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Ieri dimineață străzile 
păreau mai aglomerate. Pri
chindei somnoroși ori ado
lescenți zgomotoși se în
dreptau de voie, de nevoie 
spre școlile ior. După atâtea 
ziie libere și atâtea sărbători 
nu-i ușor să te înhami din 
nou ia treabă. Dar, dacă-i 
musai, cu plăcere - zice arde
leanul. Așa că mici și mari 
iasă în urmă vacanța cu bucu
riile ei (păcat că între acestea 
nu s-a numărat și Zăpada!) și 
pun din nou mâna pe cărți și 
caiete, locul odihnei luându-l 
studiul.

Pentru că Județul nostru, 
din fericire, n-a fost afectat 
de probleme (inundații, ca 

altădată, or! alte fenomene 
meteorologice) cursurile s- 
au reluat luni dimineață în 
toate grădinițele, școlile 
generale și liceele hunedo- 
rene. Și-au deschis porțile 
toate cete 705 unități școlare 
din Județ, adică 33 de licee, 
259 de grădinițe și restul 
școli generale (cu clase l-IV, 
V-VIII sau l-VIII). Le-au trecut 
pragul 33.235 de elevi din 
învățământul primar, 25.546 
de gimnaziu, 14.805 liceeni 
ia cursuri de zi și 4.167 ia 
serai, 6.142 de elevi ai 
școlilor profesionale și 381 
ai celor complementare (de 
ucenici). Tuturor succes ia 
învățătură! (V. ROMAN).

COALIȚIA ÎNTRE A FI 
SAU A NU

Disputa dintre PNȚCD 
și PD a pus pe jar nu 
doar coaliția aflată la putere, 

ci întreaga viață politică 
românească. în toată presa, 
scrisă și audiovizuală, 
această situație este inter
pretată în fel și chip, cu 
trimiteri critice la unul sau la 
altul dintre cele două partide, 
cu previziuni sumbre sau 
optimiste, cu evaluări com
plexe în plan politic, dar mai 
ales economic și social. La 
rândul lor, șefii de partide nu 
ostenesc să arunce cu 
acuzații în dreapta și în 
stânga, să-i ridice pe unii și 
să-i coboare pe alții, cei mai 
mulți punând pe seama 
PNȚCD criza guverna
mentală creată.

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

RETROSPECTIV^
v Ministrul de ex

terne, ia Oslo. Ministrul de 
externe al României, Andrei 
Pleșu, a plecat în prima sa 
vizită, în noua calitate, în 
Norvegia. La Oslo, Andrei 
Pleșu se va întâlni cu 
omologul său norvegian, cu 
oameni politici și de afaceri 
și va fi primit de regele 
Harald al V-lea. Ministrul 
român speră să obțină 
sprijinul guvernului norve
gian pentru integrarea 
României în NATO.

iuiiu Maniu, 125 de 
ani de ia naștere. PNȚCD a

Și la redacția noastră au 
sosit faxuri de la centru și din 
teritoriu, în care se dau 
interpretări contradictorii 
actualei situații grave în care 
a ajuns, după numai un an, 

PUNCTE
L ■ —-—— .

coaliția guvernamentală. în 
stilul' său caracteristic, 
președintele Partidului Li
beral - avocatul Niculae 
Cerveni - subliniază că 
,,actuala criză, declanșată 
aparent în urma unui diferend 
între PNȚCD și PD, este de 
fapt rezultatul acțiunilor

celebrat, în cursul 
săptămânii trecute, împlini
rea a 125 de ani de la 
nașterea liderului istoric al 
acestei formațiuni politice, 
Iuiiu Maniu. De menționat că 
Iuiiu Maniu s-a numărat prin
tre autorii morali ai actului 
de la 23 August 1944.

donarea, interzisă. 
Ca și când nu au destule 
probleme grele de 
soluționat, membrii guver
nului au adoptat zilele 
trecute un memorandum 
prin care se interzice 
donarea ființelor umane.

președintelui României, 
Emil Constantinescu, în ale 
cărui intervenții s-a putut 
constata continuu tentația sa 
autoritaristă”. în continuare, 
liderul PL face un rechizitoriu 
extrem de dur la adresa 
șefului statului, apoi îl 
„melițează” aspru pe Petre 
Roman, consideră iminente 
alegerile anticipate și le 
invită cât mai curând la un 
dialog pe PNTCD, PNL, 
PAC, PSDR, MER, AC, 
AFDPR, UMPL Asociația 
,,21 Decembrie", pentru 
revigorarea Convenției 
Democrate, ca o alianță a

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 2)
.y

Ministrul sănătății a explicat 
că măsura se impunea 
pentru ca și România să se 
ralieze la normele inter
naționale. Memorandumul 
urmează să fie aprobat și 
de președintele țării, Emil 
Constantinescu.

Ț Regiile autonpme 
mai așteaptă. Deși printr-o 
ordonanță de urgență se 
hotăra restructurarea regii
lor autonome, cineva a 
introdus ulterior o modifi
care care stipulează că re
structurarea regiilor auto
nome de interes național se 
va face numai prin lege, 
deci nu prin HG sau OU. 
Așa că regiile autonome 
rămân în așteptarea legii.

S

GARDA FINANCIAAĂ Șl COAUPȚIA
- Domnule comisar-șef, la 

începutul discuției noastre 
faceți câteva aprecieri 
asupra activității din 1997.

- în anul 1997 s-a înregistrat 
o creștere a numărului de 
agenți economici. O dată cu 
sporirea numărului agenților 
economici, instituția noastră 
s-a confruntat cu un volum mai 
mare de muncă, deoarece, 
cum este și firesc , creșterea 
numărului agenților econo
mici atrage intensificarea 
acțiunilor de control.

’ Deși creșterea numărului 
agenților economici nu ar 
trebui să însemne și o creștere 
a numărului abaterilor con
statate, cu regret trebuie să 
spunem că fată de 1996 a 

Xgrescut numărul lor._________

- Să facem câteva pre
cizări cu privire la numărul 
de cazuri soluționate, valoa
rea amenzilor, valoarea 
confiscărilor, cazuri trimise 
spre competentă solu
ționare altor organe.

r Interviu cu dl.
Liviu Băluconi, 

comisar șef, 
Garda Financiară

v Hunedoara ,

- în perioada 1 ianuarie - 
31 decembrie 1997 au fost 
verificați 1218 agenți 
economici, întocmindu-se tot 
atâtea acte de control. Pe 
lângă acestea, instituția 

noastră a mai fost angrenată 
în 566 de acțiuni specifice 
muncii de control. La un 
număr de 991 de agenți 
economici s-au constatat 
abateri. Valoarea amenzilor 
aplicate se ridică la suma de 
1.576.290.700 lei, din care 
efectiv încasate 423.532.500 
lei* Confiscările de numerar 
sau contravaloarea mărfii au 
fost de 1.238.438.750 lei. 
Pentru un număr de 38 de 
abateri care nu sunt în sfera 
de competență materială a 
Gărzii Financiare au fost 
sesizate organele în drept.

Valentin NEAGU

(Continuare în pag. 2)

Biserica 
ortodoxă 

din localitatea 
Tomesti.

X. >

/profesia de bibliotecar
“Pentru mine biblio

teca înseamnă a doua 
casă, unde vin de fiecare 
dată cu plăcere, știind că, 
odată trecăndu-i pragul, 
mă desprind de grijile și 
problemele cotidiene, in
trând într-o altă lume”. 
Ținând seama și de afir
mațiile ulterioare, am 
spune că dna Emilia 
Crișan, bibliotecară la 
Biblioteca Orășenească 
Hațeg, nu rostește doar 
vorbe goale. Cu atât mai 
mult cu cât actuala ocu
pație reprezintă chiar 
profesia dumneaei, pentru 
care s-a pregătit și a 
absolvit școala tehnică de 
bibliotecar.

S-au scurs de atunci 32 
de ani de muncă printre 

prafturile pline cu cărți și 
dna Crișan mărturisește

că trăiește și-acum aceeași 
satisfacție când reco
mandă sâu înmânează o 
carte pentru a fi citită, 
când concitadinii săi o 
opresc pe stradă pentru a 
se interesa de noutăți, de 
anumite titluri etc.

Activitatea biblio
tecii din anul trecut a 
constituit, de ase
menea, un motiv de 
mulțumire: “Consiliul 
local ne-a sprijinit
foarte mult, alocând din 
buget 7 milioane de lei 
pentru achiziția de carte 
Țcca. 600 de volume} și 
abonamente la 12 publi
cații centrale și locale”, 
menționează interlo
cutoarea noastră. Tot în 
cursul anului trecut s-au 
realizat, după zece ani de 
zile, lucrări de reparații și

zugrăvirea clădirii, 
fjererea de carte pare a 

filmai mare și mai 
diversificată, după cum a 
crescut și numărul citi
torilor care apelează 
pentru prima dată ori se 

reîntorc, după mai 
mult timp, la biblio
tecă. în general, s-a 
reușit acoperirea in
clusiv cu carte nouă a 
principalelor domenii 
ale literaturii, mai

puțin a celui tehnic. 
Numai că, având în vedere 
că unele dintre aceste 
noutăți nu întrunesc încă 
de la apariție condițiile 
unei eficiente și înde- 
lungatefolosiri, se impune 
mai multă grijă din 
partea cititorilor, o mai 
atentă întreținere a 
cărților. Și dacii până nu

demult erau destule 
cazuri când acestea nu 
mai puteau fi nici măcar 
recuperate (invocăndu- 
sepierderea lor}, măsura 
aplicată pe parcurs s-a 
dovedit eficientă: printr- 
o dispoziție a primăriei 
locale, s-a stabilit ca 
pentru orice carte 
nerestituită să se plă
tească de cinci ori prețul 
său actual (în mo
mentul respectiv). Așa 
încât nu puține au fost 
cărțile care s-au “găsit” 
până la urmă...

Important esțe însă 
să stabilești și să menții 
o anumită legătură cu 
cititorul, conchide dna 
Emilia Crișan, ținăn- 
du-l aproape de lumea 
cărților.

Georgeta BÎRLA.
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COALIȚIA ÎNTRE A FI 
SAU A NU FI

GARDA FINANCIARĂ

(Urmare din pag. 1)

forțelor democratice 
alternativă la o nouă 
guvernare.

La rândul lor, repre
zentanții PDSR cred că CDR 
nu este capabilă de guver
nare și speră într-o apropiere 
PDSR - PD, eventual cu alte 
forțe democratice, care să 
scoată țara din grava criză 
politică și economică în care 
se află.

Deocamdată, însă, mem
brii coaliției nu au afirmat 
tranșant destrămarea ei. 
Poate nici nu se va întâmpla. 
Și nici n-ar fi de dorit. Dacă 
există voință politică și spirit 
de patriotism, dacă politicienii 
vor medita la rece că poporul 
le-a încredințat destinele spre 
a le duce la împlinire și nu 
pentru a-și satisface ei 
interesele și orgoliile, atunci 
se vor găsi soluții de funcțio

r < Promptitudine
Dna Voichița Petruț, factor la Oficiul poștal 

din comuna Luncoiu de Jos, deservește 
satele Luncoiu de Sus și Dudești. Prin 
intermediul dumneaei trimiterile poștale 
ajung cu promptitudine la destinatari, ca și 
ziarele și revistele etc. Dna V.P realizează în 
fiecare lună în jur de 25 de abonamente la 
"Cuvântul liber", iar ziarul nostru ajunge la 
cititorii săi constanți din cele două sate, 
imediat după ce poposește în comuna 
amintită.

k Non-stop
La sediul “Consumcoop " Crișcior care se 

află, de fapt, în municipiul Brad, lucrează un 
număr de cinci funcționari. Ținând seama de 
specificul activității comerciale, oamenii de 
aici sunt prezenți ia serviciu în fiecare zi a 

\săptămânii, inclusiv în așa-numitui week-end.

n în părăsire
Pe strada Trandafirilor din Hunedoara 

funcționa, cu o vreme în urmă, un magazin 
alimentar cu autoservire de unde oamenii 
se aprovizionau cu ceie necesare traiului, 
în prezent, unitatea este închisă. Spațiul 
nefdlosit se degradează din ce în ce. iată 
de ce ar trebui să i se dea o destinație.

> Profit
S.C."Hidroterm trans” din Că ian a 

încheiat anul 1997 cu un profit de circa o 
jumătate de milion de iei. Faptul este cu atât 
mai lăudabil cu cât datoriile beneficiarilor 
de serviciile sale ■ locuitorii din blocuri, în 
principal - au o datorie către societate de 
1,3 miliarde de iei ce se recuperează foarte 
greu.

_________________________Traian BONDOrJ

Feto: Eduard CHÎROiU
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TYR 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) 14.10 Cristal (s/ 
r) 15.00 Integrarea comu
nitară (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 as
cunsă 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 

nare a actualei coaliții, 
bineînțeles - cu retușurile și 
accelerările necesare pe 
drumul greu și sinuos al 
reformei, al tranziției. De altfel, 
după cum au declarat repre
zentanții la vârf ai celor patru 
principale partide din arcul 
guvernamental - PNȚCD, PD, 
PNL, UDMR -, întâlnirea dintre 
ei, de duminică, precum și 
cea a președintelui tării cu 
staff-ul PNȚCD și PNL au 
prefigurat elemente pozitive, 
de înțelegere și reașezare a 
relațiilor pe făgaș normal, de 
recunoaștere de către fiecare 
a propriilor puncte slabe și de 
angajament comun pentru 
funcționarea coaliției.

Rămâne de văzut ce 
poziție va adopta PD în ședința 
Comitetului Coordonator de 
mâine, ținând seama și de 
declarațiile de ieri seară ale

Instantaneu hunedorean.

Cousteau” 0.30 Canary 
Wharf (s, ep. 92)

n/R 2
7.00 TVM Telematinal 

8.00 Euronews 8.55 
Baywatch (s/r) 9.50 Gala 
muzicii ușoare (r) 10.30 Efec
te 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 artis
tic CE: proba de perechi
23.15 Casele cu amintiri. 
Palatul Cantacuzino (I) 0.00 
Tenis de masă

PNȚCD. Credem însă că 
reprezentanții PD au 
puterea de discernământ și 
tăria de a menține unitatea 
cu aliații, spre mersul 
înainte al țării și spre 
împlinirile promise
electoratului. Mai ales că 
acest an este decisiv pentru 
grăbirea pașilor spre 
luminița de la capătul tune
lului, promisă de președinte, 
de premier, .de unii oameni 
politici și guvernanți. Orice 
altă soluție va fi una de 
compromis, va duce la de
gringoladă, va accentua 
criza politică românească și, 
prin ea, incapacitatea noas
tră de a traversa perioadele 
critice ale tranziției și 
democrației, ne va arunca în 
urmă, spre un nou început.

Ar fi teribil. Ar fi 
dezastruos.

ANTENA 1
6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 

Tele-Dimineața 9.00 Un câine 
cu imaginație (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

Șl CORUPȚIA
(Urmare din pag. 1)

- Există un specific al 
ilegalităților constatate ?

- Abaterile descoperite de 
organele noastre de control 
au multiple naturi, eviden- 
țiindu-se totuși abaterile de la 
normele ce reglementează 
impozitele și taxele, activitățile 
de comerț precum și 
disciplina financiară.

- Care este cauza sau 
cauzele producerii faptelor 
de ilicit contravențional sau 
penal?

- Agenții economici ajung 
în sfera ilicitului contraven
țional sau penal din necu
noașterea normelor juridice, 
cunoașterea parțială a legii, 
cât' și 'din pacate prin 
săvârșirea unor fapte cu 
intenție, având în vedere 
dorința de îmbogățire rapidă.

- Ce ne puteți spune 
despre oamenii de care 
dispuneți?

- Față de numărul de 
posturi afectate prin schema 
inițială pentru secția noastră, 
trebuie să spunem că numă
rul de persoane încadrate 
este sub schema inițială.

Cu toate acestea, per
sonalul secției noastre, fără 
să precupețească eforturi, a 
desfășurat', în perioada 1 
ianuarie - 31 decembrie 
1997, 16.269 ore peste 
programul normal de lucru, 
din care 14.391 ore în zilele 
lucrătoare, 1.878 ore în zilele 
nelucrătoare și 164 ore pe 
durata nopților.

- Faceți câteva referiri cu 
privire la dotarea instituției 
dv., la unele greutăți 
întâmpinate.

- Așa-zisa “ periqadă de 
tranziție" din țara noastră are 
influențe și asupra instituției

xjoastre. ___________

i Reținut la Simeria
■ Cu puțin timp în urmă, 
I Poliția orașului Simeria a 
| identificat și reținut pe 
! Grigore Pop, un individ de 26 
I de ani din Tiban, județul lași. 
| El lucra pe la Timișoara și 
! avea de executat un an și 10 
I luni închisoare pentru furt din 
| avut privat.

I Minori in “vacanță”
| Patru minori din Petrila
■ aflați în abandon școlar s-au 
I apucat de furat. Cel mai 
| "bătrân” are 14 ani și.se
■ nuntește Romică Alexa. îm- 
Lprtîună cu Râul Plugaru, de 
| 13 ani, și Ionel llașcu, de 12
■ ani, a furat din apartamentul 
1 lui Karol Aflat, din Petroșani, 
| bunuri în valoare de

K_________________

PRO TY
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

Nu înseamnă că Mi
nisterul Finanțelor și unitățile 
subordonate au mai mulți 
bani de la buget. Lipsa 
banilor se reflectă în 
aprovizionări mai sărace cu 
mijloace fixe, materiale, 
consumabile, mărimea nu
mărului de personal, salarii 
scăzute.

- Se vorbește foarte mult 
de corupție. Vorbiți despre 
acest fenomen din punctul 
de vedere al instituției 
dumneavoastră.

- Instituția noastră a fost 
cooptată în aparatul de luptă 
împotriva corupției. Din 
păcate, în multe cazuri, o 
parte din opinia publică se 
distrează căutând să afle 
dacă nu sunt cazuri de 
corupție în cadrul organelor 
chemate să lupte împotriva 
corupției. Putem afirma cu 
bucurie că, până în prezent, 
nu ne-am confruntat cu astfel 
de situații.

- in finalul discuției 
noastre, prezentați unele 
noutăți ce intervin în 
perioada imediat urmă
toare în activitatea Gărzii 
Financiare. Au fost 
momente de cumpănă în 
1997?

- O noutate în sistemul 
legislativ îl constituie sistemul 
de impozitare pe venitul glo
bal. verificarea respectării 
acestui sistem va aduce im
plicit un plus de activitate în 
cadrul instituției noastre. Nu 
aș putea spune că au fost 
momente de cumpănă, dar 
momente dificile au fost. în 
general, factorul uman, 
pozițiile divergente au 
generat și momente deli
cate. Puterea unui om stă 
însă tocmai în faptul de a 
depăși aceste momente. y

yiPOUTIE!
3.000.000 lei. 80% din ! 

prejudiciu a fost recuperat, j

La furat de fier i 
vechi

Nu mai puțin de 11.490 ■ 
kg de fier vechi au furat într- | 
o zi mai mulți recidiviști ■ 
dintr-un vagon cu fier vechi • 
aflat în stația CFR Petrila. | 
Valoarea prejudiciului s-a ■ 
ridicat la 6.000.000 de lei. ' 
Sunt cercetați în această | 
cauză de lucrători ai Pos- ■ 
tului de Poliție TF Hune- ' 
doara llie Cernea, Gheor- | 
ghe Stroe, Dumitru Covaci, ■ 
Ziani Berchi, Dumitru * 
Bârsan, llie Bârsan, luliu | 
Biro și llie Humaci. >

Rubrică realizată cu : 
sprijinul iPJ Hunedoara I

PRO rv - DEVA Ț
06.00-06.45 Program 

comercial PRO TV Deva
06.45-07.00 Știri locale

(r)
10.00-10.30 Program 

comercial PRO TV Deva
18.00-18.05 Știri pe 

scurt
18.05-18.25 „Vorbiți 

aici!” - realizator Alin Bena
22.00-22.15 Știri locale

ANTENA 1-DEYA
08.00-08.15 Știri locale 

(r)
09.30-10.15 Sportul 

hunedorean (r)
10.15-10.30 Muzică, 

publicitate
17.30- 17.45 Program 

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

Marți, 13 ianuarie

3 BERBEC
(21.III - 20.IV)

Telefonul întârzie, ceea 
ce vă ține ca pe ghimpi, 
încercați să vă calmați 
căci aveți un program în
cărcat. Cineva țese o sea
mă de intrigi în jurul dv.

O TAUR
(21.IV - 21.V)

Vă așteaptă o zi bună 
din punct de vedere al 
realizărilor socio-profe- 
sionale. Posibile neînțe
legeri în familie, dar nu vă 
vor afecta prea mult.

3 GEMENI
(22.V - 22.VI)

Relațiile cu șefii vă dau 
dureri de cap, dar veți 
găsi ceva ca să le fiți pe 
plac. Deocamdată nu as
cultați de sfaturile unor 
rudenii mai în vârstă.

O RAC
(23.VI - 23.VII)

Este posibil să aflați un 
secret, dar nu-i bine să-l 
transmiteți mai departe. 
La serviciu vă veți afirma 
cu o lucrare mai deo
sebită.

O LEU
(24.VII - 23.VIII)

Micile dv inițiative parti
culare își vor dovedi azi 
rentabilitatea. Ați putea 
câștiga bani prin jocuri de 
noroc.

O FECIOARĂ
(24.VIII - 22.IX)

Posibile probleme cu 
sănătatea sau veți fi spi
talizat. S-ar putea ca o 
persoană, în care aveți 
încredere, să vă facă rău.

O BALANȚĂ 
(23.IX ■ 23.X) 
. Mare atenție pe ce dați 
banii. Riscați să aveți pro
bleme cu cei din familie 
din cauza cheltuielilor 
extravagante.

O SCORPION
(24.X - 21.XI)

Ingeniozitatea vă ajută în 
rezolvarea problemelor de 
ordin gospodăresc. încer
cați un dialog cu 
colaboratorii dv. Neliniște, 
dor de a pleca departe.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII) 
Sunteți hotărât să vă 

puneți în aplicare planurile 
secrete. Partenerul de 
viață are probleme de să
nătate, e bine să folo
sească leacuri naturale.

O CAPRICORN
(21.XII - 19.1)
Câștig de cauză într-o 

dispută mai veche. O 
persoană mai în vârstă vă 
va ajuta, cu toate că nu-i 
mulțumită de cum tratați 
problemele.

O VĂRSĂTOR
(20.1 - 18.11)

Aveți multe idei și-i bine 
să le aplicați. Colegii nu 
se opun inițiativelor dv, 
șefii vă vor da mână 
liberă.

O PEȘTI
(19.11 - 20. III)

Veți face o călătorie de 
divertisment cu ajutorul 
unui prieten. Partenerii de 
afaceri nu vor fi mulțumiți 
de planurile dv, dar nu vor 
avea încotro.
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Vacanța s-a încheiat, au început 
nregătirile..

A apus o stea,

ÎN DIVIZIA A I ÎN DIVIZIA B
—

ÎN DIVIZIA C
______ ____ __________________________________________✓

Lia ManoliuI 
I

— “I

I
I

&

Grabă mare 
la unele 
formații r

•
Cum este și normal, unele formații din 

primul eșalon fotbalistic s-au grăbit să înceapă 
pregătirile pentru returul campionatului '97 - 
'98. Printre acestea se numără câteva echipe: 
FCM Bacău, Ceahlăul P.N. (la 5 ianuarie, 
jucătorii s-au prezentat la cluburi), Rapid (6 I), 
Dinamo (7 I), FC Argeș, Univ. Craiova, Petro
lul, Farul, Sportul (la 8 I), Oțelul Galați (9 I). 
Printre celelalte formații care au convocat 
loturile de jucători la 12 ianuarie se numără 
surprinzător Oțelul Galați alături de CSM 
Reșița, "U" Cluj, Gloria Bistrița, Chindia Târgo- 
viște și Jiul Petroșani. Steaua și Foresta au 
demarat prerogativele la 10 ianuarie. Dintre 
cele 18 echipe din Divizia A, doar 5 cluburi nu 
și-au prevăzut turnee în străinătate: Ceahlăul, 
Petrolul, Foresta Fălticeni, Chindia și ... Jiul. 
Fotbaliștii de la aceste formații se vor deplasa 
doar până la Sovata, Sinaia, Felix sau în alte 
locuri la munte, fiecare după posibilitățile 
financiare.

Cluburile puternice, Steaua, Rapid, Oțelul, 
FC Național, FC Argeș, Dinamo, Univ. Craiova 
și chiar CSM Reșița și-au stabilit programe de 
pregătire bine conturate de antrenorii și condu
cerile cluburilor, ținând cont de importanța 
"încărcării bateriilor" în perioada de iarnă, de 
care depinde decisiv și locul ce va fi ocupat la 
finele campionatului. Lupta pentru un loc pe 
podium va fi crâncenă între Steaua și Rapid 
pentru primul loc și alte 4-5 formații pentru 
locurile următoare. De remarcat zelul antre
norilor Florin Halagian și Mircea Nedelcu în 
pregătiri pentru ca FCM Bacău să evite retro
gradarea, iar Ceahlăul să mai urce câteva 
locuri în clasament.

/----------------------------
IANUARIE:
Auto-Moto, Raliul Paris - 

Dakar (1-18); Schi alpin, 
Cupa Mondială (3-4, 6, 8- 
10, 13, 17-18, 23, 25, 28, 2 
feb. la masculin, 5-6, 10-11, 
17-18, 23-25, 29-2 feb. la 
feminin); Natație, CM, Perth 
(7-18); Patinaj artistic, CE, 
Milano. (11-18); Auto, CM, 
Raliul de la Monte Carlo (17- 
21); Tenis, Internaționalele 
Australiei, Melbourne (19-2 
feb.); Tenis de masă, Top 
12, Halmstadt (30-2 feb.); 
Rugby, finalele Cupei Euro
pei și Conferinței Euro
pene (31).

FEBRUARIE:
Tenis, Turneul ATP, Mar

silia (2-8); Auto, CM, Raliul 
Suediei (5-8); Rubgy, Tur
neul celor 5 Națiuni, Franța 
- Anglia și Irlanda - Scoția 
(7); Jocurile Olimpice, Na
gano (7-22); Rubgy, Turneul 
celor 5 Națiuni, Scoția - 
Franța și Anglia - Țara Gali
lor (21); Atletism, CE în sală, 
Valencia (27-3 martie); Auto, 
Raliul Safari, Kenya (28-3 
martie); Schi alpin, Cupa 
Mondială (28-3 martie).

MARTIE:
Fotbal, Cupa UEFA, Li

ga Campionilor (sferturi de 
finală, prima manșă, 3-5); 

^ugby, Turneul celor 5 Na-
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CALENDARUL SPORTIV 
AL ANULUI 1998

țiuni (7); Volei, Cupa Fede
rației, finale (masculin și 
feminin, 7/8); Auto, Marele 
Premiu al Australiei la F1, 
Melbourne (8); Volei, fina
lele LC și Cupei Cupelor 
(14/15); Fotbal, Cupa UEFA, 
LC (sferturi de finală, retur, 
17-19), Rugby, Turnelul ce
lor 5 Națiuni (21); Auto, CM, 
Raliul Portugaliei (22-25); 
Auto, Marele Premiu al Bra
ziliei la F1 (29); Fotbal, Cu
pa UEFA (semifinalele 31).

APRILIE:
Fotbal, Liga Campioni

lor, Cupa Cupelor (semi
finala, 1-2); Tenis, Cupa Da
vis, zona Euro-africană (3- 
5); Rugby, Turnelul celor 5 
Națiuni, Țara Galilor - Fran
ța (5); Auto, Marele Premiu 
al Argentinei la F1 (12); 
Fotbal, Liga Campionilor, 
Cupa Cupelor, Cupa UEFA 
(semifinale, retur, 14-16); 
Auto, CM, Raliul Cataluniei 
(19-22); Tenis de masă, CE 
(23-5 mai).

MAI:
Hochei, CM (1-17); Auto,

Corvi nul Hunedoara, 
cu încredere în retur

Sâmbătă, la ora 10, în prezența conducerii FC 
Corvinul Hunedoara la "apelul" antrenorului princi
pal Romulus Gabor și al secundului său, Florea 
Văetuș, era gata echipată marea majoritate a 
jucătorilor nominalizați în lotul lărgit pentru pregă
tiri. Alături de cei cunoscuți, mai fac parte din lot 
Hanganu (revenit), Robert Niță (Steaua), Andrei 
(Sadu). Participă, cu încredere într-un retur bun, la 
pregătiri și juniorii (care fac parte din lotul național), 
portarul Pascal, mijlocașul Mut, Stârc, vârf de atac. 
Revine, se pare, la echipă și portarul Clep.

Pregătirea lotului continuă la Hunedoara, până 
la 19 ianuarie de când se intră în cantonament la 
Sovata până în 29 ianuarie, dată după care se 
desfășoară meciurile de verificare cu Victoria Călan, 
ASA Aurul Brad, Minerul Certej, Farul C-ța, UTA, 
Gloria Reșița, "U" Cluj și poate cu Jiul Petroșani. 
Antrenorul portarilor, fostul portar, dar și în condu
cerea clubului FC Corvinul, Marin loniță, va pleca la 
Rapid, vechea lui dragoste, după 17 ani dăruiți 
fotbalului hunedorean. cu pasiune și devotament.

Vega Deva, cu o nouă 
conducere tehnică
Așa cum anunțam și în ziarul nostru de vinerea 

trecută la pupitrul tehnic al echipei Vega Deva se 
află "trioul" Ionel Stanca (antrenor principal), 
Nicolae Alexiuc și Iosif Molnar (secunzi). Altă 
noutate ar fi alegerea dlui primar Mircea Muntean 
ca președinte de onoare al AS Vega, alături de dl 
ing. Nicolae Stanca, director general al RAC Deva, 
aflat de mai mulți ani în conducerea AS Vega și a 
dlui ing. Victor Pascu, director la "Cartec" Deva ca 
vicepreședinte al secției de fotbal, alături de ing. 
Simion Todoni, inginer șef la EM Deva, tot vicepre
ședinte. Președinte al secției de fotbal este ec. 
Todor Vasiu, directorul Filialei Bankcoop Deva.

Pregătirile echipei Vega Deva au început joi 8 
ianuarie și programul se desfășoară la Deva până 
la 19 ianuarie, când lotul se deplasează în canto
nament, la Geoagiu. Rădos și Popa erau plecați în 
Grecia, se așteaptă vești de la ei. Se speră în 
întoarcerea lui Elek.

. în continuare, sunt preocupări și pentru alte 
"întăriri" ale lotului.
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CM, Raliul Corsicii (3-6); 
Fotbal, Cupa UEFA (finala, 
6); Gimnastică, CM (8-10); 
Atletism, Marele Premiu al 
Japoniei (9); Fotbal, Cupa 
Cupelor (finala, 13); Box, 
CE (16-27); Fotbal, Liga 
Campionilor (finala, 20); 
Auto, CM, Raliul Argentinei 
(20-23); Judo, CE (21-24); 
Tenis, Internaționalele 
Franței (25-7 iunie).

IUNIE:
Atletism, Marele Premiu 

de la Saint-Denis (1); Atle
tism, Marele Premiu de la 
Roma (5); Atletism, Cupa 
Europei (feminin, 5-6); Auto, 
CM, Raliul Acropole (5-9); 
Atletism, Marele Premiu de 
la Moscova (7); Auto, Mare
le Premiu al Canadei la F1 
(7); Fotbal, CM (10-12 iulie); 
Tenis, Turneul de la Wim
bledon (22-7 iulie); Atletism, 
Cupa Europei (masculin, 
27-28).

IULIE:
Atletism, Marele Premiu 

de la Paris (1); Auto, Marele

Ieri s-a reunit 
Minerul 
Certej

Cu seriozitatea și com
petența cunoscute de câți
va ani, conducerea Clu
bului Minerul Certej și an
trenorii au întocmit un pro
gram concret de desfășu
rare a pregătirii fizice și 
specifice, a meciurilor ami
cale, de verificare ce vor fi 
susținute până la reînce
perea campionatului.

Ieri, la ora 10,30, lotul 
lărgit de aproape 30 de ju
cători și-a dat întâlnire la 
Certej. După anunțarea 
programului de pregătire 
pentru retur, în următoarele 
2 zile, toți fotbaliștii vor 
efectua vizita medicală la 
Deva, apoi pregătirile vor 
demara la Certej până la 
25 ianuarie când lotul de 
22 de jucători va pleca în 
cantonament la Sovata. 
Numirea celor 22 de fotba
liști reținuți în lot va fi de 
competența antrenorilor 
loan Petcu (principal), Vir
gil Stoica (secund) și con
ducerea clubului. Primele 
meciuri vor fi susținute, da
că e posibil, chiar la Sovata 
și la întoarcere, acasă.

Pagină realizată de

Sabin CERBU

Premiu al Marii Britanii la 
F1 (12); Tenis, Cupa Davis 
(sferturi de finală, 17-19); 
Fotbal, Cupa UEFA, tur pre
liminar (22/29); Atletism, Ma
rele Premiu de la Durham 
(25); Tenis, Fed Cup (semi
finale, 25-26); Auto, CM, Ra
liul Noii Zeelande (25-28); 
Baschet, CM masculin (29- 
9 august).

AUGUST:
Auto, Marele Premiu al 

Germaniei la F1 (2); Fotbal, 
Liga Campionilor, Cupa 
Cupelor, tur preliminar (12/ 
26); Auto, Marele Premiu al 
Ungariei la F1 (16); Atle
tism, CE (18-23), Auto, CM, 
Raliul Finlandei (21-23); 
Lupte, CM, greco-romane 
(27-30); Auto, Marele Pre
miu al Belgiei la F1 (30); 
Tenis, Open-ul SUA (31-13 
august).

SEPTEMBRIE:
Caiac-canoe, Campio

natul Mondial (2-9); Lupte, 
CM libere (7-11); Atletism, 
Cupa Mondială (11-13); Au- 

în ultima zi a anului tre
cut o știre a atenționat o- 
pinia publică prin accidentul 
vascular suferit de marea și 
inegalabila LIA și din acel 
moment ea, marea cam
pioană, a început ultima ei 
luptă cu imposibilul, reușind 
să țină departe de ea hâda 
și nedorita moarte timp de 
10 zile... Vineri, 9 ianuarie, 
la ora 11,30, rezistența Liei 
a fost înfrântă și pentru pri
ma și ultima dată unica par
ticipantă la 6 ediții ale Jocu
rilor Olimpice, la care a reu
șit să cucerească 3 medalii 
dintre care una de aur, a 
fost înfrântă “marea noastră 
campioană ce a intrat în 
legendele Olimpului”.

Am avut onoarea să 
concurez, împreună cu alți 
hunedoreni, în echipa “Me
talul” alături de Lia Manoliu 
la întrecerile diviziilor inter- 
asociații, în echipa națio
nală la Jocurile Balcanice, 
sau alte -concursuri inter
naționale... Pentru noi toți 
marea campioană a fost 
simplu: Lia, colegă, prie
tenă, soră mai mare sau 
bun psiholog. Nu puteai să 
nu te angrenezi în lupta 
pentru un punct în plus 
pentru Metalul când ea “Lia" 
nu ezita să concureze pe 
lângă proba ei preferată (a- 
runcarea discului) și la alte 

to, Marele Premiu al Italiei 
la F1 (13); Fotbal, Liga 
Campionilor, Cupa Cupe
lor, Cupa UEFA (15-17); Au
to, CM, Raliul Indoneziei 
(18-20); Fotbal, Liga Cam
pionilor, Cupa Cupelor, Cu
pa UEFA (29-4 octombrie).

OCTOMBRIE:
Scrimă, Campionatele 

Mondiale (5-11); Auto, CM, 
Raliul de la San Remo (10- 
14); Auto, Marele Premiu al 
Portugaliei la F1 (11); Fot
bal, Liga Campionilor, Cu
pa Cupelor, Cupa UEFA 
(20-22).

NOIEMBRIE:
Auto, Marele Premiu al 

Japoniei la F1 (1); Volei, 
CM (feminin, 3-12); Fotbal, 
Liga Campionilor, Cupa 
Cupelor, Cupa UEFA (3-5); 
Auto, CM, Raliul Australiei 
(5-8); Auto, CM, Raliul Marii 
Britanii (21-23); Tenis, Mas- 
tersul de la Hanovra (23- 
29); Fotbal, Cupa UEFA (op
timi, 24).

DECEMBRIE:
Tenis, Cupa Davis (fi

nala, 4-6); Fotbal, Cupa 
UEFA (optimi, 8), Handbal, 
Campionatul European 
(11-20); Atletism, CE de 
cros (12-13) 

probe cum ar fi aruncarea 
suliței sau greutate și chiar 
în ștafeta de 4 x 100 m... 
eram cu toții o frumoasă fa
milie, metalurgiștii din Re
șița, Câmpia Turzii, Bucu
rești, Hunedoara.

Prin natura muncii am 
fost aproape de frământările 
Liei și ca sportivă dar și ca 
mare conducătoare a olim
picilor români: ing. Lia Ma
noliu - Maestra Emerită a 
Sportului, Președinta Comi
tetului Olimpic Român fiind 
apreciată în întreaga lume. 
La 11 decembrie am fost 
prezent la a 85-a aniversare 
a Federației Române de 
Atletism, atunci când Lia 
primea marea plachetă de 
aur a FRA pentru recunos- 
cuta-i contribuție la succe
sele atletismului românesc 
și nu pot uita cuvintele ei... 
“și să ne ajute Dumnezeu 
să ne revedem și la urmă
toarea aniversare". Din pă
cate pentru marea Lia, a- 
ceastă revedere nu va mai fi 
posibilă... Așa precum o 
stea a strălucit, ne-a bu
curat sufletul mult timp, dar 
acum s-a stins...

Dumnezeu s-o odih
nească în pace, acolo în 
Olimp, alături de zei...

Ștefan BEREGSZÂSZY, 
antrenor emerit

| B.WDBALFEMIMÎ 

Oltchim - Hypo 
Viena 
17-18 

(11-13)
Sâmbătă după amiază, 

la Râmnicu Vâlcea s-a dis
putat meciul de handbal fe
minin dintre Oltchim și Hypo 
Niederosterreich Viena, din 
grupa D a Ligii campionilor, 
încheiat cu victoria oaspe- 
telor: 17 - 18 (11 - 13). Nici 
de această dată oltencele nu 
s-au regăsit, ca și la Rimini, 
"piesele de bază" ale for
mației nu au funcționat la 
parametrii ceruți de un meci 
din Liga Campionilor. în timp 
ce Hypo juca cu siguranță, 
dezinvolt, conducând mereu, 
fetele noastre n-au reușit nici 
măcar o dată să preia con
ducerea, pe întreaga durată 
a partidei.

Oltchim mai are de dis
putat două partide, una în 
deplasare și una acasă. 
Pentru a se califica mai de
parte, Oltchim are nevoie de 
victorii în ambele întâlniri. 
Vom trăi și vom vedea.

\______ _____________ )
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ADEVĂRUL DESPRE PĂMÂNT ESTE
UNDEVA LA MIJLOC

într-o scrisoare ce oferă 
multe detalii, la care sunt 
anexate și copii după docu
mente de la Comisia comu
nală Ilia pentru aplicarea 
Legii 18/1991, Consiliul local 
Ilia și de la Prefectura jude
țului Hunedoara, este adusă 
în discuție, de către dl David 
Crișan, o problemă deosebit 
de fierbinte în cazul unor 
proprietari din satul Bretea 
Mureșană - respectiv cea a 
împărțirii pământului. Nu in
trăm în toate detaliile scri
sorii în cauză, mai ales dacă 
avem în vedere că pentru o 
parte din teren - cum se a- 
rată - există acțiune de in
stanță,. nefiind dată încă o 
sentință definitivă. întrucât 
chestiunea are rădăcini mai 
adânci și este mai veche, de 
pe vremea fostului primar 
Ciobanu, am căutat să aflăm 
care este adevărul în legă
tură cu conținutul scrisorii.

Fără a nega total cele 
reclamate, dl Alexandru Al-
------------------------------------------

PĂMÂNTUL/ RUINELE
Șl ARDELENII

Zi mohorâtă și ploioasă 
de Bobotează. Sa'rmizege- 
tusa, comună liniștită de alt
fel, cu oameni gospodari și 
așezați, este în plină forfotă. 
"Ne dau banii pentru pă
mânt", spune un domn tre
când grăbit pe lângă noi. 
Ploaia care cade "mocăneș- 
te" ne face să iuțim pasul 
spre primărie. Acolo, agitație 
mare. în micuțul birou al se
cretarului se înghesuie mai 
mulți oameni; se întocmesc 
liste, se verifică cifre, se dau 
și se primesc bani. Nu cu 
mult timp în urmă, Ministerul 
Culturii a reușit să obțină 
banii necesari cumpărării 
unor suprafețe de pământ pe 
care se află vestigii istorice, 
cu scopul conservării și pu
nerii lor în valoare în mod 
științific. După cum ne preci
zează dl contabil șef Dumitru 
Preda, reprezentantul In
spectoratului pentru Cultură 
al județului Hunedoara și cel 
care supervizează întreaga 
operațiune, s-a cumpărat 
pământ de la 23 de persoa
ne la valoarea de 15 milioa
ne de lei pentru un hectar.

Dl Adam Corui, primarul 
comunei, este mulțumit că s- 
a ajuns la o înțelegere: "Au 
fost până acum multe co
mentarii rău voitoare în 
mass-media, însă, spune 
dânsul, trebuie să se știe 
faptul că sătenii din Sarmi- 
zegetusa sunt români ade- 
vărați care țin la istoria aces
tor locuri, dar care cer un 
preț real pentru pământul pe 
care îl vând". Aceasta este și 
părerea dlui Mihai Voinoni, 
unul dintre cei care așteptau 
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ba, secretarul Primăriei din 
Ilia, spunea că dl David Cri
șan putea să preîntâmpine 
apariția necazului pe care îl 
invocă dacă își revendica 
dreptul de proprietate pe 
bază de documente, bine
înțeles, imediat după trece
rea la aplicarea Legii 18/ 
1991, atunci când s-au afi
șat listele cu proprietarii și 
se puteau depune contes
tațiile de rigoare. încurcă
tura a pornit de la întocmi
rea anexei trei, în baza Le
gii 18/1991, unde dl Crișan 
figurează ca moștenitor îm
preună cu sora sa, Catița 
Sonoc, așa cum rezultă și 
din adeverința dată în acest 
sens de către comisia co
munală. Cum dl Crișan nu 
avea nici rol în registrul 
agricol și situația proprie
tăților nu era clară în anul 
1950, care s-a luat ca bază, 
s-au comis unele erori ce 
pot fi îndreptate însă.

Discutând cu dna ing.

să primească banii pentru 
pământul vândut: "150.000 
de lei pentru un ar este cam 
puțin, mai ales că el se vinde 
pe aici cu 250.000 de lei. Din 
cauza asta eu nu vând decât 
20 de ari."

"Faptul este consumat, 
zidurile sunt acolo, pe pă
mânturile noastre, spune dl 
Zgârcea Lăscuțiu, un alt vân
zător, dar ceea ce vrem este 
să fie valorificate cu ade
vărat, nu așa cum sunt în 
momentul de față. Suntem 
de acord să vindem pământ, 
însă ruinele trebuie mai bine 
îngrijite, iar reprezentanții 
Muzeului Civilizației Dacice 
și Romane sunt primii răs
punzători de acest aspect. 
După părerea mea, este ne
cesară mai multă respon
sabilitate din partea lor."

Părerea dlui' muzeolog 
Gică Băeștean însă este pu
țin diferită: "Pământul cum
părat de Inspectoratul pentru 
Cultură este destul de puțin 
și eu nu cred că alții vor mai 
dori să vândă de acum îna
inte. în ceea ce privește va
lorificarea descoperirilor ar
heologice, idei ar fi destule, 
ceea ce lipsește sunt banii 
pentru a le pune în practică".

Și totuși, spunem noi, 
țăranii din Sarmizegetusa au 
arătat că pot ajunge la un 
compromis, fiind dispuși să 
renunțe la pământ pentru o 
sumă corectă de bani. După 
cum am văzut la fața locului, 
numărul celor dispuși să fa
că asta este destul de mare 
și, probabil, în viitor va fi și 
mai mare. Ei trebuie plătiți 
însă în mod corespunzător. Â 

Dorica Nicula, de la OCOTA 
Deva, care s-a ocupat o vre
me de reconstituirea dreptu
lui de proprietate în satul 
Bretea Mureșană, am des
prins câteva elemente sem
nificative privind problema 
adusă în atenție.

Acțiunea a fost însă a- 
bandonată din cauză că nici 
comisia locală n-a avut o 
viață prea lungă. Așa că 
multe lucruri au rămas încur
cate, fără a se putea aduce 
vreo vină dnei inginere. Cu
noscând bine situația reală 
din teren, interlocutoarea își 
exprima părerea potrivit că
reia începutul încurcăturilor 
se datorează greșelilor fă
cute la întocmirea anexelor 
cu proprietarii sau moște
nitorii.

Realitatea este aceea 
că, vrând-nevrând, trebuie 
să o recunoaștem, s-a cam 
tergiversat aplicărea Legii 
18/1991, asta mai ales din 
vina celor ce au fost desem-

ZOOTEHNIA
Pe o ploaie măruntă și dea

să, respectând tradiția, în a 
doua sâmbătă a lunii ianuarie 
a.c. a avut loc târgul de la Șoi- 
muș. Primul târg de țară din 
acest an nu s-a mai bucurat ca 
urmare de aceeași participare 
ca precedentul și ca altele ante
rioare Crăciunului, când - după 
aprecierile multor veniți, fie ei 
vânzători, cumpărători sau chiar 
și simpli spectatori -, prețurile o 
luaseră razna. Nici acum nu a 
fost o mare deosebire, deoa
rece, cum spuneau și vânzătorii 
și cumpărătorii, a avut loc doar 
o involuție nesemnificativă. Im
presia cumpărătorului și el lipsit, 
în majoritatea cazurilor de posi
bilități financiare, este din capul 
locului că animalele s-au scum
pit peste măsură, în vreme ce 
acei care le cresc și le valorifică 
sunt nemulțumiți - pe bună 
dreptate - pentru faptul că mun
ca și activitatea lor de o viață nu 
sunt plătite la valoarea reală. 
Dar să vedem cum au stat lu
crurile în realitate, cum se pre
zintă cererea și oferta în econo
mia de piață, respectiv în co
merțul cu animale.

în zona rezervată standului 
pentru bovine a fost permanent 
animație, recunoscându-i aici și 
pe unii cumpărători și vânzători 
de "profesie", văzuți și prin alte 
locuri asemănătoare. Mulți vizi
tatori șl potențiali cumpărători 
au rămas cu o impresie bună 
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nați să facă parte din co
misie, unii dintre ei dece
dând între timp, fără a se 
mai întregi componența a- 
cesteia. Există însă șansa - 
cum aprecia dna Nicula, ca 
lucrurile să fie clarificate în 
spiritul prevederilor legale. în 
acest sens, în temeiul Legii 
169/1997, care aduce unele 
modificări la Legea 18/1991, 
se poate ca dl Crișan să se 
adreseze în termenul stabilit, 
deci până la 2 februarie a.c., 
Primăriei comunei Ilia pentru 
a i se reconstitui dreptul de 
proprietate pe baza actelor 
legale ce le deține. Dincolo 
de disputa existentă pentru 
un teren intravilan, care se 
află pe rol la instanță și în 
raport de sentința căreia se 
va rezolva cauza respectivă, 
important este ca și situația 
terenului din extravilan să fie 
clarificată în spiritul preve
derilor legale, ceea ce este 
pe deplin posibil în cazul la 
care ne-am referit.

văzând un exemplar mai rar, 
adică o vacă cu lapte adusă 
tocmai de la Cugir, pentru care 
proprietarul - I. Costea - cerea 
cinci (mai târziu aveam să pri
cep limbajul codificat al târgului, 
unde cinci însemna, evident, 
cinci milioane lei, doi jumate - 
2,5 milioane, treizeci și opt - 3,8 

însemnări dintr-un târg de animale
milioane lei ș.a.m.d.). Vânzător 
cinstit, omul spunea că vaca 
respectivă dă zilnic 14-15 I lap
te, după cum este hrănită, dar el 
n-are să-i dea decât fân, de 
slabă calitate cu mărăcini, că 
așa se face prin partea locului. 
Ca greutate, spunea proprie
tarul, crede că are 520-530 kg, 
dar n-o vinde sub nici un motiv 
pentru tăiere, căci cine o cum
pără va fi mulțumit și va renunța 
singur s-o ia neapărat pentru 
carne.

într-un alt loc l-am întâlnit pe 
C. Vasile, venit din părțile lliei 
(deoarece acolo nu sunt târguri 
în această perioadă) să vândă 
două juninci pe care cerea nici 
mai mult nici mai puțin decât 4 
milioane lei. "Eu nu sunt nevoit 
neapărat să le vând, dar am 
nevoie de ceva bani. Dacă nu 
primesc cât cred eu că face 
munca mea, mă întorc înapoi cu 
ele acasă. Constat însă că e

Discutând cu specialiști a- 
gricoli și cu producători de legu
me din județul nostru am ajuns 
la o constatare de-a dreptul 
îngrijorătoare în legătură cu 
soarta semințelor de legume 
necesare înființării culturilor în 
primăvara acestui an. Care sunt 
argumentele? Dacă cu ani în 
urmă exista o fermă specializată 
și în județul Hunedoara, respec
tiv cea a SCPP Geoagiu, care 
producea semințe pentru nume
roase sortimente de legume, 
aceasta are acum un alt statut, 

O criză iminentă - cea a
semințelor de legume

producând ceea ce cer acțio
narii care, ca proprietari ai pă
mântului, au nevoie de produse 
agricole, nu de semințe de legu
me, schimbându-și astfel profilul 
de producție. La fel s-a întâm
plat și cu alți producători consa- 
crați de semințe de legume, 
singura soluție pentru ieșirea din 
impas constituind-o apelarea la 
importuri în acest an. Dar, cum 
s-a mai întâmplat și cu alte prile
juri, firește că nici producătorii 
externi nu ne livrează nici ei c£ 
au mai bun, de calitate, conse
cințele rămânând să le suporte 
cultivatorii de legume.

Cum semințele s-au împu
ținat și s-au scumpit, iar filialele 
Unisem n-au mai avut vocație la 
credite în ultimii ani, aprovizio
narea cu semințe a devenit tot 
mai costisitoare. La o aseme
nea stare de lucruri au contribuit 
și o serie de mari cultivatori de 
legume care nu și-au onorat 
datoriile față de furnizorii de 
semințe, contribuind astfel la 
amplificarea blocajului financiar. 
Vorbind despre costuri, este de 
amintit, spre exemplu, faptul că 
s-a ajuns pentru un kg de să
mânță de tomate la culturile de 

[seră să se plătească peste 70- 

ÎN DIZGRAJI
disprețuită munca țăranului, că 
zootehnia a decăzut mult - spu
nea dl Vasile. Dacă este ca tot 
ce se vinde aici să fie tăiat, mă 
întreb dacă în viitor vom mai 
avea animale și ce tăia pentru 
carne. Cineva de la conducere, 
sau de la Guvern ar trebui să se 
gândească și la acest lucru, 

deoarece altfel ne paște o mare 
criză și o mare sărăcie."

l-am dat dreptate acestui 
împătimit crescător de animale 
și am continuat drumul prin târg, 
în zona rezervată convențional 
speciei porcine, de căutare de
osebită se bucurau purceii de la 
șase săptămâni în sus. Cu toate 
că numeric erau acoperitori pen
tru cerințele pieței, prețul unui 
purcel n-a scăzut sub 300 mii 
lei. Cine a fost interesat, cum 
era cazul unui cumpărător local
nic a dat două milioane și i-a 
luat pe toți cei șase purcei oferiți 
de un crescător din Lăpugiu, 
care-l lăuda că sunt de rasă 
bună și se hrănesc cu orice.

Un lucru mai puțin obișnuit 
am putut consemna când un 
cumpărător de la Hărău, deci de 
la sat, a făcut tranzacție pentru 
doi porci la greutate de sacri- 

1 ficare vânduți de către un cres
cător din Deva. Proprietara știa
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80 milioane lei (I). Dacă s-a re
dus producția în cadrul fermelor 
sau unităților de profil specia
lizate, asemănător se prezintă 
lucrurile și în cazul semințelor 
pentru Igumele de câmp.

Firește că în conjunctura 
actuală qă nici producătorii nu 
mai pot să-și vândă marfa, a- 
dică semințele, fără să încaseze 
banii la timp, se mai caută fel și 
fel de compromisuri. în context 
am reținut cele spuse de către 
dl ing. Constantin Petec, mana
ger al Filialei din Orăștie a SC

Unisem. Neavând asigurate fon
durile bănești necesare, s-a 
convenit cu unii producători de 
semințe de legume din alte ju
dețe să fie preluate unele canti
tăți pentru vânzare, iar deconta
rea să fie făcută pe măsura 
valorificării spre beneficiari, 
respectiv cultivatorii de legume.

Cum criza de semințe de 
legume este iminentă, nu în
cape îndoială.că aceasta va fi 
resimțită tot mai puternic pe 
măsură ce ne apropiem de mo
mentele critice ale însămânțării 
în răsadnițe sau direct în câmp, 
într-o asemenea situație de cri
ză apar firește speculanții, falșii 
producători și vânzători clan
destini de semințe, care încalcă 
cu seninătate, ca și în anii an
teriori, prevederile Legii nr. 75/ 
1995 privind producerea și valo
rificarea semințelor. Desigur că 
dependența de importuri a culti
vatorilor de legume ridică se
rioase semne de întrebare pri
vind reorganizarea pe baze te
meinice a producției acestora de 
unități specializate fie ele și chiar 
privatizate, numai așa având 
certitudinea că tradiția și expe
riența dobândite până acum vor 
fi valorificate cum se cuvine.

să-și laude marfa spunând că 
le-a dat lapte și numai furaje de 
calitate, așa că n-o să fie 
surprins cumpărătorul să con
state că gustul cărnii e ca și al 
celei de ... pui. Spunea că nu i- 
ar vinde, însă are nevoie de 
bani, vrea să-și construiască un 
gard nou la grădină. Prețul ca
balinelor se învârtea între 2-4 
milioane lei, iar al oilor (chiar și 
de la Băița erau vânzători, căci 
nu se mai plătește să crești 
animale, neavând căutare nici 
lâna), se situa între 600-800 mii 
lei pentru fiecare animal. Cei 
care vindeau, după cum am 
văzut, nu am recurs la acest 
gest din cauza prea multei bo
gății, ci a nevoii acute de bani. 
Am notat din pitorescul târgului, 
un vers din cântecul, care-i în
tâmpina la sosire șl la plecare 
pe participanții la târg, tras pe 
casetă, pus obsesiv la același 
casetofon: "Și-am să dau cio
canul șpagă/Ca să îmi văd fața 
doamnă". N-am înțeles ce are în 
comun acest cântec cu folclorul 
autentic. N-au lipsit tradițio
nalele produse: micii, berea șl 
alte băuturi pentru adălmaș.

în târg l-am întâlnit șl pe 
primarul Șolmușului, dl Lau- 
rențiu Nistor, care mi-a spus că 
în câteva luni cu siguranță că 
târgul se va muta spre Bejan 
unde sunt condiții cu mult mai 
bune pentru o asemenea mani
festare de tradiție.



13 IANUARIE 1998 Cuvântul lihpr

L€G€n privind onGPNiznnen
// fUNcriONnnen șț£

Desclhidleireai imiisiiunriiiii dliiipllcirnaitiice 
ircimaure Hai lEiruixelIlles

Președintele Emil Con- 
stantinescu a promulgat 
Legea privind organizarea 
șl funcționarea Serviciului 
de Informații Externe. 
Potrivit legii, SIE este 
organul de stat investit cu 
autoritate administrativă 
autonomă, specializat în 
domeniul informațiilor ex
terne privind siguranța 
națională și apărarea Româ
niei și a intereselor sale.

Serviciul de Informații 
Externe face parte din sis
temul național de apărare, 
activitatea sa fiind orga
nizată și coordonată de 
Consiliul Suprem de 
Apărare a Țării. Conducerea 
SIE este asigurată de către

un director, cu rang de 
ministru, numit de Consiliul 
Suprem de Apărare a Țării, 
la propunerea Președintelui 
României. Serviciul de Infor
mații Externe își desfășoară 
activitatea în conformitate 
cu Constituția României, 
legile țării, hotărârile 
Consiliului Suprem de 
Apărare a Țării, precum șl 
cu regulamentele militare. 
Activitatea SIE are caracter 
de secret de stat, iar 
documentele acestuia pot fi 
consultate, în funcție de cla
sificare, numai în condițiile 
legii. Personalul Serviciului 
de Informații Externe are 
obligația de a păstra cu 
strictețe secretul datelor și

informațiilor cunoscute, 
inclusiv după părăsirea, 
în orice mod, a Servi
ciului. Divulgarea în orice 
mod a datelor sau Infor
mațiilor ce fac obiectul 
activității Serviciului de 
Informații Externe este 
interzisă și se pedepsește 
conform legii.

Controlul asupra acti
vității SIE este exercitat 
de Parlament, cu res
pectarea secretului asu
pra mijloacelor și surselor 
de informare și are ca 
obiectiv verificarea con
cordanței activității 
Serviciului de Informații 
Externe cu Constituția și 
politica statului roman.

Colaborarea dintre 
Ministerul român al Apărării 
Naționale și Alianța Nord- 
Atlantică se va axa, în 1998, 
pe deschiderea misiunii 
diplomatice de la Bruxelles și 
numirea ofițerilor de Stat Ma
jor Internațional, a declarat, 
pentru MEDIAFAX, șeful 
reprezentanței românești la 
NATO, generalul de brigadă 
Gheorghe Rotaru.

Odată cu deschiderea 
misiunii diplomatice, repre
zentanța românească va 
avea statut diplomatic și nu 
va mai fi “pe lângă NATO", ci 
“la NATO", a precizat Rotaru. 
Totodată, va fi delegat un

“reprezentant militar partener" 
subordonat direct șefului 
Statului Major General, iar 
partea civilă și partea militară 
a misiunii vor fi separate. De 
asemenea, structura orga
nizatorică va fi conform 
standardelor Alianței.

în ceea ce privește nu
mirea, în Cartierul General al 
Alianței, a unor ofițeri români, 
MApN spera să poată trimite 
câte un reprezentant al 
României la celula de coor
donare a parteneriatului, 
AFSOUTH (Forțele Aliate din 
Sudul Europei), SHAPE 
(Cartierul General al Forțelor 
Aliate din Europa) și la Statul

Major Militar Internațional. 
După ce MApN va 
selecționa ofițerii, datele 
despre pregătirea lor profe
sională vor fi transmise la 
Bruxelles, pentru analiză. 
Conform generalului 
Rotaru, este posibil ca înca
drarea ofițerilor să fie făcută 
în aprilie-mai. Această posi
bilitate, de numire a unor 
ofițeri la Cartierul General al 
Alianței, o au numai statele 
partenere care își deschid 
misiuni diplomatice la 
Bruxelles și au o activitate 
mai intensă în colaborare cu 
NATO, a mai arătat 
generalul Rotaru.

PRIMUL LOC PE PIAȚA 
MICROPROCESOARELOR

PROFIT BANCAR
Principalii trei producători de microprocesoare 

din lume și-au menținut, în 199~, pozițiile pe piața 
semiconductoarelor, volumul veniturilor realizate 
de Intel fiind aproape dublu față de cel realizat de 
NEC, firma clasată pe locul doi, conform unui 
studiu realizat de firma Dataquest. Conform ace
luiași studiu, bazat pe rezultate parțiale la sfarșițul 
anului, piața microprocesoarelor a cunosedi, hi 
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mondială a microprohixoai-Jțlor s-a situat NEC, cu 
un volum total al veniturilor de 10,6 miliarde de 
dolari (cu 2,2% mai iMilt decât în 1996), urmat de 
Motorola, cil venituri totale cifrate la peste opt 
miliarde de dolari (creștere de 0,5%), Texas 
Instruments, cu un volum total al veniturilor de 7,6 
miliurde de dolari fi o creștere de 8,4% față de 1996, 
Toshiba - volum al veniturilor cifrat ta 7,5 miliarde 
de dolari și o scădere de 6,9% față de 1996.

Banca Națională a României a obținut, în 
1996, un profit brut de 428,7 miliarde lei față 
de 760,5 miliarde lei, înregistrat în 1995, 
scăderea fiind de 43,6%.

Veniturile totale au fost de 1.488 miliarde 
lei, cu 3% mai puțin decât în 1995, iar 
cheltuielile totale au fost de 1.060 miliarde lei, 
în creștere cu 37,3%. Cea mai mare parte a 
veniturilor - 81,7% - au provenit din dobânzi la 
împrumuturile de refinanțare acordate, iar cele 
mai mari cheltuieli au provenit din dobânzi și 
comisioane plătite la credite, inclusiv la cele 
externe. Refinanțarea sistemului bancar a 
reprezentat 26,2% din totalul bilanțului BNR, 
care a fost de 23.610 miliarde lei.

Fondurile BNR au ajuns, în 1996, la 222,9 
miliarde lei, în scădere cu 54,1 miliarde lei față 
de anul precedent.

Rezerva de aur a fost, la sfârșitul anului 
1996, de 87,7 tone, cu 3,7 tone mai mult, 
creșterea rezervei provenind din producția 
internă și din conversia în aur a 96 tone argint. CHINA RESTRÂNGE ACCESUL

biterior al unei 
universități 

populare germane.

UTILIZATORILOR LA REȚEAUA INTERNET
Autoritățile chineze au 

adoptat o nouă lege privind 
“asigurarea securității națio
nale și a stabilității sociale”, 
prin reglementarea și re
strângerea accesului cetățe
nilor chinezi la rețeaua 
Internet, relatează AFP, citând 
cotidianul China Daily. Noua 
lege chineză precizează sar
cinile care revin Biroului 
pentru Securitatea Publică 
privind supravegherea mo
dului de utilizare a compu
terelor personale. Proiectul 
legii a fost elaborat de Zhu 
Entao, adjunct al ministrului 
Securității Publice. Actul 
normativ a fost aprobat de 
Consiliul de Stat în ședința din

data de 11 decembrie.
Noua lege precizează res

ponsabilitățile și pedepsele 
pentru firmele care oferă în 
China servicii de conectare la 
Internet, precum și pentru 
utilizatorii individuali care 
folosesc conexiuni la rețeaua 
globală. Prevederile legii se 
aplică și cetățenilor străini care 
utilizează, pe teritoriul chinez, 
conexiuni Internet, precum și 
firmelor cu capital mixt având 
filiale în China și repre
zentanților firmelor străine în 
China. Pedepsele pentru 
încălcarea prevederilor noii legi 
nu au fost date publicității. 
Creșterea spectaculoasă, în 
1994, a numărului compu

terelor personale conectate Ia 
Internet a determinat și o îm
bunătățire a legăturilor cul
turale și științifice ale Chinei 
cu restul lumii, a afirmat Zhu. 
“Dar legăturile prin inter
mediul rețelei au adus și unele 
probleme de securitate, inclu
siv publicarea unor infor
mații dăunătoare, provocând 
și scurgerea de secrete de stat 
prin intermediul rețelei”, a 
mai precizat el. Numărul 
utilizatorilor chinezi ai rețelei 
Internet a atins, în ultimii trei 
ani, cifra de aproximativ 
620.000, față de 40.000 în 
1995, conform informațiilor 
date publicității de Centrul 
chinez de Informații.

MEDIAFAX
CONTROL LA HOTELURILE DE 
DOUĂ STELE DIN BUCUREȘTI

CELE MAI MULTE PROIECTE 
LEGISLATIVE ÎNAINTATE GUVERNULUI

Parlamentarii PDSR si PUNR 
au promovat cele mal multe 
proiecte legislative înaintate 
Guvernului de către Parlament, în 
perioada 18 decembrie 1996 - 30 
decembrie 1997. Conform unei 
statistici privind situația legislativă 
la un an de la preluarea puterii de 
către actuala coaliție, realizată de 
Departamentul pentru Relația cu 
Parlamentul, sub coordonarea 
ministrului Bogdan Nlculescu- 
Duvăz, Parlamentul a înaintat 
Guvernului 172 de Inițiative 
legislative, din care 132 din 
partea Camerei Deputaților si 40 
de către Senat.

PDSR și PUNR au prezentat 
câte 31 de propuneri de legi,

urmate de PNȚCD - 29, PD - 23, 
PNLCD - 20, UDMR - 11 , PNL 
- 12, PSDR - 4, PRM ș, MER - 
câte 3.

Din totalul celor 172 de pro
iecte de legi, coaliția majoritară 
a Inițiat 105 proiecte (Senat -31, 
Camera Deputaților - 74), Iar 
opoziția - 65 (Senat - 6, Camera 
Deputaților- 59). Cele mai multe 
propuneri de legi se înregis
trează în domeniul economic 
(41), al protecției sociale (36) și 
financiar-bancar (26). Domeniile 
în care nu au fost prezentate 
inițiative legislative sunt pro
tecția mediului și amenajarea 
teritoriului.

Elicopterele de atac 
de tip Cobra - profit^

Profitul pe care îi va aduce, 
pentru următorii 12 ani, pro
iectul inițiat de Beii Helicopters 
și industria românească de 
apărare, pentru producerea, in 
România, a unor elicoptere de 
atac, se ridică ia aproape două 
miliarde de dolari, a declarat 
Victor Babiuc, ministru! român 
ai Apărării, intr-un interviu 
acordat săptămânalului "22".

Pentru o perioadă de 18 
ani, Babiuc prevede un profit 
de trei miliarde de dolari. 
Costul acestui proiect a fost 
estimat, de către ministru!

Apărării Naționale, ia 
aproximativ 1,5 miliarde de 
dolari, Incluzând și o inves
tiție de 250 de milioane de 
dolari.

“Proiectul interesează nu 
numai Armata Română, ci și 
armatele altor țări, care și-au 
manifestat deja interesul 
pentru elicopterele Dracuia, 
dacă eie vor fi fabricate tn 
Romania", a precizat Babiuc. 
Ei a arătat că patru țări, 
printre care Turcia și Cehia, 
și-au arătat Interesul pentru 
aceste elicoptere.

Oficiul de Autorizare șl 
Control în Turism (OACT) a 
început un control la hotelurile 
de două stele din București, a 
declarat agenției MEDIAFAX 
Anghel Penclu, directorul ge
neral al OACT. Controlul va fl 
efectuat la un număr de circa 
10 hoteluri și are ca scop veri
ficarea modulul de respectare 
a criteriilor de clasificare, a 
autorizațiilor sanitare, sanltar- 
veterlnare, de mediu, precum 
șl a celor de prevenire șl stin
gere a Incendiilor, a precizat 
Penclu. în lunile nolembrle- 
decembrie 1997, OACT a 
verificat hotelurile de o stea 
din București.

De asemenea, în perioada 
următoare, OACT va începe o 
acțiune de control similară la

structurile de cazare din 
zonele montane. Penclu a 
arătat că, în situațiile în care 
se vor constata nereguli, vor 
fl aplicate sancțiuni care vor 
merge de la amendarea 
administratorilor șl până la 
declaslflcarea structurii de 
primire, respectiv, retragerea 
certificatului de clasificare.

Directorul general al 
OACT spune că se remarcă o 
tendință de mod'-nlzare a 
structurilor hoteliere. "Inves
tițiile în construcții noi sunt 
foarte reduse, dar se 
constată un fenomen de 
ridicare a hotelurilor la o 
categorie superioară, în spe
cial în zonele montane șl în 
orașele mari", a adăugat 
Anghel Penclu.



VANZARI 
CUMPĂRĂRI

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

• Vând garsonieră, b-dul 
Libertății,bl.I.etaj 7,ap.91. Tel. 
218926, după ora 18 (9998)

• Vând casă Bretea Mure- 
șană, nr. 293 (40032 )

• Vând apartament 3 camere, 
parter, posibilități privatizare, 
Gojdu, 95.000.000 lei. Tel. 
229820 (40037)

• Vând casă Șoimuș, nr. 160, 
str. Boholtului. (40039 )

• Vând spațiu comercial 
pentru magazin. Tel. 211290 - 
interior 158 (40041)

• Vând apartament două 
camere, etaj 3, multiple îmbu
nătățiri, str. Minerului, bl. 35, etaj 
3,. Tel. 620440 (40044)

• Vând apartament 4 camere, 
în Hunedoara, str. Viorele și loc 
de casă în Răcăștie. Informații 
la tel. 720576 între orele 17-21 
(9226)

• Vând microbuz Rocar TV 
35, an 1995,16 locuri, înalt, roți 
duble spate, 13000 DM. Tel. 
561040 seara (40017)

• Vindem următoarele: 
autoizotermă 16 t, autofri- 
gorifică 16 t, autocar RD 111, 
cap autotractor 12250 Raba. 
Tel. 215903, 215267 (40019)

»Vând Dacia 1300, an fabri
cație 1977. Ilia tel. 310(40027)

• Vând instalație semiau
tomată de ambalat produse 
alimentare, cu anexe, 20 mili
oane. Vând autoturism Cielo, un 
an, preluare rate 44 milioane. 
Tel. 212696, 092 351955 
(40043)

• Vând T rabant 601, canapea 
și două fotolii pat.Orăștie, Mure
șului, bloc 17/2. (9296)

• Vând negociabil autobuz 
Setra, Almașu Mic, comuna 
Balșa, Giurgiu loan. (9297)

• Vând camion Raba, 10 
tone, fabricație 1990, preț con
venabil. Orăștie, tel. 247113 
(9300).

(9225)
• Vând TV mixt, Trabant în 

stare de funcționare. Tel. 
650734 (0389)

• Vând Ford Sierra, break, 
1988, înmatriculat, perfectă 
stare. Tel. 615579 (0390)

• Vând convenabil două 
punți IMS și huse blană Dacia 
I300. Deva, str. I. Slavici, nr. 2 
(9008)

• Vând SRL cu sediul în 
Deva. Informații Orăștie, Prica- 
zului, bl. 62, ap.28, etaj 1 
(40033)

• Vând urgent canapea ex
tensibilă, nouă, preț convenabil. 
Tel. 223472 (9010)

• Cumpăr parbriz față Fiat 
1300. Ilia tel. 380 A - Colibaș 
(9012 )

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
afrodisiace.01/6376273, 092/ 
342628 (OP).

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (90.000 lei), video, 
satelit. 092/368868. (M.P47)

• Vindem încălțăminte uza
tă, italiană, en-gros. Tel 
718115. Informații zilnic, orele 
8-19.(9227)

Scandinavia, Suedia, asigurare 
medicală, carte verde, asi
gurare răspundere civilă auto, 
tel..621959, 623674 (4007)

• 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)

• Angajăm șofer , eventual 
pensionar,categoria C, pentru 
curse în județ. Tel. 217696 
(40036 )

-SC IMPECABIL FMC SRL 
HUNEDOARA vă oferă servicii 
de curățenie la domicilii și 
firme în tot județul, bătut, 
aspirat, spălat covoare, mo
chete, canapele,tapițerii, cură
țat , lustruit, parchet, linoleum, 
faianță, gresie, spălat gea
muri, totul cu utilaje ultraper- 
formante. 092258117, 
092288129, 233343 (40042)

• SC BRUTĂRIA NEAMȚ 
SRL DEVA, str. Mihai Viteazul, nr. 
32 recrutează bărbați și femei, 
în vederea calificării în meseria 
de brutar. Informații la sediul 
societății.sau nr. tel. 214647, 
sau 217899 (40052)

• SC Bogdana Starcompex 
angajăm confecționere în con
fecții textile cu și fără calificare. 
Angajăm trei tehnologi., str. 
Vânătorilor, nr. 27, tel. 231330 
(40050)

DECESE

• Cu adâncă durere în suflet 
soția Marcela, fiii Florin și 
Ovidiu anunță încetarea din 
viață, după un tragic accident, 
a scumpului lor soț și tată

PIERDERI
DIVERSE

• Pierdut certificat acționar 
SC Casial Deva, nr. 3637294 pe 
numele Mariș I. Virginia, din 
Cerbia, Zam. Se declară nul 
(40035)

ÎNCHIRIERI

• SC Agromec Ilia anunță 
organizarea, la sediul societății, 
în fiecare zi de vineri, ora 12, 
licitației pentru vânzarea de 
tractoare și mașini agricole, pe 
anul 1998. ( 40029)

• Caut garaj în vederea pri
vatizării ( ABC) de preferință 
zonă centrală, ofer valută. Tel. 
218725 ( 40046)

OFERTE DE >,
SERVICII

• A.F.DE TOUR asigură trans
port de persoane și grupuri 
organizate prin firmele Touring, 
Sverak, Tours și Konig Reisen 
în țările: Germania, Franța, 
Spania, Italia, Belgia, Olanda,

De ce să-ți bați 
singur capul ?

Există o soluție sigură la toate:

Recen Pios

COMEMORĂRI

NELUȚU SECHEI
în vârstă de 38 ani. Nu te vom 
uita niciodată. înmormântarea 
va avea loc miercuri, 14 ianu
arie 1998, ora 13, la Hune- 
doara. (40045)_____________

• Calde mulțumiri, cu stimă 
deosebită, tuturor care au fost 
alături de mine, au vegheat la 
greaua suferință, luni de zile și 
la înmormântarea, din 7 ia
nuarie a.c., a celei care a fost 
alături de mine 4$ ani, un suflet 
nobil, curat, soția

VERGIL1A HERBEI 
pe care o poreclisem "Furnica 
Hărnicuță". Dumnezeu s-o odih
nească ! Soțul. (2425)

• Familiile Vințan și Bor- 
deanu mulțumesc celor care 
au condus pe ultimul drum pe 
cel care a fost

VINȚAN SAMOILĂ
din Orăștioara de Jos. (9298)

• Mulțumim tuturor celor care 
au fost alături de noi la marea 
pierdere pricinuită de decesul 
soțului, tatălui și bunicului

MICU AUGUSTIN
din Orăștie. Odihna cea veș
nică dă-o lui Doamne și lumina 
cea fără de sfârșit să-i stră
lucească lui. Să se odihnească 
în pace! Familia. (9299)

Calculatoare

Imprimante D

Copiatoare^) ~-f
Rețele

—-r.

Deva, Bdul Decebal, bl. P
(2) 212726; 218205

z >
TRAGEREA

LOTO SPECIAL “6/49”
din 11.01.1998

27 -32 -20 -28 -29 - 12
Fond de câștiguri

3.129.830.782 lei

TRAGEREA
NOROC

din 11.01.1998

8-1-9-9-5-5-6
\___________________________

12 IANUARIE

IdolarSUA 8420 lei
1 marcă germană 4641 lei
100 yeni japonezi 6376 lei
1 liră sterlină 13588 lei
1 franc elvețian 5725 lei
1 franc francez 1386 lei
100 lire italiene 472 lei

Cursurile incluse in această listă au la bază cotații ale 
societăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața 
valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării 
cursurilor în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.

S.C. CEPROMIN SA Deva
organizează la sediul unității, 

în ziua de 20 ianuarie 1998, ora IO.00, 
licitație pentru întocmirea 

“Raportului de evaluare 
a stației pilot Teliuc” 

în vederea vânzării
Informații suplimentare la sediu, telefon 

214892.

• lp 14 ianuarie 1998 se 
împlinește un an de când

LUCREȚIA BÎJA 
scumpa și neprețuita noastră 
soră, cumnată și mătușă s-a 
stins din viață, umplându-ne 
sufletele de durere. Parastasul 
de pomenire miercuri, 14 ia
nuarie, ora 12 la Catedrala 
Ortodoxă "Sfântul Nicolae" din 
Deva. Dumnezeu s-o odih
nească în pace ! ( 40038)

în orice 
ocazie, 

publicitate 
prin 

“Cuvântul 
liber”

în cantități nelimitate, 
la cele mal avantajoase prețuri. 
Informații la: tel. 059/341604 

sau la sediul firmei din ALEȘD, 
str. Mioriței 4. Bihor.

•fck *~nrr

GD chimica 
orastie

5.C. CHIMICA S-A. Orăștie 
vinde la licitație publică în ziua de 28.01.1998 și în 

fiecare zi de miercuri până la epuizare următoarele:
1. Autoturism ARO 243 1994 35.000.000. lei
2. Autocamionetă DACIA 1304 1983 12.000.000 lei
3. Autoturism DACIA BREAK 1992
4. Autocamion R 102 5 - 1983
5. Autocisternă R 122 5 1987
6. Remorcă 4 tone 1987
7. Remorcă cisternă 1983
8. Remorcă auto (Peridoc)
9. Remorcă cisternă 8000 litri

15.000.000 lei
10.000.000 lei
10.000.000 lei

3.000.000 lei
8.000.000 lei

150.000 lei
4.000.000 lei

10. Mașini de prelucrare prin așchiere
11. Alte mijloace fixe
Relații suplimentare la telefon 24250/228

MAGAZINUL GENERAL
situai în Deva, sir. 1 Decembrie, nr. 13 (lângă 
Teatrul de Estradă, vizavi de hotelul Bulevard), 
oferă en-gros unităților d< alimentație publică, 

la prețuri minime:
> Cești pentru calea și ceai;
> Pahare de sticlă între 50 și 300 ml;
> I lalbc pentru berc;
> Servicii de masă din poilelan;
> Pahare și linguri)' plastic de unică folosință. 

Informații suplimentare la tel.: 212057.V_______  * '■ ■■ ------------- -J

- ---------------- --------------- - \

SOCIETATE COMERCIALĂ cu 
sediul în Deva angajează urgent:

Contabil autorizat cu activitate la 
sediul societății:

* Muncilor la siîonerte;
' Maistru clc< romccanic (eventual 

pensionarlcu program de 4 orc pe zi.
Informații la tel.: 212057 (orei'- 8-15) 

sau la Cafeneaua "AMICO" (vizavi de statuia 
lui DECEBAL), zilnic înde orele 10-14 și 18- 

21.

A.F.DE
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municipiului Deva

/--------------------------- >
> PRELATE 
CAMIOANE
> ACOPERIRI 
TERASE

u sediul în Deva, Piața Victoriei, nr. 4/' 
județul Hunedoara, tel,.: 216882

Organizează licitație publică în 
data de 19.01.1998 pentru închiriere 
de spațiu în suprafață de 450 mp.

Condiții de participare la licitație: 
©închirierea spațiului este in exclusi
vitate pentru activitate de discotecă;
©Amenajarea discotecii printr-o inves
tiție de minim 150.000.000 lei;
©Scrisoare de garanție bancară de 
100.000.000 lei;
©Achitarea chiriei în avans pe 6 luni; 
©Chiria stabilită în dolari SUA la valoa
rea cursului din ziua plății;
©Dosar cuprinzând toate actele nece
sare înființării unei societăți și din care 
să reiasă dreptul de a organiza disco
teca;
© 150.000 lei taxa de participare la lici
tație.

V — —---------------------------------

(“ÎStfela 
angajează 

INGINER DE SISTEM

—

tel./fax: 054/211128
______________Z

< ■

Primăria
Nunii ipiuliii

Brad

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

pot fi depuse la sediul nostru din Deva, str.

Condiții:
E>
E>
E>
E>

Cererile
Depozitelor, nr.5 până la data de 15.Ol .1998. 

Informații suplimentare la telefon 054-225076. y
ZrdSjs.C. MONDIAL S.A.

MONDIAL 
ROMANIA

C2 OCAZIA SĂRBĂTORILORDL IARNĂ ÎN PLRIOADA 
01.12.97--51,01.9Q SL VOR LACL MARI RLDNCLRIDL 

PREȚURI (20%) LA CĂRĂMIDĂ LLICILNTĂ, BL0C2RJ 
CLRAM/CL Șl BLOCURI DL BLTON

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

Prin Mondial, prețuri 
accesibile și garanția 
durabilității!

Uugcț W. Tlmt$©irll 14S-1M 
T< ©S®râ®®DS§ - 4 te ®S®/3«®® y

DIRECȚIA SRNITRRR fi JUDEȚULUI 
MUNEDORRR

ANUNȚĂ
5

Organizează în 
, data de 
28.01.1998 ora 
10,00 concurs 

pentru ocuparea 
postului de 

arhitect.
Relații 

suplimentare la 
camera 15, 

telefon 
054/650698.

—y

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

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

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

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

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

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

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

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

SX, Airdleailluill
Swoim Cuigiiir 

cu sediul în Cugir, str. 21 
Decembrie 1989, nr. 164 scoate la 
vânzare prin licitație următoarele:

* spațiul comercial din str. Al. Sahia, 
nr. 11 - în suprafață totală de 105 mp. 
Valoarea de începere a licitației este de 
148.000.000 lei.

* spațiul comercial din str.Victoriei, 
nr. 29 în suprafață totală de 85 mp. Valoa
rea de începere a licitației este de 
136.944.000 lei.

Prețul nu include TVA. 
înscrierile se fac până în data de 

18.01.1998, ora 12, la sediul societății.
Informații suplimentare la telefon 

058/751850, între orele 8-15 
(40623)

___________________________ J))

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
AL S.C. APOLLO S.A. DEVA 

convoacă Adunare Generală Extraordinară în data de 
27.01.1998, ora 12,00, la sediul societății din Deva, str. 1 
Decembrie, nr. 37 A, pentru acționarii înregistrați în Registrul 
acționarilor la sfârșitul zilei de 26.01.1998, cu următoarea 
Ordine de zi:

1. Prezentarea B.V.C.-ului pe 1998.
2. Aprobarea planului de investiții pe 1998.
3. Raportul cenzorilor cu privire la problemele ridicate în 

ședința A.G.A din data de 08.01.1998.
Informații suplimentare la sediul societății, telefon 

214296, între orele 8,00-12,00. (40625)'k . ... ... .z

: ■

■ str. Depozitelor, nr. 2 ■
J invită veteranii de război, membrii Aso- , 
1 ciației Foștilor Deținuți Politici din România *
■ și luptătorii în revoluție pentru a-și prelungi ■ 
i valabilitatea legitimațiilor de călătorie ■

pentru transportul urban în anul 1998. ,

Centrul de execuție bugetară de 
pe lângă Liceul Teoretic 
“Aurel Vlaicu” Orăștie

Topul di

Denumirea

□bânzilor bancare
[O5.O1.19SB]

Termen / Dobânzi acnrdate
1 lună 3 luni 6 luni 12 luni

cu sediul în Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 8 BCR 45 46 46 47
Bancorex 48 43 38 35

C^_aiigajează. prin concurs, contabil șef. y BRD 45 47 48 50

Condiții: studii superioare și vechime iu funcții economice 7 
ani. Concursul se va ține în ziua de 26 ianuarie 1998, ora 10,00, Ia 
sediu! liceului.

Banca Agricolă 44 46 47 50
Bankcoop 45 47 48 50
Banca Transilvania 45 47 45 42

Relații suplimentare la conducerea liceului sau telefon 241196.
)-------- j--------------------------------------------------------- Banc Post

X
32 36 40 45
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Filiala județeană Hune
doara a PDSR își exprimă 
dezacordul față de evoluția 
economico-socială a țării 
după un an de guvernare a 
coaliției CDR-USD-UDMR. 
Anumite partide din coaliție 
sunt preocupate mai mult de 
distribuirea posturilor din 
structurile guvernamentale 
decât de reformă, producție 
materială, șomaj, protecție 
socială, nivelul de trai al 
populației, eficientizarea 
activității legislative și a 
organismelor puterii și 
administrației de stat.

Disputele care au loc în 
prezent în sânul coaliției 
guvernamentale vor întârzia și 
mai mult realizarea obiec
tivelor promise în campania

electorală. Până acum nu 
suntem convinși că există un 
program coerent care să 
satisfacă cerințele minime 
ale dezvoltării și să dea spe
ranța că într-un viitor previzibil 
situația marii majorități a 
populației se va îmbunătăți. 
Mai mult, factorul politic pri
mează asupra celui funcțio
nal al guvernului, care nu mai 
are ca obiectiv reforma, ci 
portofoliile. Așa se face că 
miniștrii cu cele mai bune 
rezultate sunt forțați să 
demisioneze, pentru spiritul 
critic de care dau dovadă, 
pentru a menține aparența 
solidarității și unității.

Poziția primului ministru 
în această dispută, cât și în 
actele de guvernare, prin cele

96 de ordonanțe de urgență 
și aducerea Parlamentului 
în situația de șomaj, ne 
îndreptățește să apreciem 
că s-au creat premisele 
unei dictaturi de partid, care 
nu reprezintă nici interesul 
național, nici întreaga 
populație care s-a prezentat 
la urne.

PDSR își exprimă dispo
nibilitatea de a susține toate 
inițiativele, indiferent de 
partidul care le promovează, 
pentru desfășurarea vieții 
politice într-un climat demo
cratic, responsabil și 
eficient.

Dr. Mihail Rudeanu 
președintele Filialei 
Hunedoara a PDSR

SEBEȘ, PRIMA 
PE STÂNGA
Pentru automobilele 

care rătăcesc prin Deva în 
tranziția ior spre orașul 
Sebeș, primarii și Primăria 
orașului Deva oferă de 
mulți ani cu prietenie o 
mână de ajutor, sau mai 
bine spus ,,un indicator” 
de ajutor. La intersecția 
dintre străzile Aurel VIai cu 
și Lucian Biaga se află 
indicatorul cu pricina, 
mâncat de rugină, dar încă 
în picioare. Problema e că 
la capătul străzii Lucian 
Biaga nu se mai află alte 
indicatoare care să readu
că rătăciții pe drumul cel 
bun! De ce nu s-ar pune un 
indicator spre... București? 
Sau poate spre Primărie?!

Potrivită ar fi ampla
sarea câtorva indicatoare 
ia intrarea în oraș - către 
muzeul din orașul nostru 
ori către cetate, pentru 
turiștii care ne vizitează 
orașul.(A.K.O)

IN TRANZIȚIE 5PRE... CINSTE____ ______ ____________ »______________________________________

fn tranziția buzunarului 
nostru românesc spre unui 
vestic, fiecare ieu econo
misit contează. Tocmai de 
aceea, atunci când facem 
cumpărăturile căutăm cel 
mai bun preț pentru ceea ce 
dorim să dobândim.

Dar nu o dată, în cău
tările noastre, descoperim 
în magazine prețuri aparent 
normale (de exemplu 4469 o 
pungă de paste făinoase la 
magazinul S.C. Agrobanat 
SRL Deva), în realitate însă 
în 99% din cazuri ridicole. 
Pentru că atunci când cu 
greu mai găsești în 
circulație monezi de 10, 20 
sau chiar 50 de lei, ca să nu 
mai vorbim de 1 și 5 iei, ce 
șanse sunt să primești 
restul corect de la un preț 
ca ce! dat de exemplu mai 
sus ? Soluția vânzătorilor (și 
prin complicitate, a patro
nilor) este ușor de ghicit și 
chiar mai ușor de aplicat: 
rotunjirea prețului, în avan
tajul - ați ghicit nu-i așa? -

vânzătorului. Vânzător 
care ridică nonșalant din 
umeri ia o eventuală 
interpelare mai mult sau 
mai puțin ofensată, dar 
întotdeauna ofensatoare, 
dând vina pe prețuri și 
băgând în propriul bu
zunar diferența.

Pe lista de cumpă
rături urmează cumva un 
săpun de rufe care costă 
2450 iei ia magazinul de 
chimicale de la piață ? Nici 
o problemă, dacă aveți 
2500 de iei. Puteți renunța 
la rest. Nu-i nimic, și așa 
vânzătorii au salarii mici, 
nu-i așa ?

Orice asemănare cu 
realitatea nu este deloc 
pură ficțiune. Prețurile 
există, magazinele există, 
ba chiar și tăcerea 
noastră există. După cum 
există și tăcerea celor 
care ar trebui să vegheze 
asupra protejării buzuna
relor noastre... (A.K.O.)

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, 
instituție publică din România, cu sediul in 
București, str. C.A. Rosetti, nr. 21, sectorul 2, 

oferă la vânzare prin negociere directă 
un pachet de 40% din acțiunile Societății 

comerciale SARMISMOB SA Deva.
Date de identificare a societății comerciale:
-Sediul social: Deva, str. C.A.Rosetti nr. 8, jud. Hunedoara
-Cod fiscal: R 2117288
- Număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului: J 20/356/1991
- Capitalul social conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului 

Comerțului: 4.161.000 mii lei.
- Cifra de afaceri în sem. I 1997: 1.378.864 mii lei
- Pierdere în sem. I 1997: 1.141.436 mii lei
- Obiectul principal de activitate: Fabricarea mobilei.
- Structura acționariatului este:

- Fondul Proprietății de Stat 85,64%
- Societate de Investiții Financiare 10,82%
- Acționari proces privatizare în masă 3,54%

- Total acțiuni la valoarea nominală de 25.000 lei fiecare: 166.440 buc.
Obiectivele de mediu minim acceptate pentru SC SARMISMOB SA Deva sunt incluse în 

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale.
Prețul de ofertă pentru pachetul de 40% din acțiunile SC SARMISMOB SA Deva, adică 

66.576 acțiuni, este de 6.794.420 mii lei pentru investitori români, respectiv 909.439 USD 
pentru investitori străini.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale,' necesar întocmirii ofertei de 
cumpărare, poate fi procurat zilnic de la Fondul Proprietății de Stat - Centrul de Afaceri 
F.P.S. - A.R.D., Serviciul Oferte din cadrul Departamentului Relații Internationale, București, 
sect. 3, str. Stavropoleos nr. 6, tel. 04-01/3110495; 3123130, 3124231; Fax: 04-01/3121841, 
între orele 8,00-16,00, contra sumei de 250 USD pentru persoanele fizice și juridice străine 
sau contravaloarea în lei la cursul zilei stabilit de Banca Națională a României la data 
cumpărării dosarului de prezentare, pentru persoanele fizice și juridice române.

Pentru investitori străini această sumă trebuie achitată în prealabil în contul F.P.S. nr. 
5314-00000024230007 deschis în dolari la Banca Română de Comerț Exterior (BANCOREX 
-CENTRALA), iar pentru investitorii români plata se face în contul F.P.S. nr. 1510980000607 
deschis în lei la Banca Română de Dezvoltare - Sucursala Municipiului București.

Documentele pe baza cărora se va elibera DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- Copie după ordinul de plată pentru achitarea dosarului de prezentare;
- Buletinul de identitate (pașaport pentru persoane fizice străine);
- Delegație din partea societății comerciale ofertante.
Numai ofertanții care fac dovada achitării contravalorii DOSARULUI DE PREZENTARE 

pot depune OFERTA DE CUMPĂRARE și documentele prevăzute în art. 26 din Normele 
Metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 457/1997, publicate în Monitorul 
Oficial nr. 213/28,08,1997, în plic închis și sigilat, până la data limită de 16.02.1998 ora 
16.00 la adresa menționată mai sus.

Pentru participarea la negociere ofertanții vor face dovada consemnării la dispoziția 
vânzătorului a garanției de participare în valoare de 203.833 mii lei, respectiv 27.284 USD, 
astfel:

- Persoanele fizice sau juridice române pot achita garanția de participare în numerar 
în contul F.P.S: nr. 4001680900313 deschis în lei la Banpa Română de Dezvoltare - 
Sucursala Municipiului București.

- Persoanele fizice sau juridice străine pot achita garanția de participare în valută în 
contul F.P.S. nr. 5314 - 00000024230007 deschis în dolari lâ Banca Română de Comerț 
Exterior (BANCOREX ■ CENTRALA);

- Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită 
o scrisoare de garanție valabilă 45 de zile calendaristice.

t Dosarele de prezentare cumpărate anterior rămân valabile.________________________ .

■ Recruții fără studii supe-
■ rioare apți pentru serviciul 
| militar din contingentele 1964-
■ 1977 si cei nascuți până la 28 
1 februarie 1978 vor fi încor-
| porați în baza ordinelor de
■ chemare emise, în perioada 5
■ ianuarie-13 februarie, de cen- 
| trele militare județene și cele 
i de sector, se atată într-un 
* comunicat al MApN remis 
| agenției MEDIAFAX. Totodată,
i vor fi încorporați și tinerii 
1 absolvenți ai instituțiilor civile 
| de învățământ superior, indi- 
i ferent de contingent. în baza 
I rezultatelor obținute Ia tes- 
| tarea psihologică, la exami- 
i narea medicală și în funcție de 
■ opțiunea proprie de a deveni 
| cadru militar în rezervă,

corelată cu necesarul de ofițeri, 
maiștri militari și subofițeri în

rezervă, aceștia vor fi 
încorporați în instituțiile 
militare de învățământ și, 
respectiv, în unități operative. 
Indiferent de unitățile în care 
sunt încorporați, absolvenții 
institutelor de învățământ su
perior sunt militari cu termen 
redus și durata serviciului lor 
militar este de șase luni.

Toți recruții (militari în 
termen, militari cu termen 
redus) se vor prezenta în zilele 
de 25 și 26 februarie 1998 în 
unitățile militare ale Minis
terului Apărării Naționale, 
Ministerului de Interne, Ser
viciului Român de Informații și 
Serviciului de Protecție și Pază, 
în care au fost încorporați.

în luna februarie 1998 nu 
vor fi încorporați tinerii care, 
la recrutare, optează pentru

serviciul militar alternativ, 
conform prevederilor legale.

Conform prevederilor | 
Legii nr. 46/1996, la această | 
activitate participă organele 1 
de poliție, primăriile și | 
agenții economici care au I 
obligații privind lumânarea ! 
ordinelor de chemare, pre- | 
cum și direcțiile sanitare I 
județene și cea a munici- 1 
piuiui București cu atribuții I 
precise pe linia examinării I 
medicale a recruților.

Recruții care nu se pre- I 
zintă la data și locul înscrise | 
pe ordinul de chemare vor fi . 
amendați cu o sumă cuprinsă I 
între 500.000 și 3.000.000 lei, I 
amendă care, în conformitate ! 
cu prevederile legale în I 
vigoare, se achită integral. | 
(MEDIAFAX) y

EVALUAREA IMPLICAȚIILOR PROCESULUI 
1)E RESTRUCTURARE

Ieri la Prefectura județului 
Hunedoara a avut loc, la reco
mandarea Guvernului, o întâl
nire de lucru având ca temă 
evaluarea Implicațiilor proce
sului de restructurare, în spe
cial a mineritului, problemele 
sociale ivite, precum și modul 
de soluționare a acestora. La 
dezbateri au participat dnii 
PompHiu Buduian, prefect, 
Nicoiae Segesvari, subprefect, 
Mircea Muntean, primarul 
municipiului Deva, Octavian 
Băgescu, director generai ai 
DGMPS a județului Hune-

doara, iar delegația a fost 
compusă din dnii: Luis 
Guasch, profesor ia Uni
versitatea din California, 
expert în problemele 
reconversiei forței de muncă, 
Gheorghe Catrina, consilier de 
stat ia Președinția României, 
ion George, reprezentant ai 
Departamentului pentru admi
nistrație publică locală, Cornet 
Popescu, reprezentant ai 
Departamentului pentru relația 
cu sindicatele și patronatul, 
Michai Gorzinski, colaborator 
ai Fundației Pro Democrația

din partea Institutului de 
Cercetări Economice CASE 
din Varșovia, Ana Fucă- 
Mihu, membru ai Fundației 
Pro Democrația șî Raiuca 
Miron, membru ai Fundației 
Pro Democrația.

După discuțiile de ia 
Prefectură programul vizitei 
a mai cuprins întâlniri ia 
DGMPS și ia Regia Auto
nomă a Cuprului Deva. Pen
tru azi este stabilită o vizită 
în Valea Jiului și la Primăria 
municipiului Petroșani. 
(NT).

C PRIORITĂȚILE PROGRAMULUI DE
PRIVATIZARE

' Prioritățile programului 
| de privatizare sunt, în opinia 
. ministrului Privatizării, marile 
I societăți comerciale și cele 
| bancare. Strategia de pri-
■ vatizare pentru 1998 vizează 
' industria, sistemul bancar, 
| agricultura, transporturile și
■ turismul, a precizat ministrul 
1 Valentin lonescu. Primele 
I bănci privatizate vor fi Banca 
I Română de Dezvoltare, 
yBanca Agricolă și Banc Post.

"Vom găsi soluții de cola
borare pe bază de contracte 
cu bănci de investiții, iar 
restul vor fi privatizate prin 
ofertă publică, negociere 
directă și bursa de valori”, a 
adăugat ministrul. O parte 
din marile societăți vor fi 
privatizate și pe piața inter
națională de capital. Stra
tegia de privatizare în Sec
torul industrial se referă și la 
privatizarea societăților care

vor apărea din trans
formarea regiilor, printre 
care RENEL, Romgaz și 
cele din_ domeniul 
cărbunelui. în agricultură, 
prioritară este considerată 
privatizarea unităților tip 
Comcereal, în primele 
șase luni ale anului. 
Programul de privatizare va 
fi finalizat și prezentat 
Guvernului până la 20 
ianuarie.
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