
sala de 
lectura

' ÎN ZIARUL DE ASTĂZI:
• Legea asigurărilor sociale de sănătate
• Viața Hunedoarei (Primăria merge mai 
departe • De la scutece răsfierte la era 
Pampers • O capelă a ,,echidistanței” 
religioase) • Cosînzeana • Horoscop

V Programe săptămânale TV____________ /

• Un cetățean se prezintă la patronul 
unei firme, având o pernă sub braț:

— Domnule patron, am recomandare. 
Pentru un post de paznic...

' ÎN EDIȚIA DE MÂINE:
• Pământul cât, ce și cum produce • Să 

faci cum zice popa... • Caleidoscop 
duminical • Nedumerire • Psihologia 
învățării • Horoscop • Programe TV • Mare 
și mică publicitate
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COTIDIENE
în casă nouă

Un număr de 55 de 
tinere familii s-au mutat 
recent în apartamentele 
blocurilor nr.14 și 47 ce au 
fost terminate cu puțină 
vreme în urmă. Unul din 
cele două blocuri era - prin 
proiect - prevăzut să aibă și 
spații comerciale la parter. 
Consiliul local a stabilit că 
municipiul are suficiente 
spații comerciale, așa că 
parterul blocului respectiv 
va deveni tot spațiu locativ. 
(Tr.B)

Pericol
Pe unul din trotuarele 

bulevardului Corvin 
lucrători ai Regiei Auto
nome de Interes Local au 
săpat un șanț în care au 
așezat o conductă după 
care au astupat șanțul, 
peste care au așezat și un 
strat de asfalt. Astuparea 
însă au făcut-o în pripă, 
probabil, ceea ce a dus la 
prăbușirea șanțului, în 
câteva locuri fiind adevă
rate pericole pentru pi
cioarele trecătorilor. (Tr.B).

39 DE MARAMUREȘENI - 
REPATRIATE

Poliția cehă a predat 
autorităților române 39 de 
maramureșeni care 
încercau sa ajungă ilegal în 
Italia.Românii, predați la 
punctul de frontieră Borș, 
fuseseră prinși de 
autoritățile austriece de 
graniță, când încercau să 
intre în această țară cu 
pașapoarte ungurești fal
sificate. Anchetatorii au 
stabilit că grupul era 

condus de Vasile Vlasin, 
din localitatea maramure
șeană Borșa, care le 
promisese celor 39 că îi 
duce la muncă în Italia, 
dacă îi plătesc între 500 
și 2000 de mărci, în 
funcție de importanța 
serviciului pe care îl vor 
primi. La întoarcerea în 
țară, maramureșenilor le- 
au fost reținute pașa
poartele. (MEDIAFAX)

MARMURĂ Șl CHIULURI

Numeroase și splen
dide concerte de 
sărbători, transmise pe di

verse canale, “în direct”, de 
la Viena, Berlin, Cetatea 
Vaticanului, Pisa, Assisi. 
Orchestre celebre, soliști de 
notorietate, public cultivat. 
Pe parcursul transmisiilor, 
erau frecvent aduse în prim- 
sau gros-planuri imagini ale 

instrumentiștilor. Mi-au atras 
atenția mâinile lor, degetele 
lipsite de orice podoabe- 
atribute ale vanității. Cel mult 
verighete sau câte un inel 
discret ici, colo. Am observat 
atunci cu un interes sporit și 
publicul. O lume evident și 
de mult familiarizată cu 
civilizația bunăstării. Și 
totuși, nimic țipător, sfidător, 
ostentativ în vestimentație. O 
eleganță desăvârșită, dar 
sobră, rafinată, discretă.

Ostentația prostului gust 
este apanajul insului 
needucat, care, după ani de 
mizerie (în cazul nostru, 
mizerie egalitarist-bolșe- 
vică), se vede în sfârșit 
“ajuns”, cu mijloace mai 

mult sau mai puțin oneste, 
ca tot românul, la o situație 
nesperat de înfloritoare. 
Cu alte cuvinte, apanajul 
parvenitului. Ajuns pe 
creasta valului, el simte 
nevoia unui simbol 
concret, vizibil, care să-i 
ateste proaspăta opulență, 
marcând totodată dife
rența dintre el, cel ajuns, 

și ceilalți, cei rămași la 
condiția muritorilor de 
rând. Iar cele mai 
elocvente și la-ndemână 
simboluri sunt aurul și 
marmura. Aurul ca aurul - 
ghiulurile pătrățoase ori 
contorsionate, brățările 
groase, cerceii grei - a fost 
din vremuri imemoriale 
element al sfidării, 
diferențierii și invidiei 
sociale. Marmura însă și- 
a dobândit această funcție 
la noi relativ recent, întâi 
prin nomenklaturiștii 
vechiului regim, care au 
supus-o degradant la

_________Radu C/OBANU 
(Continuare în pag. 8)

Nu încape îndoială că 
Traian Băsescu este unul 
dintre cei mai buni miniștri 

i postdecembriști și cu sigu
ranță cel mai bun din 
cabinetul lui Victor Ciorbea. 
Fermitatea, dinamismul, 
spiritul de inițiativă, neaccep- 
tarea indisciplinei și a 
compromisului i-au permis 
realizarea în scurt timp a unor 
schimbări pregnante în 
sectorul pe care-l conduce. 
Hulit pentru insistența cu care 
a impus taxa pe drumuri, care 
nu va sărăci nici un posesor 
de autovehicul, în schimb va 
determina realizarea unor 
șosele mai bune, negat de 
sindicaliști pentru măsurile 
abrupte de restructurare din 
unele zone ale transporturilor, 
el este susținut azi chiar de 
către acești oameni, care au 
înțeles probabil că măsurile 
sunt dure dar necesare și că 
numai așa pașii reformei pot

- — 

fi accelerați. ■ Iar Traian 
Băsescu este cu adăvărat un 
reformist.

Numai că Traian Băsescu 
este și un guraliv. El gândește 
ce trebuie și spune ce 
gândește. Ceea ce nu prea dă 
bine la imaginea guvernului, cu 

fi PUNCTEr

atât mai puțin la cea a 
premierului Victor Ciorbea și 
nici măcar la cea a PNȚCD.

Așa se face că unele 
recente afirmații critice ale sale 

. la adresa executivului și a 
șefului acestuia, chiar a 
principalului partid din coaliția 
guvernamentală, l-au pus pe 
Traian Băsescu în sițuația de 
a-și prezenta demisia, 
acceptată prompt de către 

primul ministru. De aici însă 
PD începe să facă glume. 
După ce l-a pierdut foarte de 
curând pe Adrian Severin de 
la cârma externelor, PD n-a 
acceptat să-l sacrifice și pe 
Traian Băsescu, propu- 
nându-l să-și urmeze în 
funcția pe care a abando
nat-o. Reacția aliațitor a fost 
imediată și fără menaja
mente. PNȚCD, PNL și 
UDMR s-au pronunțat la uni
son împotriva acestei gafe a 
lui Petre Roman.

De data aceasta aliații au 
dreptate, deși toți l-au 
apreciat pe Traian Băsescu.

Ce înseamnă toate 
astea? Fermitatea lui Victor 
Ciorbea de a-și respecta 
promisiunile în pofida 
multelor erori din propria 
activitate? Hotărârea celor

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

■■

Deva, la Intersecție!
Foto: Eduard CHIROIU

' AMPRENTE NOI PE FAȚA ORAȘULUI

Ce realizări mai 
importante ați avut in anui care 
s-a încheiat,'die primar?

- Trebuie să menționez că 
sărbătorirea celor 750 de ani de 
la atestarea localității a fost 
prilejul pentru efectuarea unor 
lucrări care, practic, au schimbat 
fața orașului. Beneficiind și de o 
suplimentare a bugetului, am 
reușit să asfaltăm peste 5 km de 
străzi și trotuare, am efectuat 
reparații și zugrăveli la câteva 
clădiri publice și private mai 
însemnate, am început lucrările 
de mărire a capacității sistemului 
de canalizare.

- Cetățenii v-au sprijinit in 
deciziile pe care le-ați luat?

- Ne-au sprijinit foarte mult. 
Le mulțumesc și pe această cale 
pentru înțelegerea de care au dat 
dovadă până în prezent. Văzând 
eforturile noastre și aspectul nou 
al orașului, au înțeles că trebuie 
să facă mai mult pentru a păstra

\£urățenia. Ne-au ajutat și

Consiliul județean, unii sponsori.
- Ce planuri aveți pentru 

acest an?
- Planuri sunt multe, însă 

trebuie să avem și banii pentru a 
le pune în practică. Vom continua 
lucrările de asfaltare a străzilor 
orașului, pe cele privitoare la 
extinderea sistemului de cana-

Discuție cu dl prof. 
Ioan Giodean, 

primarul orașului 
Hațeg

lizare, vom intensifica execuția 
liniei de centură a orașului pentru 
care ni s-au repartizat din fondul 
special de drumuri (taxa Băsescu 
- n.n.) 4 miliarde de lei. De 
asemenea, intenționăm să 
dezvoltăm capacitatea alimentării 
cu apă, mai ales că avem surse 
pe teritoriul orașului, însă ele sunt 
administrate dc RAGCL Deva. în 

acest sens am realizat studiile 
de fezabilitate pentru racor
darea la unele surse supli
mentare. Anul acesta vom 
începe și lucrările de reabilitare 
a rețelei de apă potabilă, care 
este foarte veche, ceea ce 
duce la pierderea a 34-36% din 
apă. Și încălzirea blocurilor de 
locuințe este în atenția 
Primăriei și sperăm s-o re
zolvăm prin dotarea scărilor cu 
mini-centrale termice. Este, 
poate, problema noastră 
numărul unu. De asemenea, 
am cesionat un teren pentru 
construirea unei noi piețe 
alimentare, în prelungirea pieței 
mici din centrul orașului. Tot în 
1998 sperăm să realizăm cea 
mai mare parte a lucrărilor de 
construcție ale noului sediu al 
Primăriei.

- Domnule primar, vă 
mulțumim.

Andrei NiSTOR.

COMERȚ SI ... BILIARDr r
Magazinul universal din 

Totești aparține de Coo
perativa de consum Hațeg, 
unul dintre spațiile sale 
comerciale fiind luat în locație 
de gestiune de către dl Voicu 
Pasconi.

Cum am avut ocazia să 
constatăm deplasându-ne aici 
marți, 6 ianuarie, există o 
aprovizionare corespun
zătoare cu diferite mărfuri 
alimentare, cu dulciuri și 
răcoritoare, cu multe alte 
produse de consum curent." 
Sunt de toate - pâine, zahăr, 
sare" - spunea Siminic 
Lăzăroni, în timp ce cumpăra 
o sticlă de Coca-Cola. Strictul 
necesar pentru sat există. La 

tejghea vindea tânărul Ovidiu 
Pasconi. Spunea că pâinea se 
aduce zilnic de la Hațeg, lucru 
apreciat de către săteni, pentru 
că pot cumpăra o pâine

proaspătă, coptul pâinii în casă 
rămânând de domeniul 
trecutului. Erau aici și câteva 
mese și un fel de bar, de la care 
se serveau băuturi, cafele, 
sucuri.

La masa de biliard, 
instalată în localul spațios al 

magazinului, jucau câțiva 
tineri."Pentru un joc se 
percepe taxa de 500 de lei” 
spunea Ovidiu Pasconi. De 
doi ani, de când s-a instalat 
biliardul, are mare trecere în 
zilele de sfârșit de 
săptămână ori în cele de 
sărbătoare. “Dv. nu jucați ?" 
- l-am întrebat pe un sătean 
(pensionar), care se amuza 
privind. "Lăsăm pe cei tineri. 
Nu ne-ar sta bine nouă, 
vârstnicilor, să jucăm”.

... Am ieșit lăsând tinerii 
să se amuze, copiii să 
cumpere dulciuri, iar alții să 
consume o cafea sau un 
suc. (E.S)
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LEGEA ASIGURĂRILOR SOCIALE DE SĂNĂTATE
(EXTRAS)

CAPITOLUL II
Asigurații

Secțiunea 1
Persoane asigurate
Art. 4 - (1) Sunt supuse în 

mod obligatoriu asigurării, 
potrivit prezentei legi, urmă
toarele categorii de persoane:

a) cetățenii români cu 
domiciliul în țară;

b) cetățenii străini și 
apatrizii care au reședința în 
România.

(2) Asigurații vor plăti o 
contribuție lunară pentru asigu
rările sociale de sănătate.

Art. 5 - Calitatea de asigu
rat se dovedește cu carnetul de 
asigurări sociale pentru 
sănătate.

Art. 6 - Următoarele cate
gorii de persoane beneficiază 
de asigurarea de sănătate, fără 
plata contribuției:

a) copiii și tinerii până la 
vârsta de 26 de ani, dacă sunt 
elevi, studenți sau ucenici și 
dacă nu realizează venituri din 
muncă;

b) persoanele cu handicap 
care nu realizează venituri din 
muncă sau se află în grija 
familiei;

c) soțul, soția, părinții și 
bunicii, fără venituri proprii, 
aflați în întreținerea unei 
persoane asigurate;

d) persoanele ale căror 
drepturi sunt stabilite prin 
Decretul-lege nr. 118/1990 
privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 
martie 1945, precum și celor 
deportate în străinătate și 
constituite în prizonieri, prin 
Legea nr. 44/1994 privind 
veteranii de război, precum și 
unele drepturi ale invalizilor și 
văduvelor de război, precum și 
persoanelor prevăzute la art. 2 
din Legea nr. 42/1990 pentru 
cinstirea eroilor-martiri și 
acordarea unor drepturi urma
șilor acestora, răniților, precum 
și luptătorilor pentru victoria 
Revoluției din decembrie 1989, 
dacă nu realizează alte venituri 
decât cele provenite din 
drepturile bănești acordate de 
lege, precum și cele provenite 
din pensii.

Secțiunea a 3-a 
Calitatea de asigurat
Art.8 - (1) Calitatea de asi

gurat a salariaților se dobân
dește din ziua încheierii con
tractului individual de muncă al 
salariatului și se păstrează pe 
toată durata acestuia. Obligația 
virării contribuției pentru 
asigurările sociale de sănătate 
revine celui care angajează 
persoane salariate.

(2) Persoanele care nu sunt 
salariate dobândesc calitatea 
de asigurat din ziua în care s-a 
achitat contribuția și o 
păstrează în condițiile legii.

Art. 9 - Are calitatea de 
asigurat, fără plata contribuției 
pentru asigurările sociale de 
sănătate, persoana aflată în 
una din următoarele situații, pe 
durata acesteia:

a) satisface serviciul militar 
în termen;

b) se află în concediu 
medical, în concediu pentru 
sarcină și lăuzie sau în 
concediu medical pentru 

îngrijirea copilului bolnav în 
vârstă de până la 6 ani;

c) execută o pedeapsă pri
vativă de libertate sau arest 
preventiv;

d) face parte dintr-o familie 
care beneficiază de ajutor social 
potrivit Legii nr. 67/1995 privind 
ajutorul social.

Art. 10 - (1) Calitatea de 
asigurat și drepturile de 
asigurare încetează o dată cu 
pierderea cetățeniei și/sau a 
dreptului de reședință în țară.

(2) în cazul neachitării la 
termen, potrivit legii, a 
contribuțiilor datorate fondurilor 
de asigurări sociale de sănătate, 
Casa Națională de Asigurări de 
Sănătate, prin organismele sale, 
va proceda la aplicarea măsu
rilor de executare silită pentru 
încasarea sumelor cuvenite 
bugetului asigurărilor sociale de 
sănătate și a majorărilor de 
întârziere.

CAPITOLUL III
Drepturile 

asiguraților

Art. 11 - (1) Asigurații au 
dreptul la servicii medicale, 
medicamente și materiale 
sanitare.

(2) Drepturile prevăzute la 
alin. (1) se stabilesc pe baza 
contractului-cadru elaborat de 
Casa Națională de Asigurări de 
Sănătate și de Colegiul 
Medicilor din România, cu avizul 
Ministerului Sănătății, aprobat 
prin hotărâre a Guvernului, în 
condițiile prezentei legi.

(3) Contractul-cadru regle
mentează, în principal, condițiile 
acordării asistenței medicale, cu 
privire la:

a) lista serviciilor medicale, 
a medicamentelor și a altor 
servicii pentru asigurați;

b) parametrii calității și ai 
eficienței serviciilor;

c) criteriile și modul de plată 
a serviciilor medicale;

d) nivelul costurilor, modul 
de decontare și actele necesare 
în acest scop;

e) asistența medicală 
primară;

f) internarea și externarea 
bolnavilor;

g) necesitatea și durata 
spitalizării;

h) asigurarea tratamentului 
spitalicesc cu măsuri de îngrijire 
sau de recuperare;

i) condițiile generale de 
acordare, de către spital, a 
tratamentului ambulatoriu;

j) prescrierea medicamen
telor, a materialelor sanitare, a 
procedurilor terapeutice, a pro
tezelor și a ortezelor, a 
dispozitivelor de mers și de 
autoservire;

k) condițiile și plata 
serviciilor de tehnică dentară;

l) informarea corespun
zătoare a bolnavilor.

Art. 12 - (1) Asigurații au 
dreptul la îngrijire medicală, în 
caz de boală sau de accident, 
din prima zi de îmbolnăvire sau 
de la data accidentului și până 
la vindecare, în condițiile 
stabilite de prezenta lege.

(2) îngrijirea medicală 
acordată asiguraților se reali
zează prin servicii medicale, 
după cum urmează:

a) servicii de asistență 
medicală preventivă și de 
promovare a sănătății, inclusiv 
pentru depistarea precoce a 

bolilor;
b) servicii medicale

ambulatorii;
c) servicii medicale

spitalicești;
d) servicii de asistență 

stomatologică;
e) servicii medicale de 

urgență;
f) servicii medicale 

complementare pentru 
reabilitare;

g) asistență medicală pre-, 
intra- și postnatală;

h) îngrijiri medicale la 
domiciliu;

i) medicamente, materiale 
sanitare, proteze și orteze.

Art. 13 - însoțitorii copiilor 
bolnavi în vârstă de până la 3 
ani beneficiază de plata 
serviciilor hoteliere din partea 
casei de asigurări de sănătate, 
dacă, potrivit criteriilor stabilite 
de comun acord de către 
aceasta și de Colegiul Medicilor 
din România, medicul consi
deră necesară prezența lor 
pentru o perioadă determinată.

Art. 14 - (1) în serviciile 
medicale, suportate de casa de 
asigurări de sănătate, nu se 
includ:

a) servicii de sănătate 
acordate în ‘ caz de risc 
profesional: boli profesionale și 
accidente de muncă;

b) unele servicii medicale 
de înaltă performanță;

c) unele servicii de asistență 
stomatologică;

d) asistența medicală 
curativă la locul de muncă;

e) servicii hoteliere cu grad 
înalt de confort;

(2) Serviciile prevăzute la 
alin. (1) lit. a) - c) și e) se 
stabilesc prin contractul-cadru.

Art. 15 - (1) Asigurații au 
dreptul să-și aleagă medicul de 
familie care să le acorde 
serviciile medicale primare.

(2) Dacă opțiunea este 
pentru un medic de familie 
dintr-o altă localitate, asiguratul 
va suporta cheltuielile de 
transport.

(3) Asiguratul va putea 
schimba medicul de familie ales 
la expirarea a cel puțin 3 luni de 
la data înscrierii sale la medic.

Secțiunea 1.1
Servicii medicale pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor, 
păstrarea sănătății, precum și 
pentru depistarea precoce a 
bolii

Art. 16 - (1) în scopul 
prevenirii îmbolnăvirilor și al 
păstrării sănătății, asigurații vor 
fi informați permanent asupra 
mijloacelor de păstrare a 
sănătății, de reducere și de 
înlăturare a cauzelor de 
îmbolnăvire.

(2) în situația în care se 
constată noxe profesionale sau 
risc crescut de accidentare, 
casele de asigurări de sănătate 
au obligația de a anunța 
autoritățile responsabile cu 
protecția muncii.

(3) Casele de asigurări de 
sănătate colaborează cu comi
siile de specialitate ale 
Colegiului Medicilor din 
România, cu medicii cu 
experiență, cu unitățile sanitare 
și cu organizațiile neguverna
mentale, pentru întocmirea și 
realizarea de programe de 
sănătate finanțate de la bugetul 
de stat, bugetul asigurărilor 
sociale de sănătate, precum și 
din alte surse.

Art. 17 - Serviciile medicale 
stomatologice preventive se 
suportă țle către casele de 
asigurări de sănătate, astfel:

a) nelimitat, pentru copiii 
până la vârsta de 16 ani, 
individual sau prin formarea de 
grupe de profilaxie, fie la școală, 
fie la grădiniță;

b) pentru tinerii de la 16 ani 
la 20 de ani, de două ori pe an:

c) pentru adulți, o dată pe 
an.

Art. 18 - Serviciile medicale 
pentru prevenirea și depistarea 
precoce a bolilor care ar putea 
afecta dezvoltarea fizică sau 
mentală a copiilor sunt 
suportate de casele de asigurări 
și sănătate.

Art. 19 - (1) Asigurații în 
vârstă de peste 30 de ani au 
dreptul la un control în fiecare 
an, pentru prevenirea bolilor cu 
consecințe majore în 
morbiditate șl mortalitate. 
Aceste afecțiuni se precizează 
în contractul-cadru.

(2) Asigurații care au 
efectuat controalele medicale 
periodice preventive, stabilite de 
către Colegiul Medicilor din 
România împreună cu casele de 
asigurări de sănătate, 
beneficiază de reduceri sau de 
scutiri de la plata unor contribuții 
personale prevăzute în 
contractul-cadru.

Secțiunea 1.2 
Servicii medicale 

In caz de boală
Art. 20 - (1) Asigurații au 

dreptul la servicii medicale 
pentru vindecarea bolii, pentru 
prevenirea complicațiilor ei, 
pentru recuperarea sau cel puțin 
pentru ameliorarea suferinței 
pacientului, după caz.

(2) Tratamentul medical se 
aplică de către medici și alt 
personal sanitar acreditat.

Art. 21- (1) Asigurații au 
dreptul la asistență medicală de 
specialitate ambulatorie, la 
indicația medicului de familie, cu 
respectarea liberei alegeri a 
medicului specialist acreditat. 
Asistența medicală de spe
cialitate se acordă de către 
medici specialiști. Serviciile 
medicale ambulatorii cuprind: 
stabilirea diagnosticului, 
tratament medical, îngrijiri medi
cale, recuperare, medicamente 
și materiale sanitare.

(2) Asigurații primesc 
asistență medicală de spe
cialitate în spitalele acreditate, 
dacă tratamentul ambulatoriu 
sau la domiciliu nu este eficace.

(3) Tratamentul în spital se 
acordă prin spitalizare integrală 
sau parțială, care cuprinde: 
consultații, investigații, stabilirea 
diagnosticului, tratament medi
cal și/sau tratament chirurgical, 
îngrijire, medicamente și 
materiale sanitare, cazare și 
masă.

(4) Asigurarea asistenței 
medicale spitalicești revine 
spitalului, potrivit contractului 
încheiat de acesta cu casa de 
asigurări de sănătate.

Art. 22 - Serviciile medicale 
stomatologice se acordă de 
către medicul din cabinetul 
stomatologic și din serviciul 
buco-maxilo-facial.

Art. 23 - Tratamentele 
stomatologice se suportă de 
către casa de asigurări de 
sănătate în proporție de 40% - 
60%, ținând seama de 

necesitatea respectării controa
lelor profilactice impuse de 
serviciul stomatologic. Aceste 
tratamente, în cazul copiilor 
până la vârsta de 16 ani, se vor 
suporta de către casa de 
asigurări de sănătate, pe baza 
criteriilor stabilite în contractul- 
cadru.

CAPITOLUL V 
Finanțarea serviciilor 

medicale

Secțiunea 1 
Constituirea fondurilor de 

asigurări sociale de 
sănătate

Art. 51. - Fondul Casei 
Naționale de Asigurări de 
Sănătate și fondurile caselor de 
asigurări de sănătate județene 
și ale municipiului București se 
formează din:

a) contribuții ale persoanelor 
fizice și juridice, în părți egale;

b) subvenții de la bugetul de 
stat și de la bugetele locale;

c) alte venituri.
Art. 52. - (1) Persoana 

asigurată are obligația plății unei 
contribuții bănești lunare pentru 
asigurările sociale de sănătate, 
cu excepția persoanelor 
prevăzute la art. 6 și 5.

(2) Cuantumul contribuției 
bănești lunare a persoanei 
asigurate se stabilește sub 
forma unei cote de 7% și se 
aplică la venitul brut.

(3) Contribuția pentru 
asigurările sociale de sănătate 
se deduce din impozitul pe 
salariu sau din impozitul pe 
venit după caz, stabilit potrivit 
legii, și se varsă la casa de 
asigurări de sănătate.

Art. 53. - (1) Persoanele 
juridice sau fizice care 
angajează personal salariat au 
obligația să rețină și să vireze 
casei de asigurări de sănătate 
teritoriale contribuția pentru 
sănătate datorată pentru 
asigurarea sănătății perso
nalului din unitatea respectivă; 
acestea au obligația să anunțe 
casei de asigurări de sănătate 
orice schimbare care are loc în 
nivelul veniturilor.

(2) Persoanele fizice și juri
dice care angajează personal 
salariat au obligația plății 
contribuției pentru asigurări 
sociale de sănătate de 7%, 
raportat la fondul de salarii.

Art. 54 - (1) Pentru pensio
nari', pentru beneficiarii 
ajutorului de șomaj și ai alocației 
de sprijin, precum și pentru 
pesoanele care lucrează pe 
bază de convenții civile, 
contribuția pentru asigurările 
sociale de sănătate se reține 
odată cu plata drepturilor 
bănești asupra cărora se 
calculează, de către cei care 
efectuează plata acestor 
drepturi. Contribuția pentru 
asigurările sociale de sănătate 
se virează casei de asigurări de 
sănătate la care este arondată 
persoana în cauză.

(2) Persoanele care nu sunt 
salariate și nu se încadrează în 
prevederile alin. (1), dar au 
obligația să își asigure 
sănătatea potrivit prevederilor 
prezentei legi, vor comunica 
direct casei de asigurări de 
sănătate în a cărei rază 

teritorială își desfășoară 
activitatea veniturile impo
zabile, în vederea stabilirii 
contribuției de 7% pentru 
asigurările sociale de 
sănătate, potrivit legii.

Art. 55. - (1) Sunt 
asigurate prin efectul prezen
tei legi cu scutire de plata 
contribuției pentru asigurările 
sociale de sănătate de către 
acestea persoanele care:

a) satisfac serviciul militar 
în termen;

b) se află în concediu 
medical sau în concediu 
medical pentru îngrijirea 
copilului bolnav în vârstă de 
până la 6 ani;

c) execută o pedeapsă 
privativă de libertate sau arest 
preventiv;

d) fac parte dintr-o familie 
care beneficiază de ajutor 
social, potrivit Legii nr. 67/ 
1995 privind ajutorul social.

(2) Contribuția pentru 
asigurările sociale de 
sănătate datorată pentru 
persoanele prevăzute la alin. 
(1) se suportă astfel:

a) de către bugetul de 
stat, pentru persoanele 
prevăzute la alin. (1) lit. a), c) 
Și d);

b) de către bugetul 
asigurărilor sociale de stat, 
pentru persoanele prevăzute 
la alin. (1) lit. b).

(3) Contribuțiile pentru 
persoanele prevăzute la alin. 
(1) se stabilesc prin aplicarea 
cotei de 7% asupra sumei 
reprezentând valoarea a două 
salarii minime brute pe țară.

Art. 56. - (1) Angajatorii și 
asigurații care au obligația 
plății contribuției pentru 
asigurările sociale de 
sănătate, potrivit prevederilor 
prezentei legi, și care nu o 
respectă, datorează majorări 
pentru perioada de întârziere 
egale cu majorările aferente 
pentru întârzierea achitării 
impozitelor.

(2) Dacă datoria nu este 
achitată în termen de o lună 
de la data scadentă, casa de 
asigurări de sănătate va 
introduce dispoziție de 
încasare silită.

Art. 57. - Bugetul de stat 
suportă următoarele chel
tuieli:

a) pentru investițiile legate 
de construirea unor unități 
sanitare și pentru aparatura 
medicală de mare perfor
manță;

b) pentru activitatea de 
diagnostic, curativă și de 
reabilitare de importanță 
națională, pentru recuperarea 
capacității de muncă.

Art. 58. - Asigurații 
suportă unele plăți supli
mentare privind costul medi
camentelor furnizate și unele 
servicii medicale cores
punzător reglementărilor 
stabilite de Casa Națională de 
Asigurări de Sănătate, potrivit 
criteriilor prevăzute în con
tractul de asigurare de 
sănătate.

Art 59. - Pentru sus
ținerea bugetelor caselor de 
asigurări de sănătate din jude
țele cu dezechilibre finan
ciare, se va vărsa, de către 
fiecare casă de asigurări de 
sănătate, o cotă de 7% în 
contul Casei Naționale de 
Asigurări de Sănătate, din 
încasările lunare ale acestora.
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12.05 Pasiuni (s/r) 13.00 Avocatul poporului 
(r) 14.10 Cristal (s/r) 15.00 Meridianele 
dansului (r) 16.00 Emisiune în limba ma
ghiară 17.35 Casă de piatră (s, ep. 62) 18.00 
Arhive românești 18.30 Camera ascunsă. 
Farse cu vedete 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
127)19.50 Agenda Muzelor 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ed. specială, sport 21.15 Baywatch (s, ep. 
131) 22.15 Fețele schimbării (talkshow) 
23.15 Jurnalul de noapte 23.30 Scena. 0.00 
Canary Wharf (s, ep. 91)

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Ecranul 
(r) 13.15 Doar o vorbă... (r) 13.30 Club 
2020 (r) 14.00 Conviețuiri 15.10 Limbi 
străine. Engleza 15.35 Surfiștii aerului 
(d.a) 16.00 Micaela (s, ep. 99) 16.50 
Cristal (s, ep.188) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 hei-Rup! Hei-Rap! (cs) 
19.10 O altă putere (mag.) 19.40 Sănătate, 
că-i mai bună decât toate! 20.10 Pasiuni 
(s, ep. 12) 22.00 Povestea unui star: Jayne 
Mansfield (f. biogr. SUA 1980) 23.35 
Ecoturism: Băile Balvanyos

ANTENA 1
6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 Tele-Dimineața 

9.00 Orășelul fantastic (s/r) 9.40 Cape 
Canaveral (s/r) 10.30 îndrăgostitele.(f/r)
12.20 O iubire de neuitat (s) 13.10 între 
prieteni (em. pt. tineri/r)14.00 Știrile amiezii
14.20 Dempsey și Makepeace (s) 15.20 Un 
câine cu imaginație (s) 16.00 Onyx - culorile 
muzicii 17.00 Country Club 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 Observator/ Din 
lumea afacerilor 19.45 Urmărire la New Or
leans (thriller SUA 1996) 21.30 Viitorul 
începe azi (s, ep. 18) 22.30 Milionarii de la 
miezuI nopții

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 10.00 Lumea filmului (r) 10.30 M.A.S.H. (s) 
11.00 Point Break (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Guvernatoarea (f/r) 14.30 Nemuritorul (s/r) 15.15 
Maria (s, ep. 91) 16.15 Marimar (s, ep. 22) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și neliniștit (s) 18.00 
Perfect Strangers (s, ep. 6) 18.25 Știrile PRO TV
18.30 Riști și câștigi! (cs) 19.00 Roata norocului (cs)
19.30 Știrile PRO TV 20.15 Ishtar (co. SUA 1987) 
22.00 Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 21) 22.45 
Știrile PRO TV 23.15 Tatulici - talkshow 0.15 
Nemuritorul (s)

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 Integrarea 
comunitară (I) 16.00 Em. în limba maghiară
17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 Casă de 
piatră (s) 18.00 în flagrant (do): ,,Circul 
vicios" 18.30 Camera ascunsă 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 128) 19.50 Agenda Muzelor 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ed. specială, sport 21.15 
Valea păpușilor (dramă SUA 1967) 23.40 
Universul cunoașterii (do): ,,Moștenirea 
Jacques Yves Cousteau" 0.30 Canary 
Wharf (s, ep. 92)

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 D.a (r) 9.00 
TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Patinaj artistic CE: proba de 
perechi - programul scurt (r) 13.00 Dosarele 
istoriei (do/r) 14.10 Cristal (s/r) 15.00 Tradiții 
16.30 Tribuna partidelor parlamentare 17.10 
Sailor Moon (d.a) 17.35 Casă de piatră (s) 
18.00 Medicina pt. toți 18.30 Camera 
ascunsă 19.00 Sunset Beach (s, ep. 129) 
19.50 Agenda Muzelor 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, ed. 
specială, sport 21.15 Patinaj artistic CE: 
proba de perechi - program liber ales (d) 
23.45 Jurnalul de noapte 0.00 Cultura în 
lume. Universul poveștilor nordice

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) 
13.00 Sensul tranziției (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) 18.30 Camera 
ascunsă 19.00 Sunset Beach (s, ep. 130) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ed. specială, sport 21.15 
Patinaj artistic CE: proba individuală mas
culină - program liber ales (d) 23.45 Jurnalul 
de noapte 0.30 Canary Wharf (s, ep. 93)

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) 
13.00 Conviețuiri 13.30 Sănătate, că-i mai 
bună decât toate! (r) 14.10 Patinaj artistic 
CE, proba de dans - programul original (r) 
15.00 De la lume adunate... 15.30 Em. în 
limba germană 17.35 Casă de piatră (s) 
18.00 Ora Warner: Batman, Looney Tunes 
(d.a); Treptat-Treptat (s) 19.00 Sunset 
Beach (s) 19.50 Agenda Muzelor 20.00 
Jurnal, ed. specială 21.15 Patinaj artistic 
CE: proba de dans - programul liber ales (d) 
23.45 Jurnalul de noapte 0.00 Planeta Ci
nema 0.50 Ca o pisică în cușcă (f.a. SUA 
1978)

7.00 Bună dimineața... de la Timișoara și 
de la București! 9.05 Feriți-vă de măgăruș! 
(cs. pt. copii) 10.05 Viața ca în viață (s, ep. 
10) 10.50 Katia și nebunul (f. Rusia 1992)
12.30 Mork. și Mindy (s) 13.00 Ecranul
13.30 Mapamond,;' 'v10 Video-Magazin ... 
în Gerar 16.30 Patinaj artistic CE, proba 
individuală feminină - program liber ales (d)
18.30 Povestirile lui Donald Rățoiul (d.a) 
19.00 Teleenciclopedia 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, săpt. 
sportivă 21.00 Efecte secundare (s, ep. 9) 
21.55 Cum vă place... Noul An (div.) 23.05 
D-na King, agent secret (s)

7.00 TVM Telematinal 8.00 Euronews 
8.55 Baywatch (s/r) 9.50 Gala muzicii 
ușoare (r) 10.30 Efecte secundare (s/r) 
11.30 D.a. (r) 11.55 Sunset Beach (s/r) 
12.40 Scena (r) 13.10 Doar o vorbă... (r) 
14.15 Conviețuiri 15.10 Limbi străine. 
Franceza 15.35 Surfiștii aerului (d.a) 16.00 
Micaela (s) 16.50 Cristal (s, ep. 189) 17.40 
Tribuna partidelor parlamentare 18.00 Hei- 
Rup! Hei-Rap! (cs) 19.10 Dosarele istoriei 
(do) 20.10 Camera ascunsă 20.25 Patinaj 
artistic CE: proba de perechi 23.15 Casele 
cu amintiri. Palatul Cantacuzino (I) 0.00 
Tenis de masă

6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 Tele-Dimineața 
9.00 Un câine cu imaginșție (s/r) 9.40 
Viitorul începe azi (s/r) 10.30 Urmărire la 
New Orleans (f/r) 12.20 O iubire de neuitat 
(s) 13.15 Millennium (r) 14.00 Știrile amiezii 
14.20 Dempsey și Makepeace (s) 15.20 Un 
câine cu imaginație (s) 16.00 Onyx - culorile 
muzicii 17.00 Jazz Onyx 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 19.45 Vânătorul vrăjit 
(dramă Ungaria/SUA/Canada 1994) 21.30 
Legea lui Burke (s.p, ep. 18) 22.30 Milionarii 
de la miezul nopții

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 10.00 Seinfeld (s/r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Ishtar (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 Tatulici - 
talkshow (r) 14.30 Nemuritorul (s/r) 15.15 Maria (s) 
16.15 Marimar (s, ep. 23) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr și neliniștit (s) 18.00 Perfect Strangers (s) 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 Riști și câștigi! (cs) 19.00 
Roata norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Spitalul de urgență (s, ep. 18) 21.15 De partea legii 
(s, ep. 14) 22.00 Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 
22) 22.45 Știrile PRO TV 23.15 Profesiunea mea 
cultura 0.15 Nemuritorul (s)1.15 Știrile PRO TV

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews 
8.30 Canary Wharf (s/r) 8.55 Cu ochii'n 4 
(r) 9.45 Portrete în acvaforte (r) 10.15 
Teleenciclopedia (r) 11.05 Alfa și Omega. 
Pelerini la Westminster (II) 11.35 D.a. (r) 
12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Arhive 
românești (r) 13.30 Portret în oglindă (r) 
14.00 Emisiune în limba maghiară 15.00 
Patinaj artistic CE: proba individuală 
masculină - programul scurt (d, Milano) 
19.10 Club 2020 (em. de știință) 19.40 
Dreptul la adevăr 20.10 Pasiuni (s, ep. 13) 
21.00 Avocatul poporului 22.00 Tinerețe 
furată (dramă SUA 1996) 23.35
Meridianele dansului

6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 Tele-Dimineața 
9.00 Un câine cu imaginație (s/r) 9.40 Legea 
lui Burke (s/r) 10.30 Vânătorul vrăjit (f/r)
12.20 O iubire de 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 Music - Muzica 
de vis 18.00 Cafea cu parfum de femeie (s) 
19.00 Observator/Din lumea afacerilor 
19.45 Independence (f.ist. SUA 1987)21.30 
Doctor Bramwell (s, ep. 17) 22.30 Milionarii 
de la miezul nopții

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 10.00 Seinfeld (s/r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Capcana timpului(s) 12.00 De partea legii (s) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Profesiunea mea cultura (r) 
14.30 Nemuritorul (s/r) 15.15 Maria (s) 16.15 
Marimar (s, ep. 24) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr și neliniștit (s) 18.00 Perfect Strangers (s) 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 Riști și câștigi! (cs) 19.00 
Roata norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Shoot the Moon (dramă SUA 1982)22.10 Știrile PRO 
TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 23) 23.15 Știrile PRO TV 
23.45 Pro și Contra cu O. Paler 0.15 Nemuritorul (s)

7.00 TVM.Telematinal 8.00 Euronews 
8.30 Canary Wharf(s/r) 8.55 Universul 
cunoașterii (r) 9.55 Medicina pentru toți (r) 
10.25 Fețele schimbării (r) 11.30 Gigi 
Sfârlează (d.a/r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 
12.45 Magazin sportiv 13.30 Dreptul la 
adevăr (r) 14.00 Emisiune în limba 
germană 15.00 Patinaj artistic CE: proba 
de dans - programul original (d) 17.00 
Ceaiul de la ora 5... (div.) 19.10 Față în 
față cu autorul: Ion Mircea - premiul Soros 
la poezie pe '97 20.10 Pasiuni (s, ep. 14) 
21.00 în fața dvs. (talkshow) 22.00 Iluzia 
cea mare (f. răzb. Franța 1937)

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews 
8.30 Canary Wharf (s/r) 8.55 Studioul de 
film al TVR prezintă: Wilhelm Filderman - 
viața ca luptă (do/r) 9.55 în flagrant (r) 
10.25 Cultura în lume (r) 11.30 D.a. (r) 
12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Timpul 
Europei (r) 14.00 TVR Cluj-Napoca 14.30 
Patinaj artistic CE: proba individuală 
feminină - programul scurt (d) 20.10 
Pasiuni (s, ep. 15) 21.40 Vânare de vânt 
(div.) 22.20 Lumea sportului 23.00 Berlin 
Alexanderplatz (s, ep. 9) 0.00 Să râdem 
cu Mr. Bean

6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 Tele-Dimineața 
9.00 Un câine cu imaginație (s) 9.40 Doctor 
Bramwell - o femeie ambițioasă (s/r) 10.30 
Independence (f/r) 12.20 O iubire de neuitat 
(s) 13.10 Vise și oglinzi (s) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Dempsey și Makepeace (s) 
15.20 Un câine cu imaginație (s) 16.00 
Onyx - culorile muzicii 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 19.45 Harrison Bergeron (f. 
SF Canada 1995) 21.30 Cronici
paranormale (s, ep. 19)22.30 Milionarii de la 
miezul nopții

. ----------------------
6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 Tele-Dimineața 

9.00 Un câine cu imaginație (s/r) 9.40 
Cronici paranormale (s/r) 10.30 Harrison 
Bergeron (f/r) 12.20 O iubire de neuitat (s, 
ep. 52) 13.10 Vise și oglinzi (s) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Model Academy (s, ep. 68) 
14.50 Cartonașul galben (mag. sportiv)
16.30 Un câine cu imaginație (s) 17.00 
Onyx Music - pentru îndrăgostiți 18.00 
Cafea cu parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 19.45 
Motociclistele (co. SUA ’90) 22.30 Milionarii 
de la miezul nopții

7?00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 10.00 Seinfeld (s/r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Shoot the Moon (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 Pro 
și Contra cu Octavian Paler (r) 14.30 Nemuritorul (s/ 
r) 15.15 Maria (s) 16.15 Marimar (s, ep. 25) 17.00 
Știrile PRO tV 17.15 Tânăr și neliniștit (s) 18.00 
Perfect Strangers (s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Riști și câștigi! (cs) 19.00 Roata norocului (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Melrose Place (s, ep. 58) 21.15 
Doctor în Alaska (s, ep. 56) 22.00 Știrile PRO TV 
22.15 Seinfeld (s, ep. 24) 22.45 Știrile PRO TV 23.15 
Punctul pe I (talkshow) 0.15 Nemuritorul (s)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 10.00 Seinfeld (s/r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Beverly Hills (s/r) 12.00 Melrose Place (s/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Punctul pe I (r)14.30 
Nemuritorul (s/r) 15.15 Maria (s) 16.15 Marimar (s, 
ep. 26) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 Am întâlnit și 
romârri fericiți 17.35 Urmărire generală 18.00 Perfect 
Strangers (s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 Riști și 
câștigi! (cs) 19.00 Roata norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Dosarele X (s, ep. 96) 21.15 The Kid
napping of the President (f. Canada/SUA 1980) 23.15 
Știrile PRO TV 23.45 La limita imposibilului (s) 0.30 
Zona Crepusculară (s) 1.00 Shane (w. SUA 1953) 
3.00 Baschet NBA: Orlando - Phoenix (d)

8.00 Euronews 8.30 Aproape și departe 
(do. Franța) 9.30 Pas cu pas (em. de 
știință) 10.35 Mondo - Blitz 11.30 TVR 
Timișoara 13.30 Actualitatea culturală 
14.00 Familia Borgia (s, ep. 5) 15 10 
Tradiții 15.35 Surfiștii aerului (d.a) 16.00 
Micaela (s, ep. 101) 16.50 Cristal (s, ep. 
190) 17.35 Cântece de dor 17 45 Serata 
muzicală TV 19.45 Jurnalul actualității 
muzicale 20.00 Mafia japoneză I (f.a.SUA 
1995) 21.40 Mafia japoneză II (f.a. SUA 
1995) 23.10 Conviețuiri. Din muzica 
romilor 23.40 Concert extraordinar cu 
Placido Domingo

7.00 Știri/Revista presei 8.00 Vise și 
oglinzi (s/r) 8.45 Un câine cu imaginație (s/ 
r) 10.50 Cartonașul galben 13.00 Viață 
sălbatică (do) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Model Academy (s) 14.50 Poveștile 
prietenilor mei 15.30 Onyx By Request 
16.30 între prieteni (em. pt. tineri) 17.30 
Club Hawaii (s) 18.00 Tarzan, stăpânul 
junglei (s, ep. 15) 19.00 Opservator/Sinteză 
știri 19.45 O familie de străini (dramă 
Canada 1993) 21.30 A treia planetă de la 
Soare (s) 22.00 Arliss (s, ep. 13) 22.30 
Beavis & Butthead (s) 23.00 Comportament 
indecent 2 (thriller SUA ’94)

7.00 PRO TV Junior: Desene animate; Povestea 
magică; Superboy (s) 9.15 Shane (f/r) 12.00 PRO 
Motor 11.30 Secretele bucătăriei 12.00 întâlnire cu 

presa 12.55 Știrile PRO TV 13.00 Dragul de 
Raymond (s, ep. 17) 13.30 Cine este șeful? (s) 14.00 
Generația PRO 16.00 Hercule (s) 17.00 Xena - 
prințesa războinică (s) 17/ °RO Fashion - mag. de 
modă 18.15 Fete de bani gata (s, ep. 12) 18.45 Te 
uiți și câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 Some
one to Watch Over Me (thriller SUA ’87) 21.55 Știrile 
PRO TV 23.15 NYPD Blue (s, ep. 16) 0.00 Fatal De
ception: Mrs Lee Harvey Oswald (dramă SUA ’93)

o 
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7.00 Bună dimineața de la București 8.30 
Lumină din lumină 9.05 Colț alb (d.a) 9.35 
Fetița cu pistrui (s) 10.00 Ala-bala, 
Portocala! (em. pt. copii) 10.45 Biserica 
satului 11.00 Viața satului 12.30 Tezaur 
folcloric 13.00 National Geographic (do)
14.10 Fotbal Tragerea la sorți a grupelor 
pentru CE 2000 15.05 Șlagăre, șlagăre... 
15.25 Patinaj artistic CE, gala laureaților (d) 
18.00 Aladdin (d.a) 18.30 Hollyoaks (s) 
18.55 Robingo (cs) 19.40 Duminica sportivă 
20.00 Jurnal, 7 zile în România 21.00 
Noapte sfântă (dramă SUA ’92) 22.50 
Vedete în recital: Gloria Estefan & Alain 
Chamford

8.00 Euronews 8.30 Cezanne (do)’9.35 
Ferestre deschise 10.30 TVR Info 10.35 
Lecția de fnuzică 11.30 TVR lași 13.30 
Memoria exilului românesc: pictorița Jana 
Cernătescu 14.00 Familia Borgia (s, ep. 6)
15.10 Din albumul celor mai frumoase 
melodii populare 15.35 Surfiștii aerului 
(d.a) 16.00 Micaela (s, ep. 102) 16.50 
Cristal (s, ep. 191) 17.40 Interpreți ai 
cântecului popular 18.00 Pop Show19.15 
în plină acțiune (s, ep. 14) 20.00 Ultimul 
tren. Totul despre întreprinderile mici și 
mijlocii 21.00 Fotbal Campionatul Italian: 
AC Parma - AC Milan (d, ora 21.30) 

7.00 Știri 7.10 Tarzan, stăpânul junglei (s/ 
r) 8.00 Poveștile prietenilor mei (r) 8.30 A 
treia planetă de la Soare (s/r) 9.00 Connan 
(d.a) 9.30 O echipă fantastică (d.a) 10.00 
Animal Show (s) 10.30 Orășelul fantastic (s)
11.10 Controverse istorice (do) 14.00 
Descoperiri (do) 14.45 O femeie - un bărbat 
și jumătate 15.10 Onyx Music - voci de 
legendă (r) 16.20 Viața de la zero (s) 16.50 
Club Hawaii (s) 18.15 Millennium 19.00 
Observator 19.45 Fata misterioasă (dramă 
Canada 1994) 21.30 Burlacul (s, ep. 19) 
22.00 Cape Canaveral (s, ep. 12) 22.50 
Amenințare nucleară (thriller SUA ’95)

7.00 D.a. 8.50 Lassie (s) 9.20 Super Abracadabra 
10.50 Les Adventures de Rabbi' Jacob (f. SUA 1973) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 Dragul de Raymond (s, 
ep. 18) 13.30 Cine este șeful? (s) 14.00 Extralarge: 
Indians (f. p. SUA/ltalia 1993) 15.30 Chestiunea zilei 
16.00 Lumea filmului 16.30 Efecte speciale (s, ep. 
18) 17.15 Al șaptelea cer (s, ep. 7) 18.00 Beverly 
Hills (s, ep. 105) 19.00 Prețul e corect (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 White Men Can't Jump (co. 
SUA 1992) 22.00 Știrile PRO TV 22.05 Susan (s, ep. 
18) 22.30 Știrile PRO TV 22.45 Procesul etapei 0.45 
Știrile PRO TV
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PRIMĂRIA MERGE MAI “Noua lege a asigurărilor în sănătate 
va genera șomaj în rândul medicilor’

- Cum ați petrecut Cră
ciunul șl sosirea Anului Nou, 
die vlceprimar?

- Acasă, în familie - ne-a 
răspuns interlocutorul. Pe lângă 
cele două sărbători, am mai 
avut una. Fiică-mea, studentă, 
și-a sărbătorit ziua de naștere, 
așa că am avut și musafiri. Săr
bătorile au făcut o gaură mare 
în bugetul familiei.

- Vă rog să punctați cinci 
reușite ale Primăriei Hune
doara în anul recent plecat.

- Am obținut, după strădanii 
foarte serioase și intense desfă
șurate de-a lungul unui timp 
îndelungat - în care am primit și 
sprijinul parlamentarilor hune- 
doreni - Hotărârea de Guvern 
nr. 815/1997 privind transfor
marea punctelor termice din 
Micro 7 în centrală termică de 
cartier.

- De ce credeți că este un 
succes obținerea respectivei 
hotărâri?

- Fiindcă de multi ani cartie
rul amintit nu are apă caldă și 
căldură suficientă. O altă reu
șită este modernizarea sistemu
lui termic în micro-raioanele 2 și 
4. Ar fi apoi finalizarea blocurilor 
de locuințe 14 și 47 în care s-au 
mutat familii tinere, evacuarea 
anei din subsolurile blocurilor 
din rnicro-raioanele 2,3,4, și la 
jumătate din blocurile din Micro 
5 și 7. A cincea reușită o con
sider modernizarea străzii Carol 
Davila, repararea străzilor Mun

DEPARTE
tenia, Moldova, Transilvania, 
Șiret, Olt ș.a. Am cheltuit pentru 
drumuri peste 2 miliarde de lei.

- Privind stilul de muncă 
al primăriei, preclzațl-ne, vă 
rugăm, cum s-a muncit con
cret în 1997?

Discuție cu dl 
Constantin 

Buzea, 
viceprimarul 
municipiului
- Consider că avem la pri

mărie oameni foarte buni, mulți 
crescuți și formați în marea 
unitate siderurgică și reușim un 
stil de lucru dinamic, concret, 
strâns legat de nevoile orașului 
și ale hunedorenilor. în 1997 am 
avut 22 ședințe de consiliu, s-au 
emis 102 hotărâri și 3656 dispo
ziții ale primarului. în fiecare 
marți se acordă avizări pentru 
construcții, înființarea de socie
tăți comerciale ș.a.

- Au fost șl nereușite care 
generează dezamăgiri?

- Nu atât dezamăgiri cât 
nemulțumirea că n-am putut 
realiza mai multe din cauza 
lipsei de fonduri. Hunedoara 
este un municipiu mare, care 
are foarte multe probleme în 

toate domeniile. Puteam 
soluționa mai multe dintre a- 
cestea, dar fără bani...

- Lăsând anul 1997, că șl 
așa a plecat, să ne întoarcem 
spre 1998. Numiți, vă rugăm, 
tot cinci obiective pe care le 
veți ataca și, eventual, îm
plini.

- Primul este cel cu privire 
la centrala termică din Micro 7, 
de care v-am vorbit. Al doilea - 
modernizarea Pieței "Dunărea'', 
lucrare ce se întinde pe doi ani. 
Al treilea - terminarea blocului 
pentru locuințe sociale. Al pa
trulea - modernizarea str. Steja
rilor pentru care avem toată 
documentația finalizată. Al cin
cilea - curățirea locului numit 
Valea Seacă de cotețe și alte 
amenajări. Deja în zilele ime
diat următoare vom intra aici cu 
buldozerul.

- Aveți, pentru anul ce a 
început recent, îngrijorări?

- Avem una foarte mare. S.C 
"Siderurgica" n-a scos oameni în 
șomaj, dar soarta ei încă n-a fost 
decisă. Se vorbește de un hol
ding cu Reșița, Câmpia Turzii 
ș.a. Dar numai se vorbește, încă 
nu se știe nimic concret.

- în finalul discuției pu
nem și puțin optimism, die 
vlceprimar?

- Punem, dar nu mult. Așa 
un pic. Noi, Primăria din Hune
doara, am vrea și putem multe 
cu condiția să avem și cu ce. Mă 
refer, întâi de toate, la fonduri.

■ ■

Rep.: Die doctor, intrarea 
în vigoare a legii asigurărilor 
în sănătate introduce noțiunea 
de medic de familie. O primă 
întrebare ar fi cine poate de
veni medic de familie și care 
este procedura prin care o 
persoană poate opta pentru 
un medic sau altul?

R.S.: După cum îi spune și 
titulatura medicul de familie 
este cadrul medical abilitat să 
acorde, profilactic și curativ, 
asistență medicală unei anu
mite persoane sau familii. Op
țiunea este personală, fiecare 
membru ai familiei, de exem
plu, putând fi arondat unui alt 
medic. Poate deveni medic de 
familie un absolvent de medi
cină, înscris în Colegiul Medi
cilor și neapărat, urmând în 
pregătire, o specializare în 
medicină generală. Arondarea 
pacientului la un anumit doctor 
este simplă. Pacientul se pre
zintă, până la 1 aprilie a.c., la 
dispensarul sau cabinetul me
dical unde doctorul ales acti
vează și pe baza unor formu
lare speciale se creează legă
tura. Având deja medic de 
familie, pacientul intră pe filie
ra asigurărilor de sănătate.

Rep.: în ce condiții legă
tura aceasta, pacient-medic 
de familie, poate fi ruptă?

R.S.: Conform prevede
rilor legale, dacă pacientul 
este nemulțumit de prestația 
doctorului, el este liber să 

k__________ _________________  

renunțe la serviciile lui și să-și 
aleagă alt medic. Perioada “de 
grație” este de trei luni de la 
arondare, timp în care medicul 
de familie nu poate fi schim
bat.

/ >

Dialog cu dl dr.
Romeo Stânescu • 

directorul Spitalului 
Municipal 

Hunedoara 
k___________________________/

Rep.: Ce se întâmplă în 
ipoteza că o persoană nu se 
prezintă, până la 1 aprilie, ca 
să-și rezerve asistență medi
cală prin medicul de familie?

R.S,: Acea persoană va fi 
arondată automat medicului 
care o va consulta, în cazul 
îmbolnăvirii.

Rep.: Die doctor, dacă 
medicii generaliști vor deveni 
"familiști" care este perspec
tiva medicilor specializați în 
alte domenii în noul sistem?

R.S.: Despre acest gen de 
medici încă nu se știe nimic 
clar la nivelul modului lor de 
plată și de desfășurare a acti
vității. Cert este că specialistul 
va consulta pacienții trimiși la 
el de medicii de familie. Doar 
în acest caz bolnavul va putea 

beneficia de sistemul de asis
tență medicală. Este posibil, 
firește, ca bolnavul să vină 
direct la medicul de specia
litate, dar în acest caz, va 
trebui să plătească complet 
consultația și tratamentul.

Rep.: Va fi de natură a- 
ceastă lege să scoată la liman 
sistemul sanitar românesc?

R.S.: Această lege așază 
piatra de temelie a unui mod 
nou de a se pune problemele 
în sănătate. Medicii vor fi plă
tiți funcție de numărul de pa- 
cienți, bolnavii vor fi liberi să 
se trateze la care medic do
resc, putându-și alege și in
stituția sanitară cea mai bu
nă. Următoarele șase luni 
vor fi destinate acumulărilor 
necesare demarării activității 
caselor de sănătate ce se 
vor constitui în inimi finan
ciare ale sectorului sanitar. 
Desigur, sunt optimist și cred 
că această lege marchează 
un pas făcut în direcția bună 
pe calea reformei în sănă
tate. Ea va avea și efecte 
secundare nedorite gene
rând șomaj în rândul medi
cilor sau alte neajunsuri de 
neintuit încă. Oricum, după 
părerea mea, mai sunt multe' 
stații până în gara unui sis
tem sanitar "sănătos", calea 
fiind cu atât mai scurtă cu cât 
vom găsi mai repede un sis
tem de "asigurări" împotriva 
sărăciei._____ >

în piața Hunedoarei
Foto Eduard CHiROiU

(!------------------------
E impresionant "arsenalul" 

ce se adună în jurul îndeletnicirii 
creșterii copilului. Părintele nou- 
lui-născut trebuie să învețe ra
pid drumul cel mai scurt între 
sticluțele și recipienții cu alifii, 
loțiuni, pudră sau dezinfectante, 
fașe, comprese sterile, termo
metru sau, în cazurile mai neli
niștitoare, spre cutia cu supozi
toare. Dincolo de universul lo
gistic dedicat menținerii "în for
mă” a bebelușului, se deschide 
o lume a obiectelor vestimen
tare liliputane ce trebuiesc îm
brăcate pe fragilele siluete. Din 
cauza acestei diversități, comer
țul cu articole pentru copii, făcut 
profesionist, presupune o 
atenție deosebită la aprovizio
nare pentru acoperirea cererii. 

J'Sunt 2900 de articole în no-

menclatorul de produse cu care 
lucrăm noi și n-aș putea spune 
că există vreunul mai puțin im
portant", precizează dna Simo
na Andrei, administrator al SC 
MACS AEM SERVICE SRL, de
ținătoarea magazinului "MAMI" 
specializat, la Hunedoara, pe 
comercializarea articolelor pen
tru copil până la 12 ani. Produ
sele sunt atât autohtone cât și 
din import acoperind complet 
cererile clienților. Din cele de
clarate de dna Emilia Mihai, 
gestionarul magazinului, a reie
șit că "trusoul" minimal pentru 
un bebeluș se ridică la 150 - 

160 mii lei. Persoanele cu dare 
de mână pot cumpăra, la a- 
ceeași calitate dar cu un design 
superior, hăinuțe cu imprimeuri 
sau cu modele speciale, plătind 
în plus până la 50.000 de lei. O 
politică interesantă a maga
zinului constă în aceea că pro
dusele cumpărate ce se dove
desc a avea anumite vicii în 
calitate sunt schimbate imediat. 
Impresionantă este și oferta de 
"cosmeticale" pentru bebeluși, 
întreaga gamă Johnson fiind 
disponibilă pentru spălarea sau 
calmarea inflamațiilor unei piei 
prea delicate. Ceva mai "exotic"

----------- ---------
este raionul de jucării unde o 
păpușică "Barbie", ce-i drept 
frumoasă foc, se dă cu peste o 
sută de mii de lei. Dna Mihai 
consideră că și bebelușii hune- 
doreni încep să "renunțe" la 
tradiționalele scutece de finet, 
locul lor fiind luat de produsele 
de unică folosință Pampers sau 
Libero care degrevează proas
păta mamă de calvarul unei 
roboteli parcă fără sfârșit. Deși 
funcționând de doar 11 luni, 
micul dar bine aprovizionatul 
magazin "Mami" și-a câștigat, la 
Hunedoara, o clientelă con
sistentă, un atu fiind atât prețul 
de en gros la anumite repere 
cât și faptul că o mică parte din 
obiectele vestimentare vândute 
sunt realizate în mica linie de 
tricotaje a firmei..

r
Se apropie de finalizare lu

crările capelei ecumenice ridicate 
în curtea Spitalului Municipal 
Hunedoara. Ca o componentă 
spirituală a terapiei bolnavilor, 
capela s-a ridicat având ca sursă 
finantistă donații făcute de per- 
\--------------------- ------ ------------------

rdîce dntarăș; 0 capela a'' ceh id istontei" religioase
străinătate. Inten- ' **
ția administrației spitalului este 
de a crea, prin această capelă, 
un spațiu spiritual fără discri
minări religioase în care bolnavii 

creștini ortodocși, romano-ca- 
tolici, reformați, greco-catolici și 
baptiști să se poată reculege sau 
să poată beneficia, liber, de un 

serviciu reli
gios.

Din cele
declarate de dna ec. Maria Cos
ta, director economic al spitalului, 
a reieșit că data probabilă în care 
capela va deveni funcțională este 

în luna aprilie a.c., de Sf. 
Gheorghe.

Cei dornici să contribuie la 
desăvârșirea edificiului cu donații 
se pot adresa casieriei spitalului 
sau la Trezoreria Hunedoara, 
cont 50075453860.
_____________________________________J

Pagină realizată de

Traian BONDOR,

Adrian SĂLĂGEAN
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Despre "Romtelecom" se 

vorbește în fel și chip, iar printre 
afirmațiile cele mai vehiculate 
se numără și aceea că ar fi un 
fel de stat în stat, mai pe-româ
nește, face cum îl taie capul. O 
fi sau n-o fi așa, nu comentăm, 
dar cert este că instituția despre 
care vorbim - adică scriem - 
oferă servicii de care benefi
ciază foarte mulți oameni, lucru 
important în zilele noastre când 
informația are mare căutare și 

I
i
I
■I
| însemnătate. "Romtelecom"
| este și se menține o unitate de

înalt prestigiu aflându-se în plin

Centrul din Hunedoara al "Romtelecom" se străduiește pentru a oferi 

"ALO, DA" limpede și prompt la pretențiile cetățenilor
proces de restructurare și mo
dernizare. Iar acest lucru este 
de maximă relevanță, după ce 
decenii la rând a fost lăsată de 
regimul totalitar la marginea 
atenției acestuia. Un exemplu 
elocvent în acest sens este 
Centrul din Hunedoara al "Rom- 
telecom" condus de dl ing. Lu
cian Sabău. Unitatea are raza 
de acțiune de la Hunedoara și 
până la Baru și Sarmizegetusa 
cuprinzând orașele Călan și 
Hațeg. Ea deservește circa 
18.000 de abonați, de buna 
funcționare a aparatelor ocu- 

pându-se în jur de 230 de oa
meni, specialiști de înaltă califi
care care se străduiesc și reu
șesc să răspundă cu prompti
tudine oricărei chemări. în spriji
nul acestei afirmații aducem 
următorul fapt: în luna decem
brie a anului trecut s-au înregis
trat 1.400 de deranjamente și 
din acestea numai 96 au depă
șit 24 de ore. Adevărul este că 
rețelele telefonice sunt foarte 
învechite, ca și aparatura din 
centrale.

în prezent la centrul din Hu
nedoara sunt depuse circa 6.000 

de cereri pentru instalarea de 
telefoane noi, dar capacitatea 
actuală este ocupată în între
gime. Conducătorul unității ne-a' 
oferit o informație ce, sperăm, îi 
va bucura pe cei ce vor să aibă ■ 
telefon acasă: în martie a.c. va 
fi pusă în exploatare o centrală 
digitală cu 20.000 numere și 
atunci toate cererile vor fi împli
nite. în discuția ce am avut-o 
recent l-am întrebat pe dl Lu
cian Sabău daca "Romteleco- 
mului" nu-i este teamă de în
mulțirea telefoanelor portative. 
Nu, nu-i este teamă întrucât 

telefoane digitale nu-și pot per
mite decât cei ce au foarte mulți 
bani, omul simplu va rămâne 
legat prin cablu tot de centralele 
actuale. Este adevărat că și 
rețeaua telefonică se află în plin 
proces de modernizare și că nu 
este departe vremea când la 
solicitările oamenilor se va răs
punde "ALO, DA" cu mult mai 
multă promptitudine.

în finalul discuției l-am între
bat pe dl Sabău dacă știe că la 
adresa "Romtelecom" se înre
gistrează multe reclamații, chiar 
ziarul nostru a primit câteva, în

I 
I 
I 

ultima vreme. i
- Știm că multă lume este !

nemulțumită, în special de ta- I 
rife. Dar aparatele telefonice | 
sunt contorizate. Sigur că se ■ 
mai pot întâmpla erori, defec- I 
țiuni în centrale sau în rețea, dar | 
nu se umblă cu șmecherii. i

- Au fost cazuri când recla- !
manții au avut dreptate? I

- Da, și le-am restituit banii |
luați în plus. Vrem să se știe ■ 
foarte bine că nu vrem să înșe- ■ 
lăm pe nimeni și ne străduim să | 
fim la înălțimea pretențiilor abo- i 
naților noștri. 1



TOTUL SAU NIMIC

Alcătuirea acestei cărți o face 
neintegrabilă în vreo specie lite
rară, sau gen. Eseu - reportaj - 
poezie - editorial chiar sunt repe
rele care dau volumului nota 
aparte - de minimarket, că tot
suntem în plin sezon al econo
miei de piață... Textele sunt im-

nomia de piață (p. 88); Orientul 
Mijlociu (p. 91), etc., etc., etc. Dar 
ce se petrece după aceste titluri 
seci - reci, și derutante la urma 
urmei? Lucruri simple, de-ale 
omului, cu de-ale sale: "M-am 
dus s-o văd pe mama. De când/ 
am fost repartizat la oraș/ duc 
dorul copilăriei,/ dimineților cu 
rouă și al/ fasolei bătute cu ceapă 
prăjită" - adică așa începe poe
mul intitulat parlamentarist Legea 
fondului funciar (p. 71). Accep- 
tându-i acest sentimentalism, 
normal și foarte contemporan, 
dar și mânați de-un impuls incon
știent (?), continuăm:" voiam să- 
i mărturisesc emoționat: /M-am 
înscris în Alianța Civică!/ Am 
renunțat, m-am fâstâcit,/ nici nu 
știu ce am bolborosit/ la repe
zeală (...)"/ Criza din Iugoslavia 
(p. 83), sau "Davai katizația!/ 
strigă în gura mare/ tov Verdeț 
llie/ cu gândul la tov. Pintilie, mort

plantate într-un colaj bizuit, se

la Doftana (...)"/ Davai katizația 
(p. 94). însă nu dăm de poezia la
care ne-am fi așteptat, ci de-un

Bedros Horasangian: INTEGRAREA
EUROPEANĂ, Editura Nemira, 1997

pare, pe ideea unei structurări 
' bizar - inedite, ceea ce și... con
damnă cititorul la lectură. Autorul, 
hotărât să-și atragă simpatizanți 
în demersurile sale socio - politi- 

' co - realiste și de stringentă ac
tualitate, recurge la un truc al 
titlurilor. Exemplul nr.1: Privitor la 
situația din actuala Europă unită 
(p. 13). Ne așteptăm și ne pre

gătim aproape conștiincioși să 
parcurgem un text sobru și greoi, 
doldora de termeni de 
specialitate și umblătură prin 
meandrele unei Europe care - să 
nu cădem în păcat - doar în parte 
și nu în toate Situațiile este unită, 
în realitate lucrurile nu stau deloc 
așa: nu ajungem la asemenea 
"caznă". "Prins" de o logoree 
aproape frenetică, a la Gabriel 
Garcia Marquez, Horasangian 
aleargă cu plasa, minciocul și alte 
capcane să (sur)prindă tot ce 
mișcă în lume, într-un număr de 
pagini ce trece doar puțin peste 
sută. Din respect pentru interesul 
și plăcerea prezumtivului cititor, 
voi cita numai câteva titluri: Re
forma învățământului (p. 38); 
Scrisoare către prietenii din fos
tele țări comuniste (p.44); NATO 
azi și mâine (p. 52), titlu care, 
între noi fie vorba, are iz dar de 
înjurătură adânc - ardelenească;
Ziua chimiei (p.66); Legea fon
dului funciar, poem (p.71); Piața 
Comună (p. 75), poem; Ministerul 
Apărării Naționale, poem (p. 80); 
Criza din Iugoslavia (p.83); Eco-

monolog protestatar doar cu câ
teva accente patetic - păunes- 
ciene. Pentru că, la Horasangian, 
fiorul artistic este undeva în plan 
secund, urmând o cale sinuoasă 
și aproape sufocat de comen
tariul sec semănând, printr-o 
simplă și inofensivă asociere de 
idei, cu duritatea răpăitului de 
mitralieră. în acest fel, poemele 
volumului redau cu expresivitate 
un univers existențial post - de
cembrist fără vreo urmă de sen
timentalism ... clasic, după cum 
trebuie să înțelegem din: "am 
scăpat ieftin, nu a/ răspuns ni
meni, repondeur - ui/ ne-a scutit 
de orice emoție/ iar esența mesa
jului/ era un comision/ și adaosul 
comercial/ crescut la 25%/ fără 
impozit corespunzător (...)"/ Sta
tuia soldatului sovietic (p. 49).

Autor a încă 10 cărți, Bedros 
Horasangian, unul dintre talen- 
tații scriitorii români contem
porani, bine primit de cititori și de 
critica literară, ne propune, în 
esență, un studiu - temă despre 
o realitate care ne injectează 
deseori cu dramatismul său. 
Acesta este unul dintre motivele 
pentru care recomand cartea ca 
pe un posibil exercițiu de lectură 
și de meditație, deoarece, sincer 
vorbind, pentru mine Bedros 
Horasangian rămâne unul dintre 
scriitorii care, încă, mai au multe 
de spus prin opera lor...

Dumitru HURUBĂ

Troița din centrul Hațegului (autor sculptorul Nicolae Adam) 
Foto Anton SOC AC!
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NELU COLCERIU, Brăniș- 
ca. Ați scris un roman? Bravo! 
Dacă nu l-ați publicat (încă), îmi 
permit o sugestie: împăcați-vă 
cu gramatica și revedeți-l. Nu vă 
supărați...

GRIGOREAN PAPUC, Vul
can. Versuri frumoase, expri
mare elegantă... de ce nu pu
neți la cale un volum? Părerea 
mea e că merită. Mai interesați- 
vă și la alții. Privitor la numele 
dvs. de familie...

FELICIA PRIPOREAN, Pâ- 
clișa. Poezii de genul: "Deși 
plouă și-i urât afară,/ peste două . 
luni va fi primăvară (...)", nu 
publicăm, rămânând doar cu 
bucuria că peste două luni...

MIȚA PAMPON, Deva. "He, 
he, he! L-am prins", ar fi excla
mat Marin Preda citindu-vă tex
tul preluat cu fulgi cu tot din

direcția cam greșită. Informații 
despre cum se scrie un reportaj 
literar găsiți în scrierile lui Geo 
Bogza, dar și la Cornel Nisto- 
rescu, Constantin Stan ș.a.

MINODORA PRUTEANU, 
Hațeg. Proza dvs are foarte 
multă poezie, ceea ce nu-i sca
de valoarea. Dar nici invers. De 
aceea: ce-ar fi să ne trimiteți 
niște... poezii?

CORIOLAN CLĂBUC, elev, 
Orăștie. Domnule, dacă tot co
piezi, măcar fă-o corect. Și nu 
din Minulescu. Dar nici de la 
alții... «

VICTORIA BRATEȘ, Brad. 
N-am înțeles: scrieți versuri 
când croșetați sau invers? Pen
tru că totul mi se pare cu capul

■
I

i 
în jos. Iar lecturile vă sunt nece- ■ 
sare. Pe cuvânt! i

E. VARVIGEANU\

\ IMPRESII LA 0 "i
EXPOZIȚIE

Cenaclul de arte plastice "Si- 
. derurgistul" și-a expus, recent, în 
I holul clubului propriu, lucrările 
i sesiunii de toamnă a taberei de la 
' Cinciș. Simezele cuprind 51 de 
| lucrări în ulei pe pânză, aparținând
■ următorilor creatori: Maria Anilev- 
I schi, Tiberiu Balâzs, Csaba Bartok, 
| Cornel Burlacu, Daniela și Francisc 
I Csiri, Constantin Găină, Sever 
| Moldovan, C.Doru Petrescu, Pichiu 
> V. Dan, Rafila Ruja, loan Rusu, 
I Zoltân Szalkai și Victor Varga.
| Cu toată dificila actualitate 
1 economică, SC "Siderurgica" și 
| sindicatul său au finanțat, spre
■ lauda lor, și această ediție, iar 
I pictorii au răsplătit gestul prin 
I calitatea artei lor.
' Impresia generală este a unei 
| accentuări cromatice la mai toți
■ artiștii, dar și a nuanțării execuției 
I tehnice, a unor mai subtile expri- 
I mări. Genericul taberei fiind natural,
■ subiectele corespund veritabilei 
I școli de peisagism afirmată prin ani.
■ în concertul creativității plas- 
' tice din zona noastră, hunedorenii 
1 reuniți în acest cenaclu confirmă 
! și de astă dată aprecierile critice 
| admirative.
■ Este remarcabil și faptul că 
' mulți dintre artiștii hunedoreni se 
| afirmă fie în țară, fie în alte țări, prin 
. expoziții personale, sau de grup, ori 
I în colecții aflate în Olanda, Germa-
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\nia, Ungaria, Franța, Canada.

"Una din pricinile pentru 
care se scrie poezie este și 
aceea de a comunica esențial 
uman, pentru că poezia este tot 
ceea ce desparte pe om de ori
ce altceva. Ea este diferența 
specifică, definitorie, între genul 
minim și genul proxim."

"Poezia nu este numai artă; 
ea este însăși viața, însuși su
fletul vieții. Ea se exprimă în 
primul rând prin artă, dar nu 
numai prin artă. înțelegerea 
poeziei ca artă sărăcește noțiu
nea de poezie. Ea nu este un 
mod de existență, cum se sus
ține, ci o componentă funda
mentală a existenței."

“Frumusețea este că fru
musețea naturii lumii se ex
primă nu prin sine, ci prin po-

•i

RĂSTIMP DE MILENIU
Frenetici privim soarele fiecărei zile 
Cum se retrage peste coline umile 
în erorile toamnei, cu iubirea în bernă - 
Elegii cocsochimice - sărmana mea Cernă! 
Puternicii zilei se succed perisabili 
Sigilii de-argilă ai zeilor arabili 
însă noi, călăreții nedeslușiți în antum 
Cu privirile-n zări, vom ajunge, postum, 
Sub lumina din bronzuri stelare, prin stigmă, 
Biruind al cenușilor crug? Paradigmă 
Unei ultime, Sacre Cunoașteri sanctuar 
iar soarele nostru va cânta, milenar, 
în răstimpul din Zodii, al Omului Zeu 
Constelat și pleiadic, mântuit de cel rău.

COMPLICITATE
Complice cu destinul
De-o vreme umblu prin lume 
de parcă n-aș fi de aici 
de parcă n-aș aparține 
acestui ținut convențional

Oarecum amintire
Uneori straniu.
Tragic m-am luat în serios 
Ori dimpotrivă de cineva dus 
Purtat printre coloane și umbre 
în zadar se asmut la ieșirea din somn 
la ieșirea din veghe

E straniu cum o amintire 
întreruptă brusc 
•(dispare mereu după colț) 
în memorie, hologramă 

în memorie, în adumbrire ...

PSALMUL DIMINEȚII»
- lui Ștefan Augustin Doinaș -

Fagurii-atingerii-mi sunt smirna dimineții.
Cu miez de pâine nouă cerul gurii mi-l spăl, 
Cuvintele străbunilor-a frunții boltă-o susțin. 
Deodată trezit în lume, iarăși și iarăși, 
Melodiind a Făpturii Noimă.

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

NICHITA STĂNESCU
- despre poezie

"FUIOR DE ABUR MÂNA 
MEA SCRIITOARE ..."

ezia existentă în om și expri
mată de poet."

"în exercitarea poeziei e ce
va care se poate învăța și ceva 
care nu se poate învăța. Aripa o 
ai sau nu o ai. Poți să zbori sau 
să nu zbori cu ea. Depinde de

La vremea colindelor și ful
gilor învălmășiți - în urmă cu 14 
ani - pleca pentru totdeauna, 
după odiseea existențială, 
NICHITA STĂNESCU - cel care 
a dat, nu numai cuvintelor dar 
și necuvintelor, uri nou statut de 
viață și frumusețe.

Se spune că la nașterea 
poetului, Mama sa cea sfântă i- 
a pus pe piept un ceas; să-i 
arate minutarele risipa vieții 
sale pe care și-a scris-o cu 
sânge, ca un donator benevol, 
spre înflorirea limbii și poeziei 

(românești...

aer, de înălțime, de alizeu sau de 
crivăț. Rare, păsările zburând pe 
ploaie și încă și mai rare cele care 
zboară noaptea. Aripa este forma 
naturală a roții."

"Poeții adevărați nu sunt 
scriitorii, ei sunt și scriitori".

"Simt cum se răcește în mine inima 
simt- cum creierul îmi îngheață, 
adio, maximă viață, 
adio, viața mea minimă!
Simt cum se face fuior 
de abur mâna mea scriitoare, 
adio, ninsoare, 
adio, tu, nor!
Simt cum se dizolvă cuvintele, 
cum se dizolvă înțelesul lor, 
adio, vă zicjuturor, 
crucilor,de pe morminte, 
Secundei acesteia, ultimă, 
când încă te rog, 
încă te rog,uită-te,uită-mă!“

Prezentare de Hie LEAHU
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• Au trecut 4 ani de când ai 
plecat de lângă noi pe drumul 
fără întoarcere. In zadar te mai 
așteptăm, ai plecat și în urma 
ta ai lăsat lacrimi amare și multă 
durere. Nu te vom uita niciodată 
dragă

• Vând teren intravilan (even
tual parcelat) Geoagiu Băi, 
leagăn copil. Cumpăr garso
nieră, zona Progresului, Deva. Tel. 
216590, după ora 20. (40010)

• Vând sau închiriez vilă 
mobilată, disponibilă imediat. 
Deva tel.054 625386 (9965)

• Vindem și cumpărăm a- 
partamente, garsoniere, tere
nuri. Tel. 211290/158 (9979)

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

• Vând casă, trei camere, 
baie, garaj, anexe, grădină în 
Hunedoara. Tel. 227167 (9993)

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

• Vând casă și două VW Golf, 
satul Banpotoc,172, Plopan. 
(9743)

• Vând cabană Parâng, 
apă,electricitate, terenuri intra
vilan, Simeria Veche,Toplița 
Certejului, Deva. 217167 (4003)

• Vând apartament 3 camere, 
îmbunătățit, Simeria. Tel. 
261834 (4010)

• Vând garsonieră, etaj 3. Tel. 
624576 (2432) z

• Vând garsonieră confort 
sporit, ultracentral.Deva, Tel. 
214067.(10124)

• Vând casă, posibilități de 
privatizare, Criscior, 81, str. 
Zarand, tel. 771705, Cîmpeni. 
(0386)

• Vând Opel Kadett combi, 
telescoape față Renault 21, 
mașină de spălat automa
tă,ladă frigorifică cu două serta
re. Tel. 092294252 (40001)

• Vând Renault 5 GTL ava
riat, an fabricație 1980, înmatri
culat . Tel. 218780, 094511991

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

• Schimb casă, sat Balata 
120, posibilități gaz, cu aparta
ment 3 camere, zonă centrală. 
Vând SRL. Informații la adresă 
sau telefon 233986 (40619)

ÎNCHIRIERI

• închiriez casă, 80 mp, apă, 
gaz; curte 600 mp, situată str, 
Vulcan, Deva. Tel. 219232 
(9749)

• închiriez apartament două 
camere, exclus Micro 15. Tel. 
218725 (4008)

OFERTE DE 
SERVICII

• Angajăm paznici. Tel. 
230577 (9980)

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

• Meditez engleză, franceză, 
germană, preț foarte avantajos. 
Tel. 214505 (4009)

•S.C.DECEBALS.A. Deva 
angajează electricieni auto. 
Relații suplimentare la sediul 
firmei din Piața Unirii, nr. 8, 
Deva. Tel. 211760, 211761, 
211762, 212237 și 213322.

Concursul va avea loc îri 
data de 14 ianuarie 1998. 
(9006)______________________

• Angajăm contabil șef, 
analist programator cu cu
noștințe de contabilitate, vân
zătoare, vechime minim 3 ani. 
Vindem calculatoare second 
hand IBM 486,386. Tel. 231951, 
625110 (40012)

Comemorarea în 10 ianu
arie, ora 11, la mormântul ei din 
cimitirul Bejan. Familia (9746)

• Te port veșnic în suflet 
scumpul meu soț

VIOREL BOTA

Te plângem soția, fiica, 
nepoatele,frații și surorile cu 
familiile. Comemorarea de un 
an, sâmbătă, la mormânt, ora 
11. Odihnească-n pace ! 
(40015)

• Au trecut 5 ani de la 
dispariția celei care a fost o 
bună soție, mamă și bunică

LĂPĂDĂTONI victoria

din Ostrov. Nu te vom uita 
niciodată. Familia. (40540)

• Au trecut 6 luni de lacrimi 
și durere de când ne-a părăsit 
soțul meu drag

col.(r) BÎLDEA GHEORGHE

Nu te vom uita niciodată! 
Soția Maria, fiul Eugen, nora 
Eugenia, nepoții Bogdan și 
Oana. Dumnezeu să-l odih
nească în pace! (9294)

DECESE

• Soția Doina și fiul Severius 
anunță cu inimile zdrobite de 
durere dispariția fulgerătoare 
a celui care a fost dragul lor

DRĂGOI DUMITRU

Lacrimi și durere ai lăsat în 
urma ta.Dumnezeu să-l odih
nească. înmormântarea va 
avea loc sâmbătă de la domi
ciliul din Simeria. (40014)

• Colectivul Sector Pază SC 
Macon SA Deva este alături de 
colegul Drăgoi Severius și de 
familia acestuia la greaua 
pierdere pe care a suferit-o 
datorită decesului tatălui său 
și transmite din suflet sincere 
condoleanțe familiei îndure
rate. Odihnească-se în pace ! 
(40018)

• Doinei și Sanda împreună 
cu familia aduc un ultim oma
giu celui care a fost dragul lor 
cumnat și unchi

DUMITRU DRĂGOI

Dumnezeu să-l odihneas- 
că (40014)

• Colegii din cadrul SC 
Casial SA Deva precum și de 
la Sindicatul "Cimentul" Deva 
sunt alături de domnul lacob 
Andreica la greaua încercare 
pricinuită de trecerea în ne
ființă a tatălui său

VASILE ANDREICA

și îi transmit sincere condo
leanțe. (40023)

• Soția Nuța, fiul Marian și 
nora Dorina cu nepotul Darius 
mulțumesc tuturor rudelor, 
prietenilor și cunoștințelor 
care le-au fost alături la ire
parabila pierdere a bunului lor 
soț, tată și bunic

GROS DUMITRU 
(MITRU)

Dumnezeu să-i ierte pă
catele și să-l odihnească în 
pace! (9222)

• Cu adâncă durere familia 
anunță încetarea din viață după 
o grea suferință a celui care a 
fost un bun soț, tată și bunic

TIMIȘAN TRAIAN

Dumnezeu să-l odihneas
că în pace! înmormântarea va 
avea loc sâmbătă 10 ianuarie, 
ora 13, la cimitirul ortodox din 
str. M. Eminescu. Corpul neîn
suflețit este depus la Casa 
Mortuară. (9006)
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1 dolar SUA
1 marcă germană
1 liră sterlină
100 yeni japonezi
1 franc elvețian
1 franc francez 
100 lire italiene

8269 lei
4514 lei

13412 lei 
6201 lei
5587 lei
1348 lei
460 lei
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Cursurile incluse în această listă au la bază cotați! ale I 
| societăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața | 
■ valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării - 
I cursurilor în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări. I L____________ — __ ___ J

SC „POLIDAVA SA, cu sediul în Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 2.57, anunță acționarii 
din.cadrul programului privatizării de masă 
că începând cu data de 12.1.1998 sunt invitați” 
la sediul societății pentru ridicarea divi
dendelor cuvenite pe anul 1996.

Plata dividendelor se va face începând cu 
data de 12 ianuarie a.c., zilnic între orele 8.00- 
14.00, în ordinea:

Acționarii ale căror nume încep cu literele: 
A până la D în perioada 12-16 ianuarie a.c. 
E până la M în zilele 19-23 ianuarie a.c 
N până la Z în zilele 26-30 ianuarie a.c.

-....-....—........
(4002).

• Vând avantajos Rabă izo
termă, 10 tone, Saviem 6,5 tone, 
basculpbil. Tel. 770951 (9810)

• Vând motocultor cu re
morcă, fabricat în Germania. 
Tel. 212463 (9747)

• Vând mobilă cameră de zi. 
Deva tel. 232303 (40011)

• Vând disc pentru tractor 15- 
26 CP și cazan de încălzire cen
trală pe lemne și cărbune. Sat 
Bârsău, nr. 174 (9002)

• Vând mobilă combinată, 
modernă 1200 DM. Telefon 
233926.

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

• Vând mobilă second-hand, 
deosebită, Deva, în clădirea 
Bachus, (etaj 1).(0620)

• Vând motor tăiat lemne, 
TN, stare bună. Orăștie, tel. 
241467 (9292)

• Vând cântar tip Valizer, 0- 
150 kg, Geoagiu, tel. 280 A, 
după ora 20. (9295)

DIVERSE

• Caut femeie îngrijire bolna
vă la pat. Tel. 225178, după ora 
16. (9004)

COMEMORĂRI

• Cu adâncă durere rea
mintim că se împlinește un an 
de la dispariția prematură, la 
numai 42 ani, a celei care a 
fost o minunată soție și mamă

MUpUDtKKKnfflj

coWrai. UBlR

PIERDERI

• Pierdut certificat cod fiscal 
nr. 8579901 aparținând SC Abel 
Minimarket Corn SRL Hune
doara. îl declar nul. (4006)

• Pierdut telefon mobil "Sa
gem", ofer recompensă. Tel. 
094561850 (40016)

t

LIVIA OANA

Parastasul și slujba de 
pomenire vor avea loc la 
biserica din satul Boiu, corn. 
Rapolt, duminică 11 ianuarie 
1998, începând cu ora 10. 
EȘTI MEREU IN SUFLETUL 
NOSTRU ! Soțul Fănel și 
fiicele Laura și Alina (9991)

Pentru a economisi timp și bani puteți pu
blica anunțuri de mică și mare publicitate în 
ziarul nostru, apelând ta agențiile publicitare 
din:

* DEVA - ia SEDIUL REDACȚIEI din 
str. 1 Decembrie, nr.35 (în clădirea Tribunalului 
Județean); - la chioșcul din CENTRUL MUNI
CIPIULUI, lângă magazinul “Comtim"; - la 
"chioșcul din CARTIERUL MICRO 15 (stația de 
autobuz “Orizont");

* HUNEDOARA, pe Bulevardul | 
Dacia (tel.716926);

* BRAD, strada Republicii (tei. 
650968), ia sediu! S.C. ’’MERCUR";

* ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă I 

magazinul “Palia";
* HAȚEG, pe str.Progresuiui, nr. 1 |

(în spațiu! secției foto). Telefoane: 770367, 
770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, ia taxe 
rezonabile, publicarea cu maximă promp
titudine a tuturor anunțurilor de mică și mare 
publicitate.

\-------------------------------------------------------------------------------- 7

CONCURS CU 
PREMII AL 

DIRIGINȚILOR 
Șl FACTORILOR 

POȘTALI
Pentru ca ziarul nostru să ajungă la cât mai multi 

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, Hune
doara 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 LOCUITORILOR DIN 
FIECARE ORAȘ SAU COMUNA Șl DE DISPERSIA LOR ÎN 
TERITORIU.

La încheierea concursului va fi întocmit un clasa
ment, 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 mai 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.

------------------------------------ ------------ ' ...............



DIRECȚIA SILVICA DEVA
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DIRECȚIA SILVICĂ DEVA
Organizează la sediul acesteia din municipiul Deva, 
str. Titu Maiorescu, nr.2, licitație pentru vânzarea 

masei lemnoase pe picior din producția anului 1998.
Licitația este deschisă și va avea loc în data de 19.01.1998, ora 10,00. 
Pot participa la licitație agenți economici care sunt atestați potrivit 

H.G. nr. 342/1995, pentru exploatarea lemnului și care nu au debite restante 
față de Direcția Silvică Deva și ocoalele silvice din subordine.

Masa lemnoasă neadjudecată se va scoate la licitație în data de 
22.01.1998, ora 10,00.

| Totodată începând cu luna februarie se organizează licitație pentru 
vânzarea materialului lemnos fasonat.

Licitațiile se.vor organiza în 09 și 23.02.1998; 09 și 23.03.1998; 13 și 
27.04.1998, ora 10,00.

Taxa de participare și garanția vor fi achitate fie numerar la casieria 
unității, fie în contul nostru nr. 251102700046420007, deschis la BANKCOOP 
Deva.

Documentația care include caietul de sarcini, lista partizilor și fișele 
tehnico-economice se poate pune la dispoziția agenților economici, 
începând cu data de 15.01.1998.

11 Relații suplimentare la telefoanele: 224599, 224649.
V. __________ >

CU SEDIUL ÎN DEVA, STR. TITU MAIORESCU, NR.2, 
JUDEȚUL HUNEDOARA, TELEFON/FAX 224599.

Organizează licitație publică cu vânzare în data de 21 ianuarie 
1998, la sediul Direcției, pentru mijloacele fixe aprobate la 

scoaterea din funcțiune în anul 1998, indicate de către 
comisiile de casare de la ocoale.

Licitația se reia și în data de 28.01.1998.
Listele cu datele tehnice și economice întocmite de către 

comisiile de casare pot fi consultate la Ocoalele silvicti Brad, Deva, 
Dobra, Ceoagiu, Idațeg, Hunedoara, Ilia, Lupeni, Orăștie, 
Petroșani, Pui, Retezat, Simeria; la centrele de fructe de pădure 
Dobra, Orăștie, Iscroni și la sediul Direcției Silvice Deva.

Tariful de participare la licitație și garanția de licitare vor fi 
achitate până la data de 21.01.1998, la sediul Direcției Silvice Deva.V J

în orice icazie, publicitate

prin “Cuvântul liber”
/F-=T| >

W S.C. MONDIAL S.A.

ICE FELIX SA DEVA
Bd. Decebal. bl. R. parter, tel. 212236. 217331 
vinde din stoc mobilier de birou second hand

MASA DE LUCRU 100.000 lei
DULAP METALIC_______ 100.000 lei
'pULAP RAFT INTERN 100.000 lei ,
<_______________ __ ______________ /

l
(Țotnjiafua, dc *1 miateliat "liftS-rf.

angajează
INGINER DE SISTEM

A

Condiții:
E>
E>
E>
E>

Cererile 
|Depozitelor,

Informații suplimentare la telefon 054-225076.

r.

studii superioare
cunoștințe operare baze de date
limba engleză
permis de conducere categoria ”B"

pot fi depuse la sediul nostru din Deva, str. 
nr.5 până la data de 15.01.1998.

f-"’
Agenția de 
Dezvoltare 

Economico - Socială 
Hunedoara (ADEH)

Invită patronii și managerii din 
județ interesați în găsirea de 
parteneri de afaceri pentru 
activități de producție să 

participe la

EUROPARTNER NRW'98
târg de afaceri organizat la

Dortmund în 6-7 februarie 1998 
cu participarea a 400 de firme 

din Germania, Italia, 
Olanda și Belgia

Informații și înscrieri la ADEH
Tel: 054 215652; 211350-241 

Fax 054 214130

Societate comercială angajeaza 
tineri agenți comerciali 

Condiții: seriozitate, dinamism, experien
ță in 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 j

r
I
I
‘ CU SEDIUL ÎN DEVA
! /TR. 22 DECEMBRIE NR. 257
I angajează urgent 1 fochist autorizat 
I pentru centrala termică proprie.
I Informații la tel. 221750 între orele 7,30 și 14,30.
I—————_____________________________

S.C. POLIDAVASADEVA

SC C 0 NSU L DEVA S A
B-dul Decebal, bloc P 

telefoane 216257, 211130

oferă persoanelor fizice și 
juridice posibilitatea 

de acces la rețeaua

MONDIAL 
ROMANIA

04 OCAZIA SĂRBĂTOR/LORDE IARNĂ ÎN PERIOADA
01.12.97-51.12.9Q SE VOR PACE MAR/ REDUCERI DE 

PREȚURI (20%) LA CĂRĂMIDĂ EFICIENTA, BLOCURI
CERAMICE Șl BLOCURI DE BETON

Blocuri ceramice
(lei/buc)

Preț vechi
Preț nou

Blocuri de beton
(lei/buc)

Preț vechi 2512,604
Preț nou 2010,083

Prețurile nu includ TVA

Cărămidă eficientă 
(lei/buc)

Preț vechi 700,948 
Preț nou 560,758

2602,79
2082,232

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I

Prin Mondial, prețuri 
accesibile și garanția 
durabilității!

y

Servicii oferite:
H trimitere/primirc ele mesaje prin E-mail
H transfer (le fișiere prin FTP
H consultarea informațiilor din baze de date 
din toată lumea
H navigarea în spațiul WEB
H crearea de pagini WEB pentru clicnți
H altele

Toate serviciile sunt de tipul "full access" și sunt 
disponibile 24 de ore/zi. Prețuri începând de la 
Idolar/ora de conectare.

Oferim demonstrații gratuite la sediul clien
tului, sau la sediul firmei.

V

. ■ i ■ nfeOMANIA

l_REJ\lEL I
Filiala de Transport și 

Distribuție Energie 
Electrică Deva
Organizează în data de 

30.01.1998 concurs pentru 
ocuparea unui post de consilier 

juridic.
Condiții:
> absolvent învățământ superior în 

specialitatea științe juridice
> domiciliul in Deva
Informații și înscriere
> Serviciul Resurse Umane, telefon 

213447
> Dosarul cuprinzând cererea de 

participare la concurs, copie după diplo
ma de absolvire și curriculum vitae, se 
depune la Serv. Resurse Umane până la 
data de 28.01.1998.
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Ne amenința oare și alte crize?
nevoie, ne-a oferit ministrul în 
legătură cu problema fierbinte 
aflată mereu la ordinea zilei.

încercând să “salveze" efec
tul hotărârii de guvern pe care nu 
l-au prea simțit consumatorii, dl 
ministru spunea că la producători, 
respectiv la cei ce livrează porcii 
în viu, s-au făcut într-adevăr 
reduceri de prețuri cu 10-15 la 
sută față de cele practicate la 
începutul lunii decembrie a anului 
trecut. însă aceste scăderi nu s- 
au făcut vizibile și în galantare și 
nici pe masa cumpărătorilor 
deoarece - cum afirma ministrul, 
capacitățile de abatorizare nu 
sunt utilizate decât într-o pro
porție de 30 la sută, cheltuielile în 
segmentul sacrificare-valorificare 
fiind încărcate artificial. S-ar 
putea vorbi - cum remarca dl 
Gavrilescu - chiar și despre o 
mafie a desfacerii produselor 
alimentare, inclusiv a cărnii.

Recenta intervenție tele
vizată a dlui Dinu Gavrilescu, 
ministru (aflat incă în funcție 
după atâtea boacăne) al agri
culturii și alimentației, referitoare 
la prețul cărnii de porc, mi se 
pare cu totul surprinzătoare, dacă 
avem în vedere că după decizia 
adoptată de către Executiv în 
luna decembrie a anului trecut 
privind scutirea de taxe vamale a 
importurilor la acest produs, în 
scopul stimulării concurenței și 
reducerii prețului cu circa 20 la 
sută, cum se aprecia atunci, nu 
s-a întâmplat mai nimic. Adică în 
galantare prețurile au rămas la 
nivelurile “stabilite anterior", 
consumatorii nesimțind nici un fel 
de ameliorare de pe urma mult 
așteptatelor importuri, care 
urmau, în opinia guvernanților, să 
regleze piața românească. Dar 
să vedem cam ce “explicații”, 
deși nu de asta ci de carne este 

MARMURA Șl GHIULURI
(Urmare din pag. 1)

funcționalități domestice, 
chiar ancilare, iar acum prin 
parveniții noului regim, care- 
și întrec în prost-gust 
predecesorii. Așa a apărut 
kitschul ca atribut al 
bunăstării materiale. Căci 
kitschul înseamnă în primul 
rând inadecvare. Un sfânt 
sau o icoană de plastic, cum 
sunt cele importate de prin 
Polonia, care se vând prin 
preajma mănăstirilor 
noastre, sunt kitsch pur. 
Pentru că plasticul e un ma
terial vulgar, bun la toate, de 
la capacul de closet până la 
agrafa de păr, și nu poate 
avea nici .o tangență cu 
sacrul. A face sau a ține în 
casă sfinți sau icoane de 
plastic e o blasfemie. Cel 
mai pur și mai adecvat ma
terial pentru asemenea scop 
rămâne în veci lemnul. Tot 
astfel se vădește inadec- 
varea în cazul marmurei, 
material rece, aulic, 
instituțional, monumental, 
inapt pentru o funcțio
nalitate intimă, familială. 
Marmura e ideală pentru pa
late imperiale și cavouri, 
pentru temple, fie ele ale 
credinței, ale finanțelor sau 
ale culturii, nicidecum însă 
pentru scrumiere sau trepte 
de butic, când decade la 
condiția derizorie de kitsch. 
Un mod foarte nou la noi de

vîNrpi
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TVR I
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) 13.00 Con
viețuiri 13.30 Sănătate, că-i 
mai bună decât toatei 
(r)14.10 Cristal (s/r) 15.00 De 
la lume adunate... 15.30 Em. 
în limba germană 17.35 Casă 
de piatră (s) 18.00 Batman; 
Looney Tunes (d.a) 18.30 
Treptat-Treptat (s) 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 126) 19.55 
Doar o vorbă... 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială, sport 
21.00 De cealaltă parte a 
miezului nopții (f. SUA 1977, 

a-ți afișă ascensiunea 
socială a devenit “mobilul 
personal”. Cât am umblat 
prin străinătăți n-am văzut 
pe nimeni vorbind pe uliță, 
în văzul lumii, la “mobilul 
lui personal”. La noi în 
schimb, modul acesta de a- 
ți exhiba un banal telefon 
ca pe o jucărie nouă e un 
simptom de infantilism 
civic, un mod penibil de “a 
rupe gura târgului”, un mod 
presupus subtil de a zice 
“ia vezi-mă, lume, cine am 
ajuns!”

Totul este la urma 
urmelor chestiune de 
(lipsă de) educație. într-o 
societate ca a noastră, 
unde, vreme de cincizeci de 
ani, s-au dezvoltat (cum s- 
au dezvoltat) numai 
industriile, nu și instituțiile 
societății civile în frunte cu 
școala, nu putea fi altfel. 
Industriile, reflecta un 
gânditor, nu pot adăuga 
nimic zidirii spiritului. 
Aceasta o pot face numai 
instituțiile ale căror baze 
încercăm noi a le pune 
acum. Să nu disperăm deci. 
Bunul gust e și el 
determinat de educația într- 
un climat instituționalizat 
de bunăstare și respect al 
individualității fiecăruia. E 
încă una dintre valorile pe 
care le avem de recuperat.

p. II) 23.00 Jurnalul de noapte 
23.15 Planeta Cinema. 
Lumea e o scenă, oamenii 
actori 0.05 Nuntă cu sirenă 
(co. satirică TVR 1996)

TVR 2
7.00 TVM. Telematinal 8.00 

Euronews 8.30 Canary Wharf 
(s/r) 8.55 Dr. Quinn (s/r) 9.55 
In flagrant (r) 10.25 Cultura în 
lume (r) 10.55 Ecoturism (r)
11.30 D.a. 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Timpul 
Europei (r) 14.30 TVR Cluj-N. 
15.10 Surfiștii aerului (d.a) 
16.00 Micaela (s) 16.50 
Cristal (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 
19.25 Contemp Art Artiști 
plastici din Cluj 20.10 
Pasiuni (s, ep. 11) 20.55 Doar

Revenind la problemă, 
ministrul a arătat că s-au făcut 
ceva importuri de carne de porc, 
acestea totalizând cam 226 de 
tone, atât cât reprezintă producția 
pe o zi a Comtimului și se mai 
preconizează să fie importate 
încă 1200 tone. Evident că nu pot 
fi acoperite nici pe departe 
golurile existente în aprovizionare 
cu asemenea cantități ce nu 
substituie decât parțial producția 
ce o puteau furniza complexele 
zootehnice specializate care 
acum sunt închise. Deci este 
limpede că nu ne mai putem aș
tepta de acum încolo la nici un fel 
de reducere a prețurilor, tendința 
fiind aceea a creșterii lor, mai ales 
după așteptata și iminenta 
creștere a prețului la combustibili.

Cu toate că ne dădea 
asigurări certe în toamna trecută 
că după criza uleiului nu vor mai 
fi crize alimentare în tara noastră, 

Salvați de 
curățătoriile chimice 

----------------- '• ------------------
Tremurăm de frigul 

iernii, dar ne zburlim mai 
cu seamă la vederea 
prețurilor din magazine. 
Prețuri care nu prea 
permit să ne cumpărăm o 
haină nouă, elegantă. Cu 
riscul de a nu mai fi în 
pas cu moda, apelăm la 
garderoba rămasă, în 
mare pa rte, neschimbată 
de câțiva ani de zile. Păi, 
cum să-ți mai îmbogățești 
dulapul în ziua de azi? 
Funcție de sezon sau de 
ocazie, ne-aducem aminte 
de-un vechi palton, cos
tum ori rochie. Și atunci 
ce ne mai rămâne de făcut 
decât să ne îndreptăm 
pașii spre curățătoriile 
chimice?

O astfel de curățătorie 
chimică rapidă este cea 
situată pe str. Cuza Vodă, 
nr. 37, aparținând Coope
rativei de invalizi 
“Progresul”' Deva. De la 
dna Minerva Dobrei am 
aflat că, de la. 1 decembrie 
1997, tarifele au fost și

Noutăti la
»

Pe lângă obișnuitele metraje - perdele, mătăsuri, 
dantele, catifea la magazinul “Romarta” al S.C. “Șerb” 
S.N.C. Deva vor ilntra zilele acestea stofe din Import și 
indigene pentru paltoane și pardesie, intre care apreciata 
țesătură “polar”.

Cum incep nunțile, vânzările nu vor stagna, cum s-ar 
presupune. Dna administrator Angela Șerb spunea că iși 
așteaptă clientela cu cele mai fine și strălucitoare dantele 
și mătăsuri albe, dar și de alte nuanțe și culori atrăgătoare. (E.S.).

Romarta

o vorbă săț-i mai spun! (r) 
22.20 Lumea sportului 23.00 
Berlin Alexanderplatz (s, ep. 
8) 0.00 Din lumea lui 
Caragiale

ANTENA 1
6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 

Tele-Dimineața 9.00 Un dâine 
cu imaginație (s/r) 9.40 Cro
nici paranormale (s/r) 12.20 
O iubire de neuitat (s) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Model 
Academy (s) 14.50 Carto
nașul galben (mag. sportiv)
16.30 Un câine cu imaginație 
(s) 18.00 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 19.00 Observator/ 
Din lumea afacerilor 19.45 
Peripeții pe bicicletă (co. 
Franța’ 1968) 22.30
Invadatorii (f. SUA ’95, p. II)

<►

iată că nici nu a început bine 
anul 1998 că se și anunță cum 
afirma chiar ministrul - pentru 
luna februarie o nouă criză a 
uleiului, situație care se speră 
să fie contracarată tot prin 
importuri fără taxe vamale la 
produsul respectiv.

Trecând din criză în criză, 
românul s-a cam săturat de 
explicații și de promisiuni, de 
importuri care nu mai vin 
niciodată și care nu prea țin 
nimănui de foame. Dacă în 
1997 am avut cele mai bune 
producții agricole, de ce există 
oare atâtea motive de îngri
jorare în legătură cu alimentația 
populației, așa cum în alți ani 
nu prea se întâmpla? Dacă va fi 
iminentă și o criză din nou a 
uleiului, oare la ce ne mai 
putem aștepta în continuare în 
acest an?

Nicolae TfRCOB

aici majorate, ca ur
mare a scumpirii sub
stanțelor chimice între
buințate. “în ultima 
perioadă n-am prea lu
crat cu regim de ur
gență, deoarece costul, 
in asemenea situații 
este mai ridicat, iar 
oamenii nu au bani. Cei 
mai mulți preferă ter
menul normal de lucru, 
de 10 zile” afirma 
interlocutoarea noastră. 
Pentru cei interesați 
redăm câteva din tari
fele aplicate celor mai 
solicitate articole de 
îmbrăcăminte în acest 
sezon: costum bărbați - 
31.950 lei; costum 
damă - 29.208 lei; pal
ton damă - 31.950 lei; 
palton bărbați - 37.944 
lei; jachetă - 14.436 lei; 
pantalon - 14.436 lei; 
rochie 22.900 lei. Să 
recunoaștem, așadar, că 
cine spunea că „haina îl 
face pe om”, rostea un 
mare adevăr.

Cristina CÎNDA

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 
Beverly Hills (s/r) 11.30 
Melrose Place (s/r) 12.15 
World According to Garp (f/ 
r) 14.30 Maria (s) 15.30 Tânăr 
și neliniștit (s) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.15 PRO și contra 
cu Octavian Paler 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Abraca
dabra Parc (d) 18.55
Chestiunea zilei 19.00 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Dosarele X (s, 
ep. 95) 21.15 Numele 
trandafirului (f. Italia/Franța/ 
Germania 1986) 23.15 Știrile

eiLlUMIE
(Urmare din pag. 1)

trei aliați mai sus menționați 
de a-i tempera zelul și trufia 
lui Petre Roman? Lipsa de 
cadre din PD, neasumarea 
răspunderii sau amenințarea 
acestui partid cu ruperea 
coaliției? Semnale pentru 
schimbarea premierului ori a 
întregului guvern?

Poate câte ceva din 
fiecare. Cel mai grav ar fi însă 
destrămarea coaliției, eve
niment spre care bat și alte 
vânturi. Unul este cel ce vine 
prin glasul președintelui 
executiv al UDMR, Csaba 
Takacs, care și-a avertizat 
aliații cu ieșirea de la 
guvernare și din Parlament 
dacă deputății nu vor vota 
modificările' la Legea 
învățământului așa cum 
aceștia le-au promis.

Altul bate dinspre PDSR, 
fiind accentuat de afirmațiile 
gratuite ale fostului suveran 
Mihai I, care o și vede pe fiica 
sa Margareta în jilțul de 
regină a României, ceea ce 
le-a întunecat unora mințile. 
Cam prea multe șantaje 
pentru această fragilă 
coaliție, care face din ce în 
ce mai greu față pretențiilor 
și amenințărilor.

Poate măcar aliații să 
ajungă la consens, să-și 
păstreze unitatea și să dea 
drumul mai în forță reformei. 
Altfel ne întoarcem cu mult în 
urmă și încă un început ar fi 
dezastruos pentru țară.

Sperăm să le dea 
Dumnezeu politicienilor 
gândul cel bun, să triumfe 
rațiunea.

I

Schimbări hi 
Veqa Deva
teri, consiliul de ad

ministrație al Asociației Spor
tive Vega Deva, ia întrunirea 
lotului pentru reluarea 
pregătirilor pentru retur, a 
anunțat componența condu
cerii și antrenorilor : ing. 
Nicolae Stanca și Mircea 
Munteanu - președinți de 
onoare; ing. Victor Pascu și 
ing. Simion Todoni, vice
președinți, Cantemir Buciu
mau, secretar, Iosif Kelemen, 
organizator de competiții, 
Ionel Stanca, antrenor 
principal, Nicolae Alexiuc și 
Iosif Molnar, secunzi. (S.C.)

\ 
PRO TV. Prima pagină 
23.40 Chestiunea zilei cu F.
Călinescu 23.45 La limita 
imposibilului (s) 0.30 Zona 
Crepusculară (s) 1.00 Wild 
Bunch (w. SUA 1969) 3.00 
Baschet NBA (d)

ANTENA I 
-DEVA

08.00-08.15 Știri (r)
09.30-10.15 Actualitatea (r)
10.15-10.30 Muzică, 

blicitate
17.30- 17.45 7 zile 

comentarii
17.45-18.00 Știri
19.30- 19.45 Știri (r)

pu-

fără

Vineri, 9 ianuarie

O BERBEC 
(21.III-20.IV)

Popularitatea dv crește 
căci găsiți soluții unor 
probleme, bopiii au nevoie 
de atenție din partea dv. 
Realizare profesională. 
O TAUR
(21.IV-21.V)

Deși nu sunt motive, 
starea dv psihică nu-i prea 
fericită. O veste bună de la 
părinți vă va remonta. 
Evitați compania persoa
nelor vârstnice.
O GEMENI
(22.V - 22.VI)

Energia dv, canalizată 
corespunzător, vă poate 
aduce beneficii. în dome
niul profesional însă lu
crurile vă scapă de sub 
control.
□ RAC
(23.VI-23.VII)

Faceți eforturi pentru a 
vă afirma. Este posibil să 
călătoriți pentru probleme 
profesionale. Veți avea 
ocazia să vă faceți noi 
prieteni, calitățile dv fiind 
apreciate.
O LEU 
(24.VII-23.VIII)

Vă macină o mulțime de 
griji. Ați putea primi vizita 
unor prieteni, ceea ce vă 
va remonta.
O FECIOARĂ
(24.VIII - 22.IX)

Este posibil să aveți dis
cuții la serviciu din cauza 
unei femei. Atenție la ce 
spuneți, pentru a nu da 
apă la moară dușmanilor 
dv.
O BALANȚĂ 
(23.IX-23.X)

Realizări în multe do
menii, mai puțin în cel 
socio-profesional. Sunt 
favorizate călătoriile, dar 
și relațiile cu prietenii. 
O SCORPION
(24.X-21.XI)

Sunați la persoana 
iubită și invitați-o la o 
plimbare. V-ar face bine. 
La serviciu feriți-vă din 
calea șefului.
O SĂGETĂTOR 
(22.XI-20.XII)

Veți cunoaște o per
soană de sex opus și vă 
veți îndrăgosti. Farmecul 
personal vă ajută să vă 
bucurați de reciprocitate. 
O CAPRICORN 
(21.XII- 19.1)

Nu-i ziua propice de
marării marilor acțiuni ce 
vi le-ați propus. K/lergeți 
mai bine în excursie sau 
dedicați-vă activităților 
gospodărești pe care le-ati 
neglijat.
O VĂRSĂTOR * 
(20.1-18.11)

Câteva drumuri scurte 
vă vor scoate din ritm. Vi 
se oferă o companie 
plăcută. Faceți câteva 
cumpărături care să vă 
bucure.
3 PEȘTI
(19.11-20. III)

Relațiile cu frații pot să 
vă intereseze în mod 
deosebit, în ciuda unor 
discuții mai puțin plăcute. 
Aveți nevoie de răbdare 
pentru a vă vedea mate
rializate inițiativele.
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