatea reportării pierderilor înre
gistrate în cursul unui exercițiu financiar pe 
seama profitului impozabil al exercițiilor- 

financiare următoare;
- posibilitatea utilizării amortizării acce

lerate;
- posibilitatea deducerii cheltuielilor 

pentru reclamă și publicitate din profitul 
impozabil;

- posibilitatea angajării de cetățeni străini 
în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare.

(3) Totodată, investitorii beneficiază de 
drepturile acordate prin legile în vigoare 
întreprinzătorilor, în vederea desfășurării în 
bune condiții a activității întreprinderilor.

(4) Regimul juridic prevăzut la alin. (1) - 
(3) nu se aplică investitorilor care operează 
și investițiilor care funcționează în zone 
libere sau în zone reglementate prin legi 
speciale.

Art. 5 - Domeniile în care investițiile se 
pot efectua numai pe bază de licență sau 
autorizare, precum și condițiile generale în 
care se pot acorda licențele sau autorizațiile, 
se stabilesc prin lege.

Art. 6- Orice investitor, persoană juridică 
rezidentă sau nerezidentă, poate dobândi 
orice drepturi reale asupra bunurilor mobile 
și imobile.

Art. 7 - Investitorii pot efectua schimb 
valutar pe teritoriul României, în condițiile 
stabilite prin reglementările Băncii Naționale 
a României, publicate în Monitorul Oficial al 
României.

Art. 8 - (1) Investițiile nu pot fi națio
nalizate, expropriate sau supuse unor măsuri 
cu efect echivalent, exceptând cazurile în 
care o astfel de măsură întrunește urmă
toarele condiții:

a) este necesară pentru cauză de utilitate 
publică;

b) este nediscriminatorie;
c) se efectuează în conformitate cu pre

vederile exprese ale legii;
d) se face cu plata unei despăgubiri 

prealabile adecvate și efective.
(2) Despăgubirea prevăzută la alin. (1), 

lit. d) va fi echivalentă cu valoarea justă de 
piață a investiției expropriate la momentul 
mediat anterior exproprierii sau înainte ca 
exproprierea iminentă să devină cunoscută 
într-un mod care să afecteze valoarea inves
tiției.

(3) La cererea investitorului, valoarea justă 
de piață a investiției poate fi exprimată în valută 
liber convertibilă pe baza cursului valutei 
respective pe piața valutară la data evaluării.

(4) Investitorul afectat are dreptul la o 
examinare promptă a cazului său, a evaluării 
investiției sale și a plății despăgubirii, con
form legii române, examinare efectuată, 
după caz, de către o autoritate judecăto
rească sau altă autoritate independentă și 
competentă, conform tratatelor internaționale 
în materie la care România este parte.

CAPITOLUL AL lll-LEA
Garanții și facilități pentru investitorii 

nerezidenți în România
Art. 9 - (1) Investitorii nerezidenți vor 

avea aceleași drepturi și obligații ca inves
titorii români, sub rezerva dispozițiilor din 
prezentul capitol.

(2) în cazul în care un acord bilateral de 
promovare și protejare reciprocă a inves
tițiilor, ratificat potrivit legii, ori o altă lege ar 
îndreptăți un investitor - persoană fizică sau 
juridică nerezidentă - la un tratament mai 
favorabil decât cel prevăzut prin prezenta 
Ordonanță de Urgență, investitorul în cauză 
va beneficia de acel tratament.

Art. 10- Investitorii nerezidenți în Româ
nia au dreptul de a transfera în străinătate, 
fără nici un fel de restricții, după plata impozi
telor și a taxelor legale, următoarele venituri, 
în valută liber convertibilă:

a) dividendul sau beneficiul obținut de la 
o societate comercială, în cazul în care sunt 
acționari sau asociați, ori profitul de la o 
sucursală;

b) venitul obținut în cazul unei asociații în 
participațiune, precum și veniturile obținute 
din vânzarea acțiunilor sau părților sociale;

c) sumele obținute din lichidarea unei 
societăți comerciale, potrivit Legii nr. 31/ 
1990, cu modificările și completările ulte
rioare, ori din lichidarea unei societăți potrivit 
procedurii falimentului, reglementată prin 
Legea nr. 64/1995, modificată;

d) sumele obținute cu titlul de despă
gubiri, ca urmare a unei exproprieri sau 
aplicării unei alte măsuri cu efect echivalent;

e) alte venituri conform formei de reali
zare a investiției.

Art. 11 - Litigiile între investitorii nerezi
denți și statul român cu privire la drepturile și 
obligațiile rezultând din capitolul al ll-lea, din 
prezentul capitol și din capitolul al V-lea din 
prezenta Ordonanță de Urgență, vor fi solu
ționate, la alegerea investitorului, potrivit 
procedurii instituite prin:

a) Legea nr. 29/1990 a contenciosului 
administrativ și Legea nr. 105/1992 cu privire 
la reglementarea raporturilor de drept inter
național privat;

b) Convenția pentru reglementarea dife
rendelor relative la investiții între state și 
persoane ale altor state, încheiată la 
Washington, la 18 martie 1965, și ratificată 
de România prin Decretul Consiliului de Stat 
nr. 62/1975, publicat în Buletinul Oficial nr. 56 
din 7 iunie 1975, atunci când investitorul 
străin este cetățean al unui stat parte la 
,Convenție și diferendul privește o investiție 
în sensul art. 25 (1) al Convenției; în astfel de 
situații, o societate română în care investitorii 
străini dețin - potrivit legii române - o poziție 
de control, aceasta va fi considerată - con
form art. 25, alin. (2), lit. b din Convenție - ca 
având naționalitatea investitorilor străini;

c) Regulamentul de arbitraj UNCITRAL/ 
CNUDCI; în cazul în care arbitrii nu vor fi 
desemnați în condițiile art. 6 sau art. 7 din 
acest Regulament, ei vor fi desemnați de 
către Secretarul General al Centrului interna
țional pentru reglementarea diferendelor 
referitoare la investiții.

CAPITOLUL AL IV-LEA
Facilități vamale și fiscale
Art. 12 - (1) Orice.investiție efectuată 

potrivit prezentei Ordonanțe de Urgență 
beneficiază de facilitățile vamale și fiscale 
prevăzute în prezentul capitol.

(2) Aplicarea măsurilor prevăzute în 
acest capitol și controlul respectării condiții
lor legale de acordare a lor vor fi efectuate de 
organele fiscale și cele vamale.

Art. 13 - Investitorii beneficiază de urmă
toarele facilități:

a) importul de bunuri mobile, corporale 
sau/și necorporale, care constituie aport în 
natură la capitalul social al unei societăți 
comerciale sau reprezintă contribuția la o 
asociație în participațiune, ori la o asociație 
familială, necesară pentru realizarea obiec
tului de activitate, este exceptat de la plata 
taxelor vamale și de la plata taxelor pe 
valoarea adăugată.

b) importul de echipamente tehnologice - 
mașini și utilaje - constituind active amorti
zabile, conform Legii nr. 15/1994 privind 
amortizarea capitalului imobilizat în active 
corporale și necorporale, realizat de către 
investitorii care efectuează investiții directe, 
este exceptat de la plata taxelor vamale; lista 
cu denumirea comercială și codurile din 
tariful vamal corespunzătoare bunurilor ce se 
încadrează în prevederile prezentului alineat 
se adoptă prin hotărâre de guvern, la propu

nerea Ministerului Industriei și Comerțului și 
Ministerului Finanțelor;

c) posibilitatea de a opta, cu ocazia 
realizării unor investiții noi, pentru una din 
următoarele două forme de stimulente fis
cale, fără însă a le cumula:

- deducerea din profitul impozabil a chel
tuielilor privind amortizarea, chiar și în cazul 
în care contribuabilul a optat pentru utilizarea 
regimului de amcrtizare accelerată. Opțiu
nea contribuabilului de a utiliza regimul de 
amortizare accelerată trebuie comunicată 
organelor fiscale teritoriale unde acesta are

hligația depunerii declarației de impunere, 
iară a mai fi necesară o aprobare prealabilă, 
de către aceste organe;

- deducerea-din profitul impozabil aferent 
exercițiului financiar a unei cote de 20% din 
prețul de achiziție a echipamentelor tehno
logice - mașini și utilaje - ce constituie active 
amortizabile achiziționate în cursul respecti
vului exercițiu financiar; în cazul în care 
profitul impozabil este insuficient pentru a 
permite deducerea în întregime a sumei 
aferente cotei de 20% menționate, deduce
rea diferenței se face din profitul aferent 
exercițiilor financiare următoare, până la 
concurența sumei deductibile, în cel mult 
cinci ani;

d) deducerea integrală din profitul impo
zabil a cheltuielilor cu reclama și publicitatea;

e) recuperarea pierderii anuale declarate 
de contribuabili prin declarația de impozit pe 
profit, din profiturile impozabile obținute în 
următorii cinci ani consecutivi. Recuperarea 
pierderilor se va efectua la fiecare termen de 
plată a impozitului pe profit, potrivit preve
derilor legale în vigoare.

CAPITOLUL AL V-LEA
Dispoziții finale și tranzitorii
Art. 14 - Importul bunurilor prevăzute la art. 

13, lit a) nu este supus controlului special al 
Agenției Naționale de Control al Exporturilor 
Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice, 
conform Ordonanței Guvernului nr. 31/1994, 
aprobată prin Legea nr, 93/1994, cu excepția 
cazului în care importul se realizează cu parte
neri de afaceri din țările care nu aplică regle
mentări similare privind regimul importurilor și 
exporturilor de produse strategice.

Art. 15 - Facilitățile în derulare stabilite 
conform Legii nr. 35/1991 privind regimul in
vestițiilor străine, cu modificările și comple
tările ulterioare, conform Legii 71/1994 privind 
acordarea unor facilități suplimentare față de 
Legea 35/1991 republicată, pentru atragerea 
investitorilor străini în industrie și conform 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 31/ 
1997 privind regimul investițiilor străine în 
România sunt menținute până la expirarea 
termenelor pentru care au fost acordate.

Art. 16 - Facilitățile acordate prin prezen
ta Ordonanță de Urgență nu vor fi modificate 
timp de cinci ani.

Art. 17 - în termen de 30 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei Ordonanțe de 
Urgență, Consiliul pentru Reformă și Minis
terul Finanțelor vor elabora și supune spre 
aprobare, guvernului, norme metodologice 
pentru aplicare.

Art. 18 - La data intrării în vigoare a pre
zentei Ordonanțe de Urgență se abrogă art. 1 
-10 și art. 16-33 din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul 
investițiilor străine în România, publicată în 
Monitorul OficiaJ al României nr. 125 - Partea 
I - din iunie 1997, art. 2, alin. 4 din Ordonanța 
Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe 
profit din 29 august 1994, publicată în Moni
torul Oficial nr. 246 din 31 august 1994, cu 
modificările și completările ulterioare, preoum 
și orice alte dispoziții contrare prezentei 
Ordonanțe de Urgență.
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Adrian Severin - opinii 
despre politica externă a 

României
încheierea tratatelor de 

bază cu Rusia și Moldova, 
eforturile pentru integrarea 
în NATO și UE, precum și 
cele de revenire în dialogul 
de pace din Orientul Mijlo
ciu, trebuie să fie obiectivele 
politicii externe românești în 
acest an, a declarat Adrian 
Severin, fostul ministru ro
mân de externe.

El a apreciat, luni, într-o 
conferință de presă, că “di
namismul” politicii externe 
duse de București în anul 
1997 nu a fost susținut prin 
eforturi coerente în planul 
politicii interne. “Nu mă re
fer numai la procesul de re
formă, ci și la colaborarea 
dintre ministere, precum și 
la incoerența relațiilor cu in
vestitorii străini", a spus Se
verin.

El a caracterizat perioa
da în care a condus diplo
mația română drept un an 
cu totul special, cu mize ridi
cate pe plan internațional, 
prezentând un bilanț pozitiv 
al politicii externe duse de 
București în 1997.

Severin a atenționat, în
să, că opinia publică trebu
ie să fie circumspectă în pri
vința aprecierilor la adresa 
activității MAE, dat fiind ca
racterul secret al unor deci
zii. “în fiecare zi sosesc într- 
un Minister de Externe sute 
de telegrame cifrate, însă 
maximum 20% sunt date 
publicității”, a declarat Seve
rin.

Fostul șef al diplomației 
române a caracterizat deci
ziile luate la Madrid și Lu
xemburg în privința extinde
rii NATO și UE drept “succe
se strategice” pentru Româ
nia, apreciind că “din out- 
sideri am ajuns să fim con
siderați eligibili pentru cali
tatea de membru al celor 
două structuri”.

“Una din cele mai impor
tante realizări a fost Parte- 
neriatul strategic cu SUA și 
cred că România poate re
prezenta pentru Washington 
în Europa Centrală și de Est 
ceea ce reprezintă Marea

PRONO
Concursul din 11 ianuarie 1998

1. Bari (12) - Atalanta (16) X
Cel mai apropiat pronostic 

ar fi un egal, gazdele reușind 
pe terenul propriu 3 rezultate de 
egalitate și numai o victorie.

2. Brescia (13) - Florentina (8) X2
în timp ce Brescia continuă 

seria neagră, florentinii, se pare, 
și-au regăsit cadența.
3. Empoli (14) - Bologna (11)'1X

Pe teren propriu, Empoli are 
3 victorii și patru înfrângeri. 
Oaspeții, în deplasare, 3 egaluri 
și 4 meciuri pierdute...
4. Juventus (2) - Vicenza (10). 1

După insuccesul în fața lui 
Inter din etapa trecută, Vicenza 

jiu poate sta în fața lui Juventus.

Britanie în Occident”, a spus 
Severin.

El consideră că diplo
mația română a reușit, du
pă noiembrie 1996, să “des
chidă ușile” la Moscova, a- 
preciind că, la ora actuală, 
relațiile dintre România și 
Rusia se bazează pe “încre
dere și respect”.

Referindu-se la relațiile 
dintre București și Buda
pesta, Severin a declarat că 
de dezvoltarea și mai pro
nunțată a acestora depind 
atât integrarea occidentală 
a României și Ungariei, cât 
și stabilitatea și securitatea 
în Europa Centrală.

în relațiile cu Republica 
Moldova, Severin spune că 
a pledat pentru “abando
narea retoricii naționale și 
naționaliste în favoarea unei 
atitudini pragmatice", spri
jinind orientarea europeană 
a Chișinăului.

Securitatea României 
depinde de statalitatea, in
dependența, suveranitatea, 
stabilitatea și prosperitatea 
Ucrainei, a spus fostul mi
nistru român de Externe, 
justificând încheierea trata
tului de bază dintre Bucu
rești și Kiev (iunie 1997).

El a marcat de aseme
nea importanța unei relații 
speciale cu Polonia, cu pre
cizarea că unul din motive îl 
constituie similitudinea pozi
țiilor pe care le ocupă Ro
mânia la Marea Neagră și 
Polonia la Marea Baltică.

Adrian Severin a arătat, 
totodată, importanța rolului 
jucat de România în Penin
sula Balcanică.

“Avem interese și răs
punderi în zonă și România 
este o țară fără de care nu 
există inițiativa de succes în 
Balcani”, a afirmat fostul șef 
al diplomației române.

El a declarat că este ne
voie de îmbunătățirea rela
țiilor cu Germania, preci
zând că are "promistuni" 
pentru realizarea unei întâl
niri în patru, Franța-Germa- 
nia-România-Ungariar în 
cursul acestui an. Severin a

5. Lazio (7) - Lecce (17) 1
Aflate în cursa pentru un 

loc în Cupa UEFA, gazdele mi
zează pe victorie.
6. Milan (6) - Roma (5) 1X

Meci greu pentru ambele 
formații ce se poate încheia cu 
un scor strâns, probabil, în fa
voarea gazdelor.
7. Piacenza (15) - Inter (1) 2

Inter își va apăra cu ardoa
re avantajul față de a doua cla
sată, Juventus.
8. Sampdoria (9) - Parma (4) 1X2

Partidă demnă de o triplă.
9. Udinese (3) - Napoli (18) 1

Diferență mare între locurile 
ocupate de cele două formații în 

apreciat pozitiv participarea 
României la diversele orga
nizații internaționale, regio
nale și subregionale.

El a declarat că relațiile 
cu Israelul au cunoscut în 
1997 o dezvoltare maximă, 
iar dialogul intens cu țările 
arabe a fost reluat.

România și Japonia au 
pus bazele unui parteneriat 
consolidat, iar între Bucu
rești și Beijing s-a convenit o 
cooperare pe termen lung, a 
mai arătat Adrian Severin.

Pentru că și-a asumat 
obligații - printre care parti
ciparea la misiunile interna
ționale de menținere a păcii 
- România a devenit, dintr-o 
țară tolerată, un partener do
rit de alianțele occidentale, 
a conchis Adrian Severin.

Fostul ministru de Exter
ne, Adrian Severin, a susți
nut în conferința de presă 
de marți că PNȚCD a adus 
prejudicii politicii externe a 
României prin inițiative care 
au ocolit Ministerul Aface
rilor Externe.

Severin a afirmat că MAE 
nu a fost informat de vizita 
primului ministru în Statele 
Unite și că, în multe cazuri, 
primea informații de la mi
nisterele de externe străine 
despre vizite guvernamen
tale deja convenite.

Fostul ministru de Exter
ne a spus că ministrul pen
tru Integrare Europeană, ca
re este membru al PNȚCD, 
efectua vizite în străinătate 
fără a informa MAE, iar a- 
ceste vizite se dovedeau a- 
poi inutile, fiind, așa cum 
le-a caracterizat Severin, 
“muncă patriotică”.

Severin a afirmat că ac
țiunile PNȚCD aveau ca 
scop să convingă opinia pu
blică de faptul că și acest 
partid contribuie la campa
nia de integrare în NATO și 
Uniunea Europeană, dar că 
aceste acțiuni au creat im
presia de “debandadă” la 
nivelul politicii externe a Ro
mâniei.

MEDIAFAX

clasament. Napoli are un singur 
egal în deplasare. în rest, numai 
înfrângeri.
10. Ancona (14) - Monza (18) 1X 

Prima șansă e a gazdelor.
Oaspeții au și ei speranța într- 
un egal.
11. Chievo (10) - Torino (5) X 

Gazdele (acasă 5 egaluri),
oaspeții trei nule în deplasare. 
Cine poate, merge și pe mâna 
gazdelor.
12. Perugia (6) - Pescara (12) 1 

Credem in victoria Perugiei,
deși un egal n-ar fi exclus.
13. Venezia (2) - Cagliari (3) 1X2 

Apropiate ca valoare (sunt
și vecine în clasament) cele 2 
echipe vor juca la victorie. Dar 
ar putea fi și egalitate, în final.

VANZAR1 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă. Simeria, str.G. 
Coșbuc, nr. 25 ( 9966)

• Vindem și cumpărăm apar
tamente, garsoniere, terenuri. 
Tel. 211290/158 (9979)

• Vând garsonieră Geoagiu 
Băi. Tel. 648118, după ora 18 
(9984)

• Vând casă cu depozit mate
riale construcții. Tîmpa, nr. 11, și 
teren extravilan 1,78 ha. Tel. 
261626 (9997)

• Vând casă Simeria, str. 
Ciocârliei, nr. 6. Tel. 261875 
(9996)

• Vând apartament două 
camere,parter,zonă centrală. 
Tel. 212640 (9742)

• Vând /schimb casă cu 
apartament 3-4 camere Deva, 
închiriez (ofer) spațiu 400-500 
mp pentru depozit Deva. Tel. 
216992 (9999)

• Vând apartament două 
camere, parter, Dacia, preț 
28.000.000. Tel. 230852, între 
orele 10-16 (9748)

• Vând casă cu grădină și loc 
agricol, Bîrsău nr.130.Informații 
Orăștie, tel. 054/247150, 
247228, familia Stănculescu. 
(9288)

• Vând Seat Tera - dubiță, an 
fabricație 1989, 900 cmc, CI, 
500 kg. Tel. 092287393, 
213487 (9740)

• Vând Lada Niva 4x4 Deva. 
Tel. 213397, 092361880 (4000)

• Vând două dubițe VW, una 
înmatriculată CIVT, defect vibro- 
chen, 250 DM sau schimb cu 
Dacia 1310. Geoagiu, Calea 
Romanilor 167. (9290)

• Vând VW Passat, Turbo 
Diesel, fabricație 1986, stare 
foarte bună, înmatriculat. Infor
mații tel. 094/556096 (9291)

• Vând vițea un an și doi 
porci, de 60-70 kg. Bîrcea Mică, 
nr.48, Horvâth (9976)

• Vând motocultor cu remor
că, fabricat în Germania. Tel. 
212463 (9747)

• Vând vie nobilă, 2 DM/mp. 
Tel. 230954 (9750)

CONCURS CU PREMII AL 
DIRIGINȚILOR Șl 

FACTORILOR POȘTALI
Pentru ca ziarul nostru să ajungă la cât mai mulți dintre cititorii săi

și pentru că abonamentul este calea cea mai sigură și mai ușoară în acest sens, S.C. 
Casa de presă și editură “Cuvântul liber” S.A. Deva împreună cu Oficiile Teritoriale de 
Poștă Deva, Hunedoara și Petroșani organizează un CONCURS CU PREMII AL 
DIRIGINȚILOR DE OFICII POȘTALE Șl AL FACTORILOR POȘTALI în perioada lunilor ianuarie 
- februarie - martie 1998

Principalul criteriu al concursului este
• NUMĂRUL DE ABONAMENTE CONTRACTATE LUNAR, ÎN FUNCȚIE DE NUMĂRUL LOCUI

TORILOR DIN FIECARE ORAȘ SAU COMUNĂ Șl DE DISPERSIA LOR ÎN TERITORIU.
La încheierea concursului va fi întocmit un clasament, separat pentru diriginți și 

factori și separat pentru zonele urbană și rurală.
Vor fi acordate următoarele premii:
Locul I: 250.000 de lei;
Locul al ll-lea: 150.000 de lei;
Locul al lll-lea: 100.000 de lei.
Vor mal fi acordate un număr de 5 mențiuni de câte 50.000 de lei fiecare.
Le dorim mult succes în activitate tuturor diriginților de oficii poștale și factorilor 

poștali din județul nostru și cât mai multe abonamente la ziarul “Cuvântul liber”!
De la 1 ianuarie 1998, costul abonamentului la ziarul nostru este de 8000 de lei/lună plus 

taxele poștale.

• Vindem încălțăminte u- 
zată, italiană, en gros. Tel. 
718115. Informații zilnic orele 
8-19. (9218)

• Vând cățelușă Boxer, 2,5 
luni, vaccinată, pedigree. Infor
mații tel. 655139 (0384)

PIERDERI

• Pierdut autorizație dogar pe 
numele Jeflea Petru. O declar 
nulă. (2422)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Vochița Marcela. îl 
declar nul. (9289)

OEERTE DE 
SERVIGLU*

• SC Full Serv SRL Deva 
angajează : distribuitor pompe 
carburanți, barman, șofer dis
tribuitor produse alimentare. 
Tel. 262262 (9986)_________

• Angajez șofer categoria D. 
Tel. 211618 Deva,Grigorescu 21 
(9744)

• Societate comercială an
gajează vânzătoare. Informații 
tel. 21-3201 .între orele 9-15. 
(4004)

• Doriți să câștigați 1.500.000 
lei/lună !? Sunați azi, start 
mâine. Experiență non nece
sară. Angajăm persoane pentru 
a le învăța gratuit vânzările 
directe. Tel. 627527, între orele 
9-16. (4009)

• Primăria orașului Hațeg 
scoate la concurs în data de 
14.1.1998, ora 10, postul vacant 
de inginer agronom. Condiții de 
participare: domiciliul în orașul 
Hațeg, profesia inginer agro
nom. Relații suplimentare la 
sediul Primăriei. (9812)

DIVERSE

• S.C. Mozaic SRL Brad 
anunță intenția de obținere a 
autorizației de mediu pentru 
consignație, în comuna Vața de 
Jos. Eventualele sesizări și 
reclamații se depun la sediul

APM Deva, în termen de 20 zile 
de la publicare. (0385)

• Primăria orașului Hațeg 
anunță scoaterea la licitație a 
spațiului situat în Silvașu de Jos 
(fost magazin Consumcoop 
Hațeg). Licitația va avea loc în 
data de 28.1.1998, ora 10. 
Informații la sediul Primăriei 
orașului Hațeg. (9811)

MATRIMONIALE

• Beraru Mircea, Tîrnăvița, nr. 
29 (Brănișca) caută femeie 
gospodină, modestă, în vederea 
căsătoriei. (9992)

COMEMORĂRI

• La 30 decembrie 1997 ai 
plecat dintre noi. Prin plecarea 
ta bucuriile,visurile,împlinirile 
au fost întrerupte, durerea a 
trecut în sufletele noastre triste.
M-ai părăsit iubitul meu soț

MANOLE FARCAȘ

nimeni nu-ți poate lua locul. Zi 
de zi purtăm în sufletele noastre 
cernite de durere, fără speranță, 
figura ta luminoasă, demnă, 
plină de dragoste.Lacrimi co
pleșitoare pe mormântul tău. 
Soția Florica,copiii și nepoții. 
Parastasul în 11.01.1998 la 
Biserica Ilia. (9995)

• Sunt 2 ani de când a 
plecat dintre noi

dr.ing.DUMITRU PRICĂ

din Geoagiu. Dumnezeu să-i 
odihnească sufletul său bun 
și generos. Soția și copiii. 
(9287)



REGIONALA CE TIMISOARA
cu sediul in Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, scoate la 

licitație publică in vederea închirierii:
spații comerciale, magazii, terenuri, spații publicitare in stații, 

poduri Cr și tren inter city.

-------------------------------------------------

Societate comercială angajează 
tineri agenți comerciali

Condiții: seriozitate, dinamism, experien
ță în vânzări.

Interviul va avea loc luni, 12 ian. 1998, 
ora '13, la sediul firmei din strada N. Grigo- 
rescu, nr. 8 (lângă coop. Viitorul).

Informații: zilnic la telefon: 092623168, 
iar între orele 9:00-14:00 la telefon 233586 .

Licitațiile vor avea loc la sediul Regionalei CI Timișoara, ora 9.00, la următoarele date: 
29.01.1998 13.02.1998 27.02.1998 13.03.1998 31.03.1998

și sunt organizate pentru următoarele stații CF: Armeniș, Banița, Glogovăț, Reșița Sud, Margina, Iscroni, 
Sinicria, Gcoagiu, Brad, Bătuta, Ilia, Hunedoara, Făget, Orăștie, Pui, Păuliș, Simeria Depou, Petroșani, 
Păclișa, Topleț, Păuliș, Lunca, Lovrin, Peciu Nou, Lupeni, Livezeni, Vulcan, Dobra, Mintia, Băiești, 
Subcetate, Răchita, Sinicria Triaj, Bouțari, Jebel, Timișoara Nord, Pcștișul Marc, Ilteu, Mănăștur, Stamora 
Moravița, Lugoj, Timișoara Sud, Buziaș, Deta, Cărpiniș, Timișoara Est, Jimbolia, Topolovăț, Ciacova, 
Periam, Cenad, Gătaia, Sacoșu Mic, Sânnicolau Marc, Genei, Liebling, Pișchia, Giarmata, Săcălaz, 
Orhșoara, Oțclu Roșu, Club CFR Caransebeș, Caransebeș, Bocșa Română, Bcrzovia, Oravița, Pâncota, 
Radna, Vinga, Voislova, Anina, Mchadia, Valea Timișului, Aradul Nou, Vasiova, Cliișincu Criș, Răcăjdia, 

E'Domașnca Cornea, Zăvoi, Balta Sărată, Slatina Timiș, Zăgujcni, Orșova, Grădinari Caraș, Reșița Nord, 
Marga, Cornutei Banat, Bîrzava, Băile Hcrculanc, Conop, Călău, Vărădia, Nădlac, Pccica, Hălmagiu, 
Iablanița, Tcrcgova, Cicir, Gurahonț, Ghioroc, Bocsig, Sântana, Vata Șofronca, Târnova Zarand, Zădăreni, 
Periam Port, Baia de Criș, Lunca Moților, Sccusigiu, Găvojdia, Variaș, Felnac, Deva, Scbiș, Arad, Săvârșin, 
Arad Vest, Incit, Călan Băi, Lupeni Bărbăteni, Crușovăț, Șarlota, Zăbrani, Centrul de calificare CFR, 
Clubul Cultural CFR Timișoara, Zimandul Nou, Șiria, podurile CF ce se intersectează cu șoseaua E 70 
și podurile CF de pe raza Municipiului Timișoara. j

Informații la telefon P.T.T.: 0.56/191700 sau 0.56/191701, 191702, 191703, 191696, 191697, 
191698 interior 2446.

Locul de procurare a documentației de licitație este la sediul Regionalei CF Timișoara, B-dul 
16 Decembrie 1989, nr. 2, camera 76.

DIRECȚIA SANITARĂ 
A JUDEȚULUI 

HUNEDOARA-DEVA
Organizează concurs în data 

de 20.01.1998 pentru 
ocuparea următoarelor 

posturi:

analist programator; 
revizor contabil - economist.

Depunerea dosarelor și relații 
suplimentare la Direcția Sanitara 
Deva, Serviciul Resurse Umane.

Administrația Piețelor, cu sediul în Deva, str. Ion Creangă, nr. 60, organizează la data de 26 
ianuarie 1998, ora 9, în sala de ședință a Consiliului Local Deva, Piața Unirii, nr. 4, licitație

Administrația Piețelor, cu sediul în Deva, str. Ion Creangă, nr. 60, organizează la data de 26 
ianuarie 1998, ora 9, în sala de ședință a Consiliului Local Deva, Piața Unirii, nr. 4, licitație 

publică pentru închirierea următoarelor spații:

A. - 7 spații comerciale, în suprafață de 12 mp fiecare, amplasate în piața centrală Deva:
- taxa de participare la licitație este de 120.000 lei;
- garanția de participare la licitație este de 1.200.000 lei.
B. - 15 parcele a câte 8 mp fiecare pentru amplasarea de rulote comerciale, în vederea 

comercializării de mărfuri alimentare preambalate și neperisabile, articole de uz casnic curent, 
amplasate în piața agroalimentară Mihai Viteazul Deva.

- taxa de participare la licitație este de 60.000 lei;
- garanția de participare la licitație este de 600.000 lei.
C. - Piața agroalimentară Cartier Micro 15 Deva în suprafață de 250 mp.

p1 - taxa de participare la licitație este de 120.000 lei;
- garanția de participare la licitație este de 1.200.000 lei.
La licitație pot participa agenți economici (persoane fizice sau juridice) indiferent de natura 

capitalului social, autorizați să efectueze acte de comerț și care nu au datorii față de Administrația 
Piețelor Deva.

Adjudecarea licitației se va face numai după achitarea chiriei oferite cu anticipație pe un an de 
zile pentru punctul "A'’ și pe trei luni pentru punctele "B" și “C”.

Documentațiile pentru licitație se pot procura contra cost de la Administrația Piețelor Deva.
Plicurile cu oferte se vor depune până la data de 23 ianuarie 1998, ora 15, la sediul Administrației 

Piețelor Deva.
Informații suplimentare la telefon 054 - 215836.

— - ■ ■ --------- ----------- ------------------------.........

DIRECȚIR SRNITRRR R JUDEȚULUI
HUNEDORRR

ANUNȚĂ
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începând cu data de 1 ianuarie 1998 intră în vigoare Legea 
Asigurărilor Sociale de Sănătate nr. 145/24.07.1997.

Potrivit art. 90 din această lege,
FONDUL INIȚIAL DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE 
se constituie din:
1) Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată și 

vărsată de angajatori - persoane juridice în cotă de 5% calculată 
asupra fondului lunar de salarii respectiv suma câștigurilor brute 
salariate realizate lunar.

2) Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată și 
suportată de asigurați - persoane fizice în cotă de 5% aplicată asupra 
veniturilor salariate brute.

. Contribuția asiguraților se suportă din impozitul pe salarii, 
diferența care excede impozitul pe salarii suportându-se de asigurați 
din veniturile nete.

Sumele datorate de angajatori și asigurați se varsă lunar odată 
cu plata drepturilor salariate pe luna în curs în contul 3015 
"Disponibil din fondul inițial de asigurări sociale.de sănătate" 
deschis la Trezoreria Deva - Beneficiar DIRECȚIA GENERALĂ A 
FINANȚELOR PUBLICE ȘI A CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT DEVA.

Pentru neplata la termen a sumelor datorate cf. Legii 145/1997 
se aplică majorări de întârziere egale cu cele prevăzute pentru 
impozitele și taxele datorate bugetului de stat.

Relații suplimentare privind aplicarea Legii 145/1997 se pot 
obține la sediul Direcției Sanitare Hunedoara - Deva, b-dul 22 
Decembrie, nr. 58, etaj I, birou "Relații cu publicul", zilnic între orele
8 - 12 și Ia numărul de telefon 211776.

sociale.de
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S.C. “ Țara Hațegului S.A.
VALORIC S-A VÂNDUT MAI MULT,

' STUDII DE IMPACT X

DAR NU SI CANTITATIV
în pofida competiției co

merciale existente azi în în
treaga țară, deci și în județul 
Hunedoara, S.C. Țara Hațe
gului SA din orașul Hațeg a 
încheiat activitatea anului 
1997 cu rezultate pozitive. 
Luna decembrie a fost o lună 
de vârf în care s-au adus în 
magazine mărfuri în cantități 
suficiente și în sortimente 
diversificate - atât produse 
alimentare cât și industriale. 
Societatea s-a axat pe 
produse de bază - zahăr, 
ulei, orez, făină, oțet, sare -, 
depășindu-se valoarea 
desfacerilor cu 48 la sută față 

^de aceeași perioadă a anului

precedent.
- Dacă valoric s-a vândut 

mai mult în 1997 decât cu un 
an înainte - afirma dl 
Pantelimon Gurică, directorul 
societății, cantitativ desfa
cerile sunt mai mici, aceasta 
datorită scăderii puterii 
cumpărare a populației 
fondul creșterii inflației.

- Care a fost cifra 
afaceri ?

- Față de '96 aceasta a 
crescut cu 25 la sută. Putem 
afirma că societatea a 
încheiat anul 1997 cu bene
ficii, reușind să mențină 
numărul salariaților și al 
magazinelor.

de 
pe

de

- Cum colaborați cu 
furnizorii ?

- Avem furnizori serioși - 
ca Metalchim, Sarmintex, 
Indprodcom, Interbrans - din 
Deva , cât și abatorul și 
fabrica de pâine din Hațeg - 
cu care menținem colabo
rarea, plătindu-ne la vreme 
datoriile față de ei. De altfel, 
toate obligațiile față de stat 
sunt achitate la termenele 
prevăzute în normele legale.

- Care ar fi atribuțiile 
comerciantului în asigu
rarea calității mărfurilor?

- între producători și 
cumpărători, comerțul ca 
intermediar este ultima verigă

și are atribuția să recep
ționeze marfa cu atenție, să 
urmărească existența certi
ficatului de calitate care 
trebuie să însoțească 
marfa, cu toate instruc
țiunile de întrebuințare, 
scrise în limba română. în 
economia de piață, în 
goana după profit, unii 
producători uită scopul 
pentru care produc marfa, 
respectiv satisfacerea ce
rințelor populației, nemai- 
ținând cont de calitatea 
materiei prime, de respec
tarea procesului tehnologic. 
(E.S)

Pe lângă alte activități de bază, OSPA Deva a obținut 
și atestarea pentru a efectua studii privind poluarea 
solului și studii de impact. Unitatea amintită realizează 
astfel de studii ia solicitarea agenților economici, ele 
fiind necesare în vederea obținerii avizului de mediu. 

^N.T.)_____________________
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A SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI

PĂSĂRI Șl CÂINI ÎN 
GARA SIMERIA

Valorificarea salatei

Când te gândești că 
Simeria este un important 
nod de cale ferată, automat 
ridici și unele pretenții 
privind mal cu seamă 
curățenia. Spre deosebire 
de cei care lucrează aid, 
navetiștii ori cei aflăți “între 
două trenuri" sunt nevoiți 
să-și petreacă ceva timp în 
sălile de așteptare. Mai 
frecventată este sala de 
așteptare ds. a ll-a, deși 
aici te simți ca în natură.

Câinii vagabonzi se 
p/imbă-n voie, mirosind 
câte o plasă, iar vrăbiuțe 
zgribulite s-au pitulat pe 
balustrade sau pe tocurile 
geamurilor. într-un colț, 
mătura și fărașul își țin 
reciproc companie în 
așteptarea stăpânului 
care a uitat să mai vină...

Cu siguranță un astfel 
de loc n-ar trebui să arate 
în așa hal. (C.C.)

La SC Sansere din 
Sîntandrei există preocupări 
pentru a folosi cât mai bine 
baza tehnică și materială de 
producție. Ca urmare, chiar 
și în condițiile când energia 
termică s-a scumpit consi
derabil, s-a decis cultivarea 
a două ha cu salată, cultură 
care nu necesită un consum 

j^rea ridicat de combustibil

pe timp de iarnă. Cum 
până acum anotimpul a 
fost mai blând ca în alți 
ani, în luna decembrie a 
anului trecut s-a trecut la 
recoltarea și valorificarea 
salatei, acțiune care con
tinuă și în această peri
oadă, oferindu-se pieței 
cantități apreciabile din acest 
sortiment de legume. (N.T.)

Reprezentanții mal multor
■ firme din domeniul tehnologiei I informatice și comunicațiilor
■ au lansat, marți, un apel 
■privind adoptarea de câtre 
| Guvern a strategiei de infor- 
. matizare a societății ro- 
Imânești. Strategia de infor-
■ matizare, împreună cu planul
■ de acțiune pentru punerea in 
| aplicare a acesteia și Codul 
.privind utlizarea I tehnologiei infor-
Imatice și a comu
nicațiilor au fost 

| elaborate deJ Comisia Națională I de Informatică 
I(CNI), cu sprijinul 
reprezentanților firmelor de I specialitate și al repre- 

: zentanților majorității minis- 
Iterelor și agențiilor guver- 
Inamentale. Pachetul de acte 
normative a fost finalizat la I sfârșitul lunii octombrie, până 

: în prezent nefiind adoptat de I Guvern. Dezvoltarea industriei I informatice și a comunicațiilor 
reprezintă una dintre șansele I României în viitorul apropiat, a 

’afirmat Florian Talpeș, 
| director al firmei Softwin. în 
^oazul în care pachetul de acte

y 
\
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normative nu va fi adoptat 
de Guvern până la sfârșitul 
anului 1997, există posi
bilitatea ca bugetul pentru 
1998 să nu prevadă alocarea 
fondurilor necesare pentru 
punerea în aplicare a 
strategiei, a precizat Talpeș. 
El a participat, marți, la o 
conferință de presă 

organizată alături 
de reprezentanții 
firmelor Microsoft 
România - Silviu 
Hotăran, Net 
Consulting - Victor 
Macri, IDG 
Mihaela Gordcov, 
Siveco România - 

Alexandru Rădășanu și 
Global One - Cătălin Stan. 
Talpeș a subliniat faptul că 
unul dintre atuurlle Româ
niei în domeniul tehnologiei 
informatice îl reprezintă 
resursele umane, dar a pre
cizat că un număr tot mai 
mare de informaticieni sunt 
atrași de firmele produ
cătoare de software din 
străinătate, în lume înre- 
gistrându-se un deficit 
substanțial de programatori.^,’

î
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DUPĂ 35
DE ANI

O DISCUȚIE AMICninr

Deunăzi, aflându-mă 
plimbăreț pe străzile 
Devei, “inundate " de lumina 

becurilor în fapt de seară, un 
amic din copilărie, I. Ilie, 
întâlnit întâmplător după 
mulți ani, m-a întrebat 
surâzător și pe un ton 
șugubăț, cu o voluptate 
proprie lui, concis: “Ce mai 
faci V.?”, la care răspunsul 
meu s-a declanșat prompt și 
sigur, bănuind exact dorința 
lui: “Ce să fac Ioane dragă, 
adun de zor ani în cârcă".

Desigur, aluzia făcută la 
trecerea ireversibilă a tim
pului, necruțător “dușman” al 
omului, ne-a frapat și, astfel, 
am derulat firul împlinirilor 
dar și al nerealizărilor culese 
din făgașul zecilor de ani 
perindați cu iuțeala fulge
rului.

într-adevăr, ne-am zis, 
timpul efemer, nemilos, și-a 
așezat cu minuțiozitate am
prentele sale vizibile peste 
făpturile noastre dovedind un 
semn distinctiv al existenței 
omenești de-o clipă.

“Ce-am realizat în acest 
răstimp?!”... Parcă prea puțin 
din ce ne-am propus în 
gândurile noastre entuziaste 
de atunci când, cu elanul 
tineresc, cuprindeam întreg 
universul în inimi și-n priviri.

Dar, agenda vieții s-a 
umplut, vrând-nevrând, de 
fapte încărcate de 
semnificații: am făcut o 
școală, ne-am realizat ca 
oameni atât cât s-a putut. E, 
totuși, mare lucru dar trist 
este, însă, faptul că

împlinirea noastră materială 
și profesională de-o viață 
s-a plăsmuit sub oblăduirea 
nefastă a unor regimuri 
sociale așa-zise “de expe
riment" continuu pe pielea 
generației de sacrificiu din 
care am făcut și noi parte 
integrantă, tot timpul fiind 
asmuțiți la strânsul curelei 
pentru propășirea patriei pe 
noi culmi de civilizație și 
progres, lucru care, din 
nefericire, nu s-a mai 
întâmplat nici până astăzi 
potrivit dorințelor noastre.

însă, mai presus de 
toate, ceea ce-i foarte 
important, stă de veghe, 
neclintită, speranța de mai 
bine, încrederea solemnă 
că mâine, în mod sigur, nu 
va fi ca azi - mâine ne va fi 
la toți mai bine.

Iluzii deșarte? Nu! De 
ce? Doamne, să nu uităm 
lucrul cel mai de preț de pe 
lume - PACEA - de care noi 
ne-am bucurat din plin.

Și, în acest sens, 
memorabile ne stau în față 
exemplele pilduitoare de 
sacrificiu ale înaintașilor 
care, prin foc și sabie, n-au 
clintit din drumul greu 
presărat la urmă cu lauri de 
eroi.

Da, le-a fost mult mai 
greu prin tranșee și lipsuri 
materiale enorme, dar nu s- 
au plâns.

Viața trebuie să triumfe 
și ea triumfă!

Valentin BRETOTEAN

Cu bune și rele, la 
începutul acestui an s-au 
adunat în carnetul de 
muncă al dlui Mircea 
Beraru 35 de ani lucrați, 
majoritatea în grupa a 
doua, angajat fiind la 
CFR, iar de 14 ani 
încoace la benzile de 
combustibil ale Termo
centralei din Mintia. Acum 
a rămas la pensie, ocu- 
pându-se în continuare cu 
agricultura în satul Târ- 
năvița, comuna Brănișca, 
sperând să se bucure 
multi ani de acum încolo 
de pensie și de rezultatele 
muncii din agricultură. 
(N.T.)_________________

Doi belgieni, care au 
început în noiembrie 
traversarea pe jos a 3.500 de 
km din continentul antarctic, 
au atins Polul Sud în week- 
end-ul trecut și sunt în drum 
spre baza Mc Hurdo, din 
Statele Unite, informează 
AFP.

După o zi de odihnă la 
baza americană Amundsen- 
Scott, Alain Hubert și Dixie 
Dansercoer și-au reluat 
periplul, pentru a parcurge și 
cei 1.300 de km care le-au 
rămas.

Australienii Peter 
Treseder, lan Brown și Keith 

^Williams, angajați în același
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Campania de legalizare 
lansată de Microsoft în 
cursul anului 1997 a dus la 
realizarea unei creșteri de 
500% a veniturilor firmei pe 
piața românească, au 
declarat reprezentanți ai 
Microsoft România. 
Numărul licențelor vândute 
de firmă în România s-a 
cifrat, conform declarațiilor 
oficiale ale reprezentanților 
firmei, la aproximativ 
50.000. Microsoft România 
a lansat, în primul an de 
activitate pe piața 
românească, produsele 
Windows NT 4.0 Server și

Workstation, Office 97 și 
Office 97 Romanian 
Edition. în cursul acestui 
an, Microsoft a dezvoltat o 
rețea de distribuție formată 
din distribuitori și deaieri și 
a creat mai multe centre de 
competență prin pro
gramele Microsoft Solution 
Provider, 
Authorized 
Education
Microsoft Certified Dealer. 
Microsoft a colaborat cu 
Comisia Națională de 
Informatică 
elaborarea
naționale de informatizare

Microsoft
Training 

Center

(CNi) la 
Strategiei

x

și implementare în ritm 
accelerat a societății 
informaționale, 
susținând adoptarea 
acesteia. “După un an de 
zile, putem afirma că 
înființarea Microsoft în 
România a impulsionat 
formarea pieței software, 
a condus ia dezvoltarea 
parteneriatelor de afaceri

și cu companii locale și a 
lansat mesajul folosirii 
legale a 
software ", 
Hotăran.

pachetelor 
a precizat

parcurs excepțional, au 
trecut și ei pe la aceeași 
bază, pe 1 ianuarie, după un 
marș de 1.400 de km, care a 
durat două luni.

în acest timp, cei doi 
belgieni, plecați de la mai 
mare distanță decât austra
lienii, adică de la fosta bază 
Roi Baudoin, au parcurs 
2.250 de km, dar au 
beneficiat de asistență teh
nică, devenită indis

pensabilă mai ales după 
ruperea unei tălpi de la sania 
lor.

“Dacă am fi știut ce se va 
întâmpla, nu ne-am fi lansat 
într-o aventură în acest 
infern”, a comentat Alain 
Hubert.

Timpul nefavorabil și 
câteva incidente tehnice i-au 
pus la grea încercare pe cei 
doi călători. în urmă cu o 
lună, Dixie Dansecoer a fost

MEDIAFAX 

accidentat ușor când 
vântul a umflat pânza spe
cial concepută pentru a 
accelera înaintarea pe 
gheață, făcându-l să-și “ia 
zborul” și apoi să cadă'cu 
toată greutatea pe pământ.

Cei doi belgieni 
intenționează să-și încheie 
traversarea până la 
sfârșitul lunii ianuarie. 
Până atunci, valoarea 
asigurării lor speciale este 
de 1.600 de dolari pe 
săptămână. După această 
dată ea va avea valoarea 
fixă de 49.500 de dolari, 
până la sfârșitul expediției^
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