
SALA DE
LECTURĂ

DISPONIBILIZAȚII DIN VALEA JIULUI 
SUNT SPRIJINIȚI DE PREFECTURĂ
în Valea Jiului este spre 

finalizare constituirea Aso
ciației Disponibilizaților având 
drept principal scop sprijinirea 
celor^ rămași fără loc de 
munca în această zonă.

Una dintre solicitările 
membrilor asociației este 
primirea ajutorului din partea 
prefecturii în reglementarea 
mai operativă a problemelor 
necesare înființării de socie
tăți comerciale și asociații 
familiale.

V în acest sens, la o recentă 

întâlnire cu gazetarii, dl. 
Pompiliu Budulan, prefectul 
județului, a arătat că a avut 
întâlniri cu directorul Camerei 
de Comerț și Industrie și pre
ședintele Tribunalului Hune
doara stabilindu-se măsuri 
concrete în ceea ce privește 
sporirea operativității în pre
luarea dosareldr și verificării 
respectivelor societăți comer
ciale.

Mai mult decât atât, în 
Valea Jiului s-a înființat un 
birou de consultanță pentru 

a-i îndruma pe oameni cum 
se iau creditele și cum să-și 
organizeze activitatea pen
tru a-și putea constitui cât 
mai repede societatea 
comercială.

Măsuri s-au luat din par
tea Agenției pentru protecția 
mediului, Grupului județean 
de pompieri și Inspectora
tului de Sănătate Publică 
pentru ca avizele de prin
cipiu necesare să fie date la 
fața locului, adică în Valea 
Jiului. (V.N.)____________ /

La Hunedoara 
POLITIA CAUTĂ 

AUTORli I 'NI I OMOR
Ieri dimineață ia ora

6,30 Maranda Barbu din 
Hunedoara a fost găsită 
moartă în curtea casei 
sale din strada Rotarilor.

La 71 de ani, ea și-a 
găsit sfârșitul în urma 
unor plăgi tăiate ia 
nivelul capului și abdo
menului.

Din primele cercetări 
^a/e poliției reiese că 

Maranda Barbu a fost 
victima unui omor 
comis de (deocamdată) 
autori necunoscuți. 
Aceștia au provocat și 
un incendiu, imobilul 
fiind distrus în proporție 
de 90 ia sută. Prejudiciul 
este estimat ia 
50.000.000 de lei.

Cercetările continuă. 
(V.N.)

' • - Chelner, unde este 
responsabilul?

- Lipsește.
— Și când se în

toarce?
- Dacă se comportă 

bine, peste vreo doi ani...
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TVA - ÎN PRETURI Șl 
ÎN BUZUNARE

In timp ce disputele 
politice și guverna
mentale iau dimensiuni și 

forme îngrijorătoare, în 
timp ce se dau ultimatu
muri reciproce și se țin 
discursuri controversate, 
viața românilor devine tot 
mai grea. Spre sfârșitul 
anului 1997 s-a înregistrat o 
serie de majorări de prețuri, 
altele săltând serios după 1 
ianuarie a.c. Contribuabilul 
simte deja la pungă costul 
piperat al pâinii și al cărnii, 
al produselor lactate, mai 
nou al convorbirii telefo
nice, al kilowatului, al taxe
lor pe mașini și pe drumuri.

Se invocă drept moti
vație a creșterilor unor 
prețuri evoluția dramatică a 
cursului leu/dolar, neținân- 
du-se seama de salariile în 
lei ale românilor, poate cele 

mai mici din Europa. Pe de 
o parte. Pe de alta, nimeni 
nu-i mai trage de mânecă 
pe speculanții de toate 
soiurile, care au pus mâna, 
prin onorarii grase, pe 
spații comerciale, și-i jec
mănesc cu nerușinare pe 
cumpărători.

Și viața curge. Reforma 
merge înainte. Cea fiscală 
este și cea mai dură pentru 
că atentează direct la 
buzunarul cetățeanului. Așa 
cum și-a propus, noul mi
nistru al finanțelor, Daniel 
Dăianu, a lansat deja pri- 
hnele măsuri fiscale. Majo
rarea Taxei pe Valoarea 
Adăugată, de la 9 la 11 la 
sută și de la ^8 la 22 la sută, 
hotărâtă recent de Executiv 
printr-o ordonanță de ur
gență, a generat deja reacții 
aprinse. Firesc, pentru că 

această creștere se va 
reflecta direct în prețuri, 
aducând atingere necon
diționată la buzunarul 
cetățeanului.

Motivându-și inițiativa, 
dnii Daniel Dăianu și minis
trul secretar de stat Dan 
Radu Rușanu apreciază că 
prin acest act normativ 
fiscal prețurile vor cunoaște 
o majorare doar de 2-4 la 
sută și cred că măsura va fi 
mai ușor suportată acum, 
după sărbătorile de iarnă, 
când populația mai are 
unele rezerve de produse. 
Poate fi ceva adevăr în 
această argumentare, însă 
măsura va produce în timp 
efecte greu de suportat de 
către cetățeni. Asta având în 
vedere veniturile mici - 
pensii, salarii etc., dar și 
nesăbuința comercianților, 

negustorilor de a-și face 
legea prețurilor după 
bunul plac.

Faptul că în curând va 
fi dată și ordonanța de 
reducere a impozitului pe 
salarii de la 60 la sută la 
40-45 la sută nu are darul 
să atenueze în prea mare 
măsură consecințele creș
terii TVA, a prețurilor în 
general. însuși fostul 
ministru al finanțelor și 
actualul ministru al indus
triei și comerțului, dl 
Mircea Ciumara, a subli
niat că s-a opus inițiativei 
Finanțelor de a majora 
TVA, care va genera o 
creștere a prețurilor mult 
mai mare decât cea 

-‘prognozată.
Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 8)

Rm ba sa dorul Olandei
va vizita Județul 

Hunedoara
Prefectura județului Hunedoara, prin persoana diui 

Pompiiiu Budulan, prefect, ne-a informat că, în a doua 
jumătate a lunii februarie a.c., ambasadorul Olandei ia 
București va vizita județul nostru.

Vizita are drept obiectiv principal contactele 
economice, în intenția de a se dezvolta colaborarea cu 
Țara Lalelelor. (V.N.)

ÎNCHIDEREA exercițiului FINANCIAR Șl 
ÎNTOCMIREA BILANȚULUI CONTABIL

- Vă rugăm, die Lungu, să 
ne faceți precizările de 
rigoare privind închiderea 
exercițiului financiar pe anul 
1997 și întocmirea bilanțului 
contabil.

- în conformitate cu Legea 
contabilității și cu Ordinul 
Ministerului Finanțelor nr. 2242/ 
1997 toți agenții economici au 
obligația să întocmească 
bilanțul contabil potrivit Legii 82/ 
1991 și HG 704/1993, 
respectând întocmai normele 
stabilite prin actele normative, 
inclusiv precizările elaborate în 
acest sens de către Ministerul 
Finanțelor.

- Cine întocmește bilanț 
contabil?

- O asemenea obligație o au 
toți agenții economici (societăți 
comerciale și regii autonome) 
menționați de lege. Acești 
operatori economici au obligația 
să întocmească și să depună 
bilanțul la DGFPCFS până cel 
mai târziu la 15 aprilie a.c. De 
precizat că agenții economici 
care n-au desfășurat activitate 
economică de la data înființării

Lpână la 31 decembrie 1997 

depun la DGFPCFS o 
declarație pe proprie răs
pundere din care să rezulte 
acest lucru. în același timp, la 
agenții economici care au o 
cifră de afaceri sub 100 
milioane lei anual și care nu au 
personal calificat pentru condu-

Convorbire cu dl ec. 
Emil Lungu, șeful 

serviciului bilanțuri, 
al Direcției Generale 
a Finanțelor Publice » 

și Controlului 
Financiar de Stat a 

județului Hunedoara

cerea conțabilității, răspunderea 
pentru organizarea acesteia 
revine patronului, el anexând la 
bilanț o declarație a răspunderii 
asumate în acest sens, conform 
modelului la precizările 
elaborate de către MF. De 
asemenea, în cazul societăților 
comerciale care au o cifră de 
afaceri de peste 100 milioane 

lei și nu au personal calificat, 
potrivit legii, în domeniul 
contabilității vor încheia 
contracte pentru întocmirea 
bilanțului contabil de către 
experți contabili, contabili 
autorizați sau de către socie
tăți comerciale de profil, care 
sunt înscriși în tabloul Corpului 
Experților Contabili și 
Contabililor Autorizați.

- Ce noutăți și ce pro
bleme apar la închiderea 
exercițiului financiar șl la 
întocmirea bilanțului con
tabil?

- O primă problemă o 
constituie reflectarea corectă 
în bilanț a operațiunii de 
inventariere a patrimoniului 
societăților comerciale, în 
conformitate cu normele de 
organizare a inventarierii 
aprobate prin Legea conta
bilității și Ordinul nr.2388/1995 
al MF. Cum este și firesc, 
agenții economici au datoria 
să redea imaginea fidelă a

A consemnat 
________Nicoiae TÎRCOB 

(Continuare în pag> 8)

FLASH
fyS-a înființat Consiliul 

Consultativ al Elevilor
De puțină vreme, la Deva, 

s-a constituit Consiliul Con
sultativ al Elevilor. Dl. Ionel 
Moș, inspector general al 
Inspectoratului Școlar, pre
ciza într-o întâlnire cu ziariștii 
că acesta este un organism 
de nivel județean din care 
face parte câte un elev de 
clasa a Xll-a din fiecare liceu. 
Recomandabil este să facă 
parte și din consiliul de 
administrație al liceului.

Această variantă în
cearcă să trateze elevii drept 
parteneri - mai spunea dl in
spector general, pentru a se 
evita ceea ce s-a petrecut în 
septembrie trecut, când elevii 
au ieșit în stradă pentru că nu 
cunoșteau o seamă de propu
neri venite din partea Ministerului 
Educației Naționale. (V.N.)

v Linie de micro credite 
in valută

în cadrul unui program de 
sprijinire a societăților comer

ciale mici și mijlocii, în Valea 
Jiului s-a deschis o linie de 
micro credite. Creditele sunt 
în valoare de 12.000 dolari și 
pot beneficia de ele în jur de 
12 persoane.

Creditul de 1000 dolari se 
acordă pe termen de șase luni 
și este fără dobândă. Odată 
cu creditul se acordă consul
tanță și oportunități privind 
deschiderea unei afaceri.

Sunt deja multe cereri 
depuse pentru acordarea unui 
asemenea credit, selecția 
făcându-se în funcție de via
bilitatea solicitantului. (V.N.)

& ‘Incubator de afaceri”
La Petroșani a luat ființă 

de puțină vreme un așa zis 
“Incubator de afaceri”. Din 
cele spuse de dl. Ion 
Alexandrescu, directorul Ofi
ciului Prefectural Valea Jiului, 
la o întâlnire cu presa, a 
reieșit că din prima parte a 
lunii februarie, acesta va 
începe să funcționeze.

“Incubatorul” va fi destinat 
celor care doresc să desfă
șoare o activitate pe baza 

liberei inițiative. Aceștia pot 
beneficia de un spațiu 
gratuit, de oportunitățile de 
birotică existente și con
sultanță tehnică, iar chiria 
plătită pentru spațiu este 
efectiv modică.

Perioada de care o 
persoană poate beneficia 
de aceste oportunități este 
de șase luni. (V.N.)

^Reparație capitală la 
Sala Sporturilor din 
Deva

Direcția pentru Tineret și 
Sport a județului Hunedoara 
are prevăzut ca în acest an 
să contracteze cu firme de 
profil efectuarea reparațiilor 
capitale la Sala Sporturilor 
din Deva. După cum ne 
relata dl.prof. Dorin Reclaru, 
directorul D.J.T.S. a și fost 
realizată expertiza și 
proiectul reparației capitale. ■ 
O veste bună pentru sportivi 
și... spectatori. (S.C)

FLASH
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Despre ce se face în 
acest început de an la 
Clubul “Siderurgistur din 

municipiul Hunedoara ne-a 
spus dl.Cristian Coman, 
metodist coordonator la 
respectiva instituție.

- în primul rând vrem să 
menținem ceea ce a fost bun 
la acest club - sublinia dânsul. 
Dorim să facem tot ce depinde 
de noi, să nu se piardă ceea 
ce s-a realizat cu mult efort. 
Mă refer la cercurile de dans 
de societate, dans modern, 
ansamblul de muzică 
populară ș.a. Mai ales că, de 

' fflfWSPtWEâ FONDULUI' 
©I CARTE - 0 CHELTUIALA 

UMUTILÂ?
exemplu, la dans de societate 
avem performanțe la nivel 
național.

Din dialogul cu dl.Coman 
am mai reținut că marea majo
ritate a celor care participă la 
activități sunt copii și tineri, că 
față de anii anteriori activitatea 
clubului a scăzut. De ce ? în 
primul rând și aici intervine 
problema banilor. Or, ei sunt 
tot mai puțini, iar fără un 
interes material, prea puțini 
mai sunt aceia care fac 
activitate culturală.

Ce se așteaptă de la anul 
abia început?

Ca problemele economice 
existente să se rezolve pentru 
că atunci omul are timp să se 
gândească și la hrana 
spirituală. De altfel, prea

Topul dobânzilor 
bancare [19.01.1998] 

Termen / Dobânzi acordate
Denumirea 1 3 6 12 luni

•BCR 45 46 46 47
•Bancorex 50 45 45 45
•BRD 45 47 48 50
• Banca
Agricolă 44 46 47 50
• Bankcoop
• Banca

45 47 48 50

Transilvania 44 46 46 43
• Banc Post k 32 36 40 45

✓ JOI
22 IANIARIT

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 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) 19.50 
Agenda Muzelor 19.55 Doar 
o vorbă... 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială, sport
21.15 Dr. Quinn (s, ep. 9)
22.15 Cu ochii’n 4 (anchetă) 

X

puține spectacole mai au priză 
la public acum. Oamenii au cu 
totul alte preocupări. Poate și 
de aceea sunt mai mult atrași 
de cercurile profesionale orga
nizate la club. Niciodată nu a 
stricat să ai o meserie în plus, 
cu atât mai mult în aceste 
vremuri tulburi.

O discuție mai amplă am 
avut-o cu Constantina Pîrva și 
Mircea lonaș, bibliotecari la 
biblioteca clubului. Am aflat 
astfel că, cu cele aproape 
100.000 de volume, biblioteca 
este cea mai mare din 
municipiu.

Vin oamenii la bibliotecă, 
am întrebat. Vin, și încă în 
număr destul de mare, ni s-a 
răspuns. Anul trecut au fost 
7700 de cititori, ceea ce 
înseamnă că sunt mai mulți 
decât înainte de ’89.

Explicația? Prețurile ridi
cate ale cărților. In aceste 
condiții puțin își mai permit să 
cumpere cărți. Cei mai 
constanți cititori sunt copiii, 
elevii și studenții - evident cei 
ai familiilor care lucrează la 
“Siderurgica”. Se vine, în 
primul rând, pentru literatura 
beletristică, pentru că există un 
fond de carte pe care 
Biblioteca municipală nu-l are.

Și totuși, aici la biblioteca 
siderurgiștilor au început să 
apară probleme. Cea mai

23.10 Jurnalul de noapte 
23.55 Canary Wharf (s, ep. 
96)

TVR 2
7.00 TVM. Telematinal 8.30 

Canary Wharf (s/r) 8.55 
Universul cunoașterii (r) 9.55 
Medicina pentru toți (r) 10.25 
Fețele schimbării (r) 11.30 
D.a. 12.00 Sunset Beach (s/ 
r) 12.45 Mag. sportiv 13.30 
Dreptul la adevăr (r) 14.00 
Em. în limba germană 15.10 
Limbi străine. Spaniolă 15.35 
Omer (d.a) 16.00 Micaela (s, 
ep. 106) 16.50 Tribuna 
partidelor parlamentare 
17.00 Ceaiul de la ora 5... 
(div.) 19.10 Tenis 1998 Ford 
Australian Open. Rezumatul 
zilei 20.20 Pasiuni (s, ep. 10)
21.10 în fața dvs. 22.00 
Scrisorile prietenului 

dureroasă este cea care ține 
de împrospătarea și îmbo
gățirea volumului de carte.

Până acum doi ani, ni 
s-a spus, numărul volumelor 
cumpărate a fost apropiat de 
cel dinainte de 1989. Se 
cumpărau în jur de 2500 - 
3000 de volume pe an. Anul 
trecut însă numărul cărților 
achiziționate a scăzut brusc 
la 818. Și acest lucru în timp 
ce numărul cititorilor crește, 
iar cerințele sunt tot mai mari! 
Drastic a scăzut și numărul 
de abonamente la ziare și 
reviste. De la 40 în anii 
trecuți, la doar patru în 1998.

- Care sunt cauzele?
- Nu mai primim fonduri - 

spune dna Constantina.
- De la cine trebuie să 

vină acești bani?
- Din partea sindicatului 

“Siderurgistur, de care 
aparținem. Or, vicepre
ședintele sindicatului, dl 
Gheorghe Andrei, ne-a spus 
că o să cumpere cărți când 
vrea el. Și numai dacă vrea, 
pentru că nu are nici o 
obligație! Ar fi bine să scrieți 
treaba asta pentru ca 
membrii de sindicat să știe ce 
se întâmplă la bibliotecă.

Chiar așa să fie, die 
vicepreședinte, nu aveți nici 
o obligație față de sindicaliștii 
de la “Siderurgica" pe care îi 
reprezentați? Noi credem că, 
dimpotrivă, aveți mari 
responsabilități față de cei 
care v-au ales acolo unde 
sunteți - inclusiv în ceea ce 
privește “hrana spirituală”!

De ce împrospătarea 
fondului de carte de la pro
pria bibliotecă este privită ca 
o cheltuială inutilă?

Valentin NEAGU Traian BONDOR

(România) 0.15 Time Out 
(mag. sportiv)

ANTENA I
6.30 Viață sălbatică (do) 

7.00 Tele-Dimineața 9.00 Un 
câine cu imaginație (s) 9.40 
Doctor Bramwell - o femeie 
ambițioasă (s/r) 10.30
Isabelle Eberhardt (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 imâginație (s) 16.00 
Onyx - culorile muzicii 18.00 
Cafea cu parfum de femeie 
(s) 19.00 Observator/Din 
lume afacerilor 19.45 Ochii 
întunecați ai nopții (thriller 
Canada 1984) 21.30 Cronici 
paranormale (s, ep. 20) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

SX/ MERCUR CORVINEX” 
SE RESTRUCTUREAZĂ

Municipiul Hunedoara a 
avut întotdeauna un comerț 
de bună calitate, în special în 
domeniul servirii, politeții ș.a. 
Are și acum, desfacerea de 
produse alimentare desfă- 
șurându-se în cadrul firmei 
S.C. “Mercur Corvinex” S.A., 
al cărei manager este dna 
Maria Iordan.

Societatea de care 
vorbim are capital mixt. 30 la 
sută din aceasta aparține 
încă statului, 14 la sută s-a 
privatizat prin carnetele cu 
titluri de proprietate iar 45 la 
sută este al F.P.P. Desigur, 
privatizarea va continua 
până la desăvârșirea acestui 
proces. A avansat în ritm 
rapid în ultima vreme și 
procesul de restructurare. 
Treptat au fost închise - deci 
lichidate - unitățile comer
ciale ce înregistrau pierderi, 
nerentabile. Așa s-a ajuns la 
o rețea de magazine de 
numai 30 în prezent. Numă
rul unităților ce au falimentat 
se ridică la 16. Au fost 
închise și unitățile alimentare 
din localitățile cuprinse în 
zona pădurenilor, tot din lipsă 
de eficiență. O seamă de 
unități au fost date în locație 
de gestiune dar multe dintre 
acestea nu s-au dovedit 
viabile, astfel că au rămas 
numai două în activitate sub 
această formă a privatizării, 
celelalte revenind sub aripa

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 
Lecția franceză (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. 30) 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. 59) 21.15 Doc
tor în Alaska (s, ep. 57) 22.00 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld 
(s, ep. 28) 22.45 Știrile PRO 
TV 23.45 Punctul pe I (talk
show) 0.15 Nemuritorul (s) 

S.C."Mercur Corvinex” S.A.
Societatea își desfășoară 

activitatea în strânsă 
concordanță cu cerințele 
cumpărătorilor.

Aduce marfă, în general, 
de la producători, în mare 
parte în vrac, deci o ia la 
prețuri mai mici, practică un 
adaos comercial minim - în 
jur de 15 la sută, la 
produsele alimentare extrem 
de mic, se acționează pentru 
reducerea la minimum a 
cheltuielilor de transport și a 
consumului de energie. Pe 
linia reducerii consumului s- 
a reușit, de pildă, înlocuirea 
motoarelor trifazice de la 
agregatele frigorifice cu 
motoare de 220 V. Dl. Miron 
Vlad, șeful serviciului 
comercial, ne spunea:

- Aducem în unitățile 
noastre și produse ce nu 
sunt prea rentabile, dar strict 
necesare populației - sare, 
oțet ș.a.

- în Hunedoara s-a 
dezvoltat foarte mult 
comerțul particular. Vă 
face acesta concurență?

- Da, și faptul acesta ne 
stimulează. Ne determină să 
acționăm pentru o apro
vizionare foarte bună, să 
reducem la minimum toate 
cheltuielile și să practicăm o 
servire civilizată.

A
PRO TV - DEVA
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 Oameni de 

milioane - realizator Cătălin 
Hosu

22.00-22.15 Știri locale

ANTENA bDEVA
08.00-08.15 Știri (r) 
09.00-09.15 Interviul 

săptămânii (r)
09.15-09.30 Muzică, 

publicitate
17.00-17.45 Actualitatea 

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

Joi, 22 ianuarie

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Dorință mare de a vă 
manifesta, ceea ce vă 
determină să fiți atent la 
ce spuneți. O gafă v-ar 
putea costa mult.

O TAUR 
(21.IV - 21.V)

V-ați implicat în prea 
multe probleme și acum 
munciți din greu pentru a 
le finaliza. Energia fizică 
și cea mentală nu vă pun 
probleme. Luați-o însă 
mai încet.

Z> GEMENI 
(22.V - 22.VI)

Ați putea finaliza unele 
lucruri începute, mai ales 
că vă veți bucura de spri
jinul întregii familii. Veste 
nu prea plăcută.

O RAC
(23.VI - 23.VII)

Aveți de smuls o pro
misiune din partea unei 
persoane influente, fără 
de care nu veți putea 
avansa în afaceri. Totul va 
ieși așa cum v-ati dorit dv. 

O LEU
(24.VII - 23.VIII)

Neînțelegerile mocnite 
cu partenerul de viată ar 
putea ieși la iveală, bacă 
le veți discuta cu calm, se 
vor rezolva mai ușor. O fe
meie încearcă să vă ajute. 
O FECIOARĂ |
(24.VIII - 22.IX)

Farmecul personal vă 
face convingător; o 
persoană va investi într-o 
afacere de curând inițiată. 
Veste îngrijorătoare din 
partea unei rudenii apro
piate.
O BALANȚĂ 
(23.IX ■ 23.k)

Frații vă vor solicita 
ajutorul într-o problemă 
profesională. Veți fi trimis | 
într-o delegație și nu veți 
avea cum refuza. Dar va 
veți simți excelent, așa că 
nu vă faceți griji.

O SCORPION 
(24.X - 21.XI)

Farmecul personal vă 
ajută să ieșiți în evidență 
în grupul în care vă 
petreceți timpul liber. 
Relația cu șefii nu-i prea 
buna; evitați întâlnirea cu 
ei.
O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Energia fizică și psihică 
atinge cote maxime, de 
aceea vă puteți implica în 
mai multe activități. O 
întâlnire cu prietenii vă 
face optimist. Veți intra în 
posesia unor știri de 
mare folos.
O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Nerăbdare să deș- 
chideți corespondența. în 
casă mai aveți multe de 
pus la punct. Faceți un 
efort și terminați tot ce v- 
ati propus.
O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Se vor întâmpla eveni
mente al căror sens vă va 
scăpa. Vă aflați într-un 
moment de derivă, 
încercați să reveniți la 
realitatea înconjurătoare, 
altfel veți face greu față 
obligațiilor cotidiene.
O PEȘTI 
(19.11 - 20. III)

Zi bună din punct de 
vedere financiar. Puteți 
avea încredere în șansa 
dv pe tot parcursul zilei. 
Un prieten vă solicită 
sprijin material și veți 
cheltui pentru a-i veni în 
ajutor.
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Există meserii care, trăite 
în preajma marilor suferințe 
umane, își pun o anumită am
prentă, îi înnobilează cu o 
anumită încremenire în forță 
morală și tristețe pe cei care le 
practică. O activitate ținută pe 
granița fragilă dintre viața și 
moartea altora nu o poate face 
oricine, ea lăsând urme de 
neșters atribuind celor care au 
tăria să o practice o anumită 
detașare rezultată dintr-o a- 
mară filosofie asupra efeme- 
rității omenești.

Indiscutabil o categorie 
profesională "călită" în magma 
durerii semenilor este și cea a 
șoferilor de pe ambulanță, 

Ambulanta - linia
9

întâi pe frontul 
salvărilor de vieți

oameni ce au depășit de mult 
statutul de simpli conducători 
auto, ei fiind antrenați să facă 
front comun cu personalul sa
nitar de intervenție. Dl Vasile 
Sănduleac pare a fi o per
soană de nimic impresio
nabilă. Cei 30 de ani cât'a 
condus mașina salvării i-au 
ascuns într-un cotlon al firii 
emotivitățile naturale, inerente 
a se declanșa în fața tragi
cului. Au fost cazuri grave, 
mutilante, sângeroase, ale că
ror clipuri îngrozitoare nu se 
vor șterge niciodată din min
tea dlui Sanduleac. Dusă între 
agonia luptei cu moartea și 
extazul dorit și vizat al salvării 
suferindului, munca pe salvare 
se supune și ea criticei situații 
din țară. Interlocutorul, șef de 
garaj în cadrul Ambulanței 
județene Deva, are în subor
dine activitatea "tehnică" a 115 
mașini de salvare. Toate 
mașinile sunt pe roți, un ade
vărat miracol dacă avem în 
vedere că parcul e mai vechi 
de 20 de ani. Cum activitatea 
Ambulanței județene Deva es
te susținută de Consiliul jude
țean de la buget, este evident 
că austeritatea acestuia nu a 
permis cumpărarea de noi

Filiala de Transport și 
Distribuție a Energiei Elec
trice Deva s-a preocupat în 
ultimul timp să îmbunătă
țească serviciile pe care le 
oferă populației, introducând 
un nou sistem de citire, fac
turare și încasare a energiei 
electrice. Este vorba des
pre plata lunară a contra
valorii energiei consumate, 
conform datelor preluate de 
către fiecare abonat în par
te, sistemul adresându-se 
exclusiv consumatorilor 
casnici. Așadar, lunar, fie
care consumator va fi pro
gramat la casieria FTDEE 
Deva, unde va plăti atât cât 
a citit pe contorul personal. 
Pentru evitarea eventuale
lor nereguli se vor efectua 
de două ori pe an controale 
ale personalului specializat 
din cadrul RENEL. în cazuri 
de infirmitate sau altă im
posibilitate de deplasare a 
consumatorilor la FTDEE, 
personalul acesteia se va 

mașini, in aceste condiții se 
consumă manopere fără sfâr
șit pentru repararea și întreți
nerea mașinilor de salvare 
existente, ce ar fi trebuit înlo
cuite din patru în patru ani. 
Salvările de la "Ambulanța" 
asigură atât serviciu de ur
gență în spitale cât și trans
port specializat interjudețean 
la marile instituții medicale din 
Timișoara, Cluj, București, 
Târgu Mureș și chiar lași. în 
opinia dlui Sanduleac, peri
oada următoare este incertă, 
reforma din sănătate putând 
să ducă la reîntoarcerea sta
țiilor de salvări în subordinea 
spitalelor, precum și o specia

lizare a unui număr de mașini 
în colaborări, exclusive, cu 
poliția sau pompierii. Se apre
ciază că viitorul va aduce con
curență și în acest domeniu pe 
măsură ce instituțiile de sănă
tate particulare se vor conso
lida financiar. "Acest lucru va fi 
benefic pentru cei care nece
sită ajutor. Probabil că între
prinzătorul care își va orga
niza o stație de salvare va 
investi în mașini moderne, 
adaptate perfect acestui scop. 
TV-ul și Dacia Break, orice s- 
ar spune, n-au fost niciodată 
mașini potrivite pentru misiuni 
de ambulanță. Nu veți putea 
niciodată sau veți reuși foarte 
greu să executați transfuzii 
sau perfuzii într-o Dacie com
bi, unde mai punem că în ca
zul unor maladii contagioase 
echipa medicală este oricând 
în pericol de a se contamina 
neexistând la aceste mașini 
posibilitatea unei minime izo
lări. Oricum, o stație de sal
vare este o investiție colosală, 
o mașină de salvare, cât de 
cât acceptabilă, producție ro
mânească, ajungând să coste 
undeva la 300 de milioane de 
lei", precizează, în încheiere, 
dnul Sanduleac.

deplasa, pe baza unei ce
reri scrise, la domiciliul 
cetățenilor pentru citirea 
contorului. De asemenea, 
există și posibilitatea plății 
prin prezumare dintr-un 
cont pers'onal. Comunicând 

Contorul electric în 
tâzboi cu prețul

numărul contului, se va re
ține lunar de aici contrava
loarea energiei electrice 
consumate. Factura pre- 
zumată este cea emisă pe 
baza unui consum de ener
gie electrică aproximat ca 
media consumurilor afe
rente anului precedent, ea 
neavând o eroare mai mare 
de +/-10 procente din con

"Ajustări" de tarife la Romtelecom
Dialogul avut cu dl ing. 

Călin Oprea, noul purtător de 
cuvânt în relația cu presa al 
Direcției de Telecomunicații 
Hunedoara-Deva, a fost menit 
să aducă o serie de lămuriri în 
ceea ce privește noua tari
fare, majorată, a serviciilor de 
telecomunicații urbane care 
se aplică începând cu 1 ia
nuarie a.c.

Pe mulți dintre noi totalul de 
plată înscris pe factura tele
fonului sosită în această lună 
ne-a surprins neplăcut. Valoa
rea abonamentului, față de luna 
decembrie anul trecut, a crescut 
cu zece mii lei, pentru persoane 
fizice taxa de abonament fiind 
25.000 de lei lunar, în timp ce 
persoanele juridice plătesc 
40.000 de lei. începând cu 1 
ianuarie a.c., primele o sută de

Una dintre noile ‘fețe’ 
ale ROMTELECOM din 

Deva

Consiliul Local Deva în prima 
ședință din 1998

Mini-parlamentul munici
piului Deva s-a întrunit în prima 
ședință ordinară din acest an, 
marți, 20 ianuarie a.c., la sediul 
primăriei locale. Pe ordinea de 
zi s-au aflat nu mai puțin de 18 
puncte, patru dintre ele fiind 
ulterior retrase și amânate pen
tru o ședință ulterioară.

Concesionarea terenului din 
apropierea autogării către U.M. 
01719 în vederea construirii unei 
Case a Armatei a stârnit aprige 
discuții. Probleme au fost și la

sumul real lunar. Dacă se 
va constata o depășire 
peste limita de eroare a 
consumului prezumat, abo
natul va putea să se pre
zinte la FTDEE cu factura 
și autocitirea reală.

După cum ne-a precizat 
dl economist Nicolae Pode- 
leanu, șeful serviciului Re
surse Umane din cadrul Fili
alei de Transport și Distri
buție a Energiei Electrice 
Deva, noul sistem este deja 
folosit pe scară largă în alte 
județe și se pare că dă rezul
tate foarte bune. Domnia sa 
ne-a mai informat că pentru 

impulsuri consumate de abonat 
sunt gratuite, plătindu-se câte 
210 lei pentru fiecare impuls ce 
depășește acest barem. Tot ca 
noutate sunt introduse 6 paliere 
orare având 3 tarife diferite. 
Astfel între orele 10-16 și 19-21 
se taxează un impuls la minut, 
între orele 16-19, 7-10 și 21-23 
se taxează un impuls la două 
minute și în fine între orele 23-7 
se încasează un impuls la patru 
minute. Este evident că cele 
mai ieftine convorbiri pot fi fă
cute doar dacă abonatul aș
teaptă intrarea în orele târzii ale 
"schimbului trei".

în noua tarifare sunt con
siderate convorbiri telefonice 
"locale" acele convorbiri ce se 
stabilesc în interiorul județului, 
în ceea ce privește convorbirile 
interjudețene s-a optat pentru 

discutarea hotărârii privind salari
zarea personalului primăriei. A- 
mintim că Prefectura Hunedoara 
a respins noua grilă de salarizare 
a funcționarilor primăriei în de
cembrie anul trecut. Acum, însă, 
Consiliul local s-a opus demer
surilor Prefecturii, hotărând să 
mențină grila de salarizare.

Un alt punct al ordinii de zi a 
fost cel privitor la atribuirea unui 
spațiu din administrarea RAGCL 
Deva către Partidul Național 
Țărănesc Creștin Democrat în

a veni în sprijinul consuma
torilor a fost amenajată o 
casierie foarte modernă. 
Aici, pe lângă ghișeele de 
încasare a facturilor, există 
și un ghișeu specializat în 
informarea și documentarea 

tuturor celor care au nelă
muriri. Informații pot fi obți
nute și la numărul de telefon 
212901.

în altă ordine de idei, în 
ceea ce privește prețul ener
giei electrice distribuite, el se 
va modifica în conformitate 
cu prevederile Ordonanței 
Guvernului nr. 69 din aprilie 
1997. Dl Marian Ceuță, șeful 

un tarif unic liber de distanța 
existentă între apelat și apelant. 
Și în acest caz taxarea depinde 
numai de numărul de impulsuri 
consumate dependente, la rân
dul lor, de palierele orare în 
care se efectuează convor
birea.

Aceste "ajustări" de tarife, 
precizează dl Oprea, nu fac 
parte. încă, din noua strategie 
prehgurată de Romtelecom, 
care stabilește modificarea tari
felor funcție de inflație și pari
tatea leu-dolar. Actuala majo
rare, opinează interlocutorul, a 
fost hotărâtă de Ministerul Co
municațiilor, în ideea unor opti
mizări ale raportului venituri - 
cheltuieli în Romtelecom care 
încă se păstrează subunitar.

în încheiere mai facem o 
precizare ca răspuns la o serie 
de întrebări sosite la redacție. 
Este vorba de justificarea cifrei 
înscrise în dreptul "modificări 
tarife" de pe facturile telefonice 
primite în luna ianuarie. Acea 
sumă reprezintă diferența din
tre suma plătită, în avans, în 
luna decembrie pentru ianua
rie, la tarifele în vigoare atunci 
pentru abonamentul telefonic și 
noua taxă de abonament care 
a intrat în vigoare în luna ia
nuarie. Ea este specifică doar 
lunii ianuarie, fiind o corecție 
necesară pentru alinierea la 
noul tarif al abonamentului in
trat în vigoare la începutul a- 
nului, dar care a fost plătit, în 
avans, în decembrie.

vederea amenajării ca sediu. Tot 
pe ordinea de zi, la punctul 12, s- 
a aflat solicitarea de aprobare 
pentru amenajarea unui cimitir 
particular. Situat în vecinătatea 
celui din zona Bejan, noul cimitir 
va avea o capacitate de 475 de 
locuri de înhumare.

Două puncte de pe ordinea 
de zi, cel privind construcția 
unei noi benzinării și cel privind 
construcția unui chioșc din inte
riorul Pieței Agroalimentare, au 
căzut la vot.

Biroului Marketing, ne-a 
spus că legea permite ca la 
o variație mai mare de 5 la 
sută a raportului leu-dolar să 
poată fi făcute lunar ajustări 
ale prețului. Valoarea la care 
s-a calculat ultima dată kilo
wattul a fost de 7700 de lei 
pentru un dolar, astfel încât 
la actuala paritate de 8800 
de lei / dolar este imposibil 
să mai fie menținut același 
preț al energiei electrice. 
Actualele tarife pentru energia 
electrică livrată de RENEL 
sunt valabile de la 1 noiem
brie 1997. Consumurile casni
ce se plătesc diferențiat, în 
funcție de nivelul acestora. 
Astfel, cei care consumă pâ
nă la 50 de kilowați pe lună 
vor plăti 77 de lei/KWh. Pen
tru consumuri ce depășesc 
50 kWh dar nu trec de 100 
kWh pe lună, kilowattul se 
plătește cu 181 lei, iar pentru 
consumurile mai mari de 100 
de kilowați pe lună se plătește 
378 de lei/KWh.

f---------------------------- >

"Recoltă" 
bogată

în numai o săptămână, Iu-, 
crătorii Poliției municipiului 
Deva au strâns o recoltă bo
gată de mărfuri confiscate și 
au oferit o recoltă la fel de 
bogată de amenzi. S-au pri
pășit pe meleagurile noastre 
dacice, vânzând diferite pro
duse fără a poseda autori
zație de proveniență a lor, 
negustori din toate zările. Ei 
se numesc: Moldovan Ro- 
dica, din Unirea - Alba, Ibiniș- 
teanu Adrian, din Ibănești - 
Botoșani, D.umitru Nicolae, 
din Țăndărei și Nuțoaica Da
vid, din Bărbulești - Ialomița, 
Gabor Matiaș (unul de 45 de 
ani și altul de 21 de ani), din 
Sângiorgiu de Mureș și Ros- 
taș Istvan, din lernut - Mureș. 
Ce-i drept, au căzut în plasă 
și două băștinașe: Biriș Viori
ca, din Băița și Grozav Dori
na, din Orăștie.

I s-a tras de la 
guițatul porcilor

David Traian are 57 de 
ani și este administrator la
S.C. Agro Ind Corn Import 
SRL Deva. Profitând de cre
dibilitatea unor cetățeni, ce-a 
zis David? la să-i fraieresc 
puțin. Și s-a apucat să întoc
mească documente false de 
achiziționare de porci în ve
derea sacrificării, obținând 
astfel subvenții de la stat de 
53.000.000 de lei. Se pare că 
un godac a guițat acolo unde 
trebuia, drept pentru care lui 
David i s-a înmânat un man
dat de arestare pe timp de 30 
de zile pentru înșelăciune 
avut public, fals și uz de fals. 
Și ce-a zis David?...

Poveste cu 
cântec

Gestionar la S.C. Foto 
Computer Prest SRL Deva 
este un tânăr de 24 de ani. îl 
cheamă Beleiu Daniel Vasile. 
Curajos nevoie mare, a ex
pus și vândut compact discuri 
fără a avea licență și fără ca 
discurile să aibă inscripționat 
numele producătorului. Este 
cercetat și i-au fost ridicate în 
vederea confiscării 47 de 
compact discuri în valoare 
totală de 3.525.000 de lei. Tot 
în povești cu cântec, vân
zând casete audio fără licen
ță, s-au aventurat și Herbai 
Stelian Romulus și Țițeica 
Emanuela, din Deva și lacob 
Minodora, din Gurasada. Și 
lor le-au fost ridicate 25,5, 
respectiv 20 de casete audio. 
Măi, Măi...

Rubrică realizată cu 
spijinul Poliției 

municipiului Deva

Pagină realizată de 
Adrian SĂLĂGEAN, 

Andrei NiSTOR
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Prietena mea îmi scrie de 
peste Ocean, de pe Pământul 
Făgăduinței, acolo unde 
"curge lapte și miere "dar 
pentru a le putea avea tre- 
tfuie să lupți, uneori o luptă 
aspră. îmi scrie despre lumea 
fascinantă a belșugului, 
bogăției șl luminii, dar îmi 
scrie despre dorul de casă, 
dorul de cel dragi...

Șl dorul meu accentuează 
lipsa el, dar știu că mie îmi 
este Infinit mal ușor, eu am 
rămas acasă, între prieteni, în 
cultura în care m-am născut, 
aici pe plaiuri natale. Ea

Stor de Vn
pășind pe acel Pământ al 
Făgăduinței a pășit pe un 
tărâm străin, într-o lume 
nouă șl străină șl ea, unde 
se vorbește o altă limbă șl 
sunt alte obiceiuri șl meniuri, 
unde poți să-ți realizezi visul 
dar uneori, la capăt de 
drum, te trezești singur pe 
lume.

Mi-e dor de ea, dar eu 
știu că este o femeie 
puternică, ambițioasă și 
cred că-și va împlini visul. Și 
mai știu că într-o zi iar 'ne 
vom întâlnii

/na DELEANU

GELOZIA
în înțelepciunea franceză

• "Femeile nu pot suferi bărbații geloși, dar plăcerea lor este 
de a le Inspira gelozia".

• "Gelozia a pierdut mal multe femei decăt dragostea însăși".
• "Nu e Jurământ care să nu se uite șl nici dragoste care să 

nu la sfârșit".
He/ene Faicoyano

• "Zgârcitului îi merg treburile mal rău decât săracului, Iar 
gelosului mal rău decât încornoratului".

Montaigne
• "Gelozia este printre pasiuni ceea ce este printre boli 

turbarea; cea mai ciudată ca Idee, cea mal grea de vindecat, cea 
mal fatală prin efectele sale".

Denis Diderot
• "Dragostea tndură mal ușor absența sau moartea decât 

îndoiala sau trădarea ".
Andre Meurols 

Selecție de Iile LEAHU .

POSIBILITATEA TRATĂRII
PRIN REMEDII NATURALE

Pe marginea unei scrisori
Itâ puteți înscrie

- Ce v-a determinat să 
îmbrățișați medicina tradi
ționala Indiană?

- Am urmat în timpul 
facultății un curs de medicină 
tradițională Indiană, atrasă 
fiind de posibilitatea de a trata 
boala prin remedii naturale. 
Prin acest curs am aflat mult 
mal mult. Șl anume că nu 
suntem doar un corp fizic șl 
nu funcționăm ca niște simple 
mașini șl a trata omul nu 
înseamnă doar a-i administra 
medicamente cl mult mal

! mult. înseamnă a elimina 
cauzele esențiale ale bolilor, 

| care, după cum spune tradiția 
indiană, se află adânc as
cunse în om, chiar la nivel 
mental. Așadar vindecarea 
înseamnă din această per
spectivă să ne îngrijim și de 

! trup dar și de suflet, pentru că 
omul este un întreg, aspect 
neglijat de medicina con
temporană.

- Credeți că noțiunile 
medlclnel naturiste sunt 
accesibile oricui?

- Ca șl principiu sunt de 
fapt niște legi universale și 
"nescrise” ale naturii, care

ksunt aceleași, indiferent

Ffr>acă vreți să oferiți 
»cuiva un cadou de 

care să se bucure trebuie să 
cunoașteți semnul zodiacal al 
respectivei persoane. în 
funcție de zodia în care s-au 
născut oamenii apreciază 
diferit un cadou.

Berbecul se va bucura de 
un obiect care să-i folosească 
în activitatea sa. Nu contează 
prețul acestuia ci utilitatea lui. 
Dacă e vorba de îmbrăcă
minte e preferabilă culoarea 
roșie. Berbecul apreciază 0 
bijuterie scumpă, dar primește 
amuzat și un ... nimic practic.

Taurul e un om care va fi 
impresionat de ceva care să- 
i servească pentru timpul său 
liber (o undiță, un animal de 
casă, un ghiveci cu flori ș.a.). 
Femeile vor aprecia un cadou 
utilizabil în gospodărie dar și 
un produs cosmetic, o biju
terie. Dacă altceva nu găsiți 
cumpărați-i un loz în plic, 
taurul crezând în noroc.

Gemeni. Un obiect deco
rativ, cu particularități stilistice 
place acestei zodii la fel de 
mult ca o haină elegantă ori 
un produs cosmetic de marcă. 
Pe gemeni îi pasionează 
lectura, călătoriile, flora și 
fauna, deci o carte sau un 

^cadou viu i-ar face plăcere. 

zona geografică. Șl sunt 
noțiuni șl elemente care se 
regăsesc în tradiția populară 
românescă, ceea ce arată 
legătura existentă șl dispo
nibilitatea noastră de a le pune 
în aplicare.

- Deci n-au nevoie de o 

/-----------------------------------------\
Dra Dalia Faur este 

absolventei de 
medicind. 

Organleeaed, la Deva 
fi Hunedoara, 

cursuri de medicină 
tradițională indiană 

Qsau medicină 
naturistă)

anume cel

(Va urma)

- în primul rând o apli
cație foarte Importantă a lor 
este prevenirea îmbolnă
virilor prlntr-o alimentație 
corecta, prlntr-o atitudine 
pslho-mentală corectă față 
de problemele cu care 
fiecare se confruntă, prin 
respectarea “legilor naturii". 
Iar în cazul apariției unor 
boli tratamentele naturiste 
(fltoterapla, masajul, refle- 
xologla, meloterapla, 
cromoterapla ș.a.) pot fl 
folosite fie singure, fie ca 
adjuvant al unul tratament 
medicamentos, în funcție de 
gravitatea și natura afec
țiunii. în al treilea rând 
terapiile naturiste pot fl 
utilizate în recuperare șl 
convalescență. Aici intră 
anumite exerciții fizice, 
dietă, mod de viață.

- Sunt compatibile 
filozofia noastră de viață șl 
religia creștină cu aceste 
învățăminte Indiene?

- Da. Nu numai că sunt 
compatibile, dar chiar ajută 
la o mai profundă înțelegere 
a unității dintre om și 
Dumnezeu.

A consemnat 
Viorica ROMAN J

MAI FRUMOASE, 
FOLOSIND LAPTELE 

Laptele- și produsele 
lactate conțin albumlnă 
pentru regenerarea pielii, 
părului și unghiilor, calciu 
pentru întărirea dinților și 
oaselor, vitamina A pentru 
piele și ochi, vitamina B 
pentru întărirea nervilor, zinc 
pentru cicatrizarea rapidă a 
rănilor, grăsimi și zaharuri 
pentru flora intestinală. Deci, 
e bine să nu lipsească din 
alimentația noastră zilnică.

Acestea au efecte bene
fice și pentru aspectul 
exterior, când sunt folosite 
sub forma produselor 

^cosmetice. O emulsie hidra-

Dnd Sonia Cornelia Sonoc, 
pensionară din Deva, ne 
semnalează situația în care a 
ajuns - scrie dumneaei - din 
motive de sănătate. A fost 
membră a Casei de Ajutor Reci
proc a Pensionarilor Deva din 
1988. fn iulie 1996 s-a îmbol
năvit de diabet zaharat fi fiind 
imobilizată la pat mai multe 
luni nu și-a putut achita 
datoriile la CARP, fn consecință 
a fost anunțată că a fost 
exclusă, “pierzând vechimea de 
9 ani și ajutorul de deces afe
rent. "

fn scrisoare se mai 
menționează că semnatara sa se 
simte frustrată, că se aftepta la 
mai multă înțelegere spre a nu- 
fi pierde drepturile pentru care 
a cotizat. La CARP Deva am 
aflat că dna în cauză s-a retras 
de mai multe ori fi s-a reînscris. 
De asemenea, că a fost scoasă 
din evidență abia în aprilie 1997 
defi nu fi-a achitat obligațiile 
bănefti din iulie 1996. Iar 
statutul casei stipulează la art. 
8, lit. b că membrii CARP sunt 
obligați să achite în termen

tantă puteți obține în felul 
următor: amestecați 3 Un
guri de lapte bătut sau Iaurt 
cu o Jumătate de linguriță de 
uiei de avocado și cu un 
praf de vanilie. Se păstrează 
ia frigider și se utilizează ca 
o cremă. Pentru mască, 
înmuiați fiori de mușeței în 
75 mi lapte cald și iăsați 
vasul acoperit timp de 20 de 
minute. încălziți și adăugați 
o linguriță de tărățe și o 
Jumătate de linguriță de 
miere. Se aplică pe fața 
curată, se iasă 15 minute și 
apoi se îndepărtează cu apă 
călduță.

obligațiile bănefti. fn caz 
contrar calitatea de membru al 
CARP Deva încetează, după 
cum se prevede la art. 10, lit. b, 
"prin excluderea ... pentru 
neplata cotizației lunare, a 
contribuției pentru deces, pe 
mai mult de 3 luni. "

Dna Sonoc a fost păsuită 
mai mult de 3 luni pentru 
neachitarea obligațiilor bă
nefti. Și ni s-a comunicat - se 
poate reînscrie oricând 
dorefte, în condițiile păstrării 
vechimii, dacă achită datoriile 
restante după cuantumul 
actual al pensiei (dovedit cu 
ultimul cupon de pensie). De 
altfel, aceste relații au fost date 
fi fiicei dnei Sonoc care s-a 
prezentat de vreo 2-3 ori la 
sediul CARP Deva dar n-a mai 
revenit să-fi înscrie mama.

Deci un membru exclus îfi 
poate redobândi acest statut, 
cu păstrarea vechimii avute. 
Singurul inconvenient ar fi 
costul reînscrierii. Dar afa 
prevăd normele CARP fi ele 
trebuie respectate.

V. ROMAN
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îngrijirea plantelor 
de interior

ANANASUL
Este o plantă orna

mentală, cu frunze frumos 
arcuite, elegante, cu 
margini zimțate.

Așezată intr-un coș în 
sufragerie va da un aspect 
elegant încăperii. Lumina ii 
întărește și îi înfru
musețează culorile. Se va 
uda moderat în tot cursul 
anului, iar în perioadele 
călduroase apa va fi pulve
rizată. Primăvara și vara se

! BUNA CUVIINȚĂ; 
imjRIUNDE-^* 

SI ORICÂND ..!
I
I
IA TENȚIE IA 

RELAȚIILE CU 
VECINII

i 
t

Nu porniți mașina sau 
motocicleta în toiul nopții 
sau la ora patru dimineața;

Nu scuturați covoarele 
lângă ferestrele larg 
deschise ale vecinilor sau 
deasupra rufelor întinse la 
uscat;

Evitați uși trântite, 
aparate de radio sau TV 
puse la maximum, țipete, 
cântatul la plan în orele de 
somn;

Aveți grijă de bunurile și 
spațiile comune; nu faceți 
curent, murdărie, gălăgie pe 
coridoare.
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❖ Preparatele care 
conțin albușuri bătute 
spumă... Se coc la tem
peratură progresivă, pri
mele 10 minute la 
temperatură minimă, care 
se reglează apoi la 
moderat. Nu se deschide 
ușa cuptorului în timpul 
coacerii.

❖ Osul cu măduvă... 
se tamponează la extre
mități cu sare șrunjoasă, 
pentru a împiedica 
risipirea măduvel în sup^i.

<r Peștele... se pune 
pe grătarul încins, după ce 
a fost trecut prin ulei cald; 
astfel nu se va lipi șl se va 
rumeni frumos.

❖ Pireul ... va fi mai 
gustos și își va păstra vita
minele dacă se vor fierbe 
cartofii în coajă;
după ce sunt I 
pasați, se adau
gă un albuș de M.. 
ou bătut spumă. \ * 1

pregătire 
Interesați?

- Cursul se adresează 
tuturor celor dornici să afle 
cum se pot vindeca de diferite 
afecțiuni șl celor care doresc 
să afle Informații legate de 
vastul și fascinantul domeniu 
al terapiilor naturiste.

- Exclud aceste terapii 
tratamentele medicamen
tase?

Dar hu disprețuiește nici 
delicatesele gastronomice.

Rac. Pentru acest semn 
se potrivește un dar 
strălucitor, luxos. O haină de 
mătase sau de velur, niște 
cizme elegante, o stofă de 
efect ori un colier scump vor 
fi binevenite. Dar va vorbi cu 
plăcere și despre un articol 
cosmetic de la o firmă de 
renume, un aparat casnic cu 
o marcă recunoscută.

Leului dăruiți-i un inel de 
aur cu inițialele sale, o 
eșarfă de mătase sau un 
obiect în formă de inimă, ori 
altceva care face impresie, 
se vede de departe (o 
pălărie, o haină șfc). Leii 
apreciază gesturile de aten
ție și vor primi cu încântare și 
un cadou simbolic dăruit din 
inimă.

Fecioara se bucură de 
lucrurile practice (niște pan
tofi ori ciorapi moderni, o 
oală minune). Fecioarele țin 
la exteriorul lor așa că 
apreciază cosmeticele de 
calitate dar și ceva destinat 
timpului lor liber (ustensile 
pentru lucrul de mână - 
femeile, ori truse de scule 
pentru mici reparații casnice 
- bărbații).

va trata, Ja un interval de 
două săptămâni, cu soluție 
de Îngrășăminte. Solul po
trivit este cel format din 
amestec de turbă cu pă
mânt de flori, în părți ega
le. Lăstarii se taie cu un 
cuțit ascuțit, producându- 
se în felul acesta înmul
țirea. Se simte bine la 
temperaturi crescute, 
iarna minimum 16grade C 
și o umiditate ridicată.
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In acest an, Fondul Pro

prietății de Stat scoate la 
vânzare peste 2.000 de în
treprinderi.

FPS șl Ministerul Privati
zării au elaborat programul 
de privatizare șl restructu
rare pentru acest an. Strate
gia șl lista societăților scoa
se la vânzare urmează să fie 
aprobate de Guvern. în 
1998, 300 de întreprinderi 
vor fi vândute prin interme
diul pieței de capital, 50 de 
societăți prin bursă șl 250 pe 
piața extrabursleră.

"Oferta pentru acest an 
este de 2.115 întreprinderi, 
chiar dacă noi contăm pe 
1.600 de întreprinderi", a 
declarat Valentin lonescu, 
ministrul Privatizării

în 1998, 300 de între
prinderi mari vor fl scoase la 
vânzare. Acestea vor pro
veni din metalurgie, petro
chimie, construcții de mașini. 
Pentru aceste societăți, FPS 
va face și publicitate Inter
națională.

"Ne-am propus prezen
tarea ofertei în Londra, Wa
shington și Helsinki, în prima 

Jumătate a anului, odată cu 
deschiderea de centre de 
afaceri", a precizat Sorin 
Dimitrlu, președintele FPS.

Privatizarea Industriei 
grele nu va aduce încasări 
spectaculoase, în general 
întreprinderile mari înregis
trând pierderi din cauza teh

FONDUL PROPUI ETĂȚII
DE STAT SUDATE LA 

VÂNZARE PESTE 2.000 
de Întreprinderi

nologiei învechite șl a lipsei 
comenzilor, șl au datorii res
tante de zeci de miliarde de 
lei. Pentru ca aceste fabrici 
să fie solicitate spre cumpă
rare, conducerea FPS pro
pune susținerea lor de către 
stat. "Aceasta înseamnă ree- • 
șalonărl de datorii, anularea 
unor datorii, reeșalonărl de 
penalități șl anulări de pena

lități", a precizat Dimitriu.
în plus va fi ales cum

părătorul care se angajează 
să capitalizeze întreprinde
rea șl să facă cele mal mari 
investiții. între criteriile priva
tizării marilor întreprinderi, 
prețul oferit pe acțiune este 
pe locul trei. "Valoarea pe 

acțiune este Importantă, dar 
economic du este o garanție 
că societatea privatizată va fl 
profitabilă", apreciază Dl- 
mltrlu.

FPS se va ocupa șl de 
restructurarea societăților 
comerciale, pentru a le face 
mal atractive la privatizare, 
prin închiderea liniilor teh
nologice nerentabile șl dlspo- 

nibilizări de personal. Finan
țarea acestei activități se va 
face prin hotărâre de Guvern, 
la propunerea Ministerului 
Privatizării. Privatizarea socie
tăților va permite păstrarea 
locurilor de muncă, aceasta 
fiind una din condițiile prevă
zute în caietele de sarcini.

La începutul lunii febru
arie, FPS va semna contrac
tul de privatizare a rafinăriei 
Petrotel, cumpărată de com
pania rusească Luckoil, ur
mată de semnarea privati
zării rafinăriei Petromldia. în 
același timp, va începe pri
vatizarea societăților din a- 
grlcultură, urmate de socie
tățile de asigurare Astra și 
Aslrom.

Sorin Dimitrlu apreciază 
câ vor fi obținute din privati
zare circa 10.000 miliarde 
lei, aproximativ un miliard de 
dolari.

Ministrul Privatizării consi
deră că dacă se adună șl fon
durile obținute din privatizarea 
băncilor, precum șl cele din 
privatizarea Romtelecom șl 
Romgaz, încasările vor fi de 
circa 1,7-2 miliarde dolari.

"Acasa" - o televiziune 
de familie

Cea dintâi televiziune din 
România care poate fi re
cepționată numai prin cablu, 
"Acasă", va fl lansată din 2 
februarie, de către Media 
Pro International.

Ea va putea fi recepțio
nată pentru început în 24 de 
reședințe de județ și muni
cipii, de către abonații a 36 
de rețele de televiziune prin 
cablu.

"Acasă" propune pentru 
prima oară în România I- 
deea unei televiziuni care 
promovează restaurarea va
lorilor familiale, fiind conce
pută în special pentru femei. 
Alături de telenovelele latlno- 
amerlcane, "Antonella" șl 
"Nimic personal", noul post 
de televiziune include în pro
gram, printre altele, șl seriale 
americane precum "Războiul 
conjugal" (Civil Wars) sau 

"Dragoste șl putere" (The 
Bold and the Beautiful). Ca
nalul "Acasă" mal includ&în 
emisiunile sale o telenovelă 
surpriză, "Guadelupe", regi
zată în Mexic de românul 
Andrei Zincă.

"Acasă" va dedica în în
tregime ziua de duminică 
transmisiilor șl emisiunilor 
sportive, din care nu vor lipsi 
fotbalul Italian în direct, bas
chet din NBA șl emisiunile 
Sport extrem, Motor Sport 
Magazin și Top gol Europa. 
"Cinemateca de Acasă" va 
difuza, în flecare zl, de luni 
până vineri, pelicule de refe
rință mondială, comedii șl 
filme muzicale.

Realizatorii noului canal 
de televiziune speră câ "Aca
să" va deveni, "alături de ma
ma, tata si copil, un al patrulea 
membru al unei familii".

! Eltîn ■ o a treia I
I r I
! candidatură? !
i Prlm-vlcepremierul rus Boris 
| Nemtov a reaprins speculațiile 
I privind o posibilă candidatură a 
| Iul Boris Elțîn la un al treilea
■ mandat prezidențial, declarând, 
I în cadrul unul Interviu, că liderul 
| rus "n-ar avea concurent", în 
| cazul că ar decide să se prezinte 
! din nou în fața electoratului, 
I semnalează AFP.
| într-un amplu Interviu acor-
■ dat ziarului Izvestia, Boris Nem- 
! tov afirma că șansele preșe- 
I dintelui Elțîn de a fl reales ar fl 
| cu atât mai mari cu cât contra-
■ candidații săi potențiali, res- 
' pectiv actualul primar al Mosco- 
| vel, lurl Lujkov, șl premierul Vik- 
| tor Cernomîrdin, vor renunța în 
I mod sigur la candidatura lor, în 
« favoarea Iul Boris Elțîn.
| Problema unei a treia candi- 
i daturi a Iul Boris Elțîn constituie, 
J de mai mult timp, un subiect de 
I vii polemici în Rusia, deoarece, 
| potrivit constituției din 1993, un
■ președinte nu poate exercita
■ mai mult de două mandate suc

Elevi brazilieni îl admiră pe 
Adolf Hitler

Adolf Hitler este cea mai 
admirată personalitate prin
tre elevii unei școli militare 
din Brazilia, se arată într-o 
anchetă publicată în revista 
școlii respective, relatează 
AFP.

în cadrul acestui sondaj, 
cei 84 de elevi chestionați au 
citat 49 de nume ale celor 
mai admirate personalități. 
Cele mai multe voturi, adică 
opt, le-a primit Adolf Hitler 
urmat de Tridentes, un martir 
al independenței Braziliei, de 
pilotul de Formula 1 Ayrton 
Senna și de Jeanne D'Arc, 
care au avut câte șase 
voturi. 

cesive. Unii analiști susțin, însă, ■ 
că această prevedere nu se * 
poate aplica șl Iul Boris Elțîn, I 
întrucât el și-a început primul | 
mandat în 1991, sub vechea . 
constituție, cea sovietică. >

Liderul de la Kremlin a fost | 
reales, pentru un al doilea man-1 
dat de patru ani, în Iulie 1996 șl: 
de atunci el a declarat în câteva I 
rânduri că nu mal dorește să | 
candideze. O serie de persoane ■ 
din anturajul său au afirmat, * 
însă, că aceste declarații au I 
avut darul mai mult de a liniști | 
opinia publică. (

La sfârșitul lunii octombrie • 
1997, Duma de stat (Cameral 
Inferioară a parlamentului), care ■ 
este dominată de conservatorii! 
pro-comuniști, a sesizat Curtea I 
constituțională, cerându-i să se | 
pronunțe asupra legalității unei ■ 
a treia candidaturi a lui Elțîn. 1 
Curtea constituțională a anunțat I 
că își va da verdictul în această | 
problemă abia în a doua jumă- ■ 
tate a anului 1998.

Cadavrele celor doi marinari 
români care și-au pierdut viața 
în naufragiul cargoului "Fiare" în 
largul arhipelagului francez 
Saint-Pierre au fost identificate, 
reprezentanții României aștep
tând instrucțiuni iîn vederea 
repatrierii, a declarat agenției 
MEDIAFAX, consulul general al 
României la Montreal, Florian 
Murg.

Viorel Vornici, născut la data 
de 4 ianuarie 1961, era operator 
radio pe nava cipriotă și avea 
pașaportul simplu cu numărul 
001912530. Colegul său de e- 
chipaj, Ion Tudor, născut la 21 
ianuarie 1964, era ajutor meca
nic și deținea pașaportul cu 
numărul 002319486.

Trupurile neînsuflețite ale 
celor doi români, identificate de 
cei patru supraviețuitori ai nau
fragiului, se află la compania de 
pompe funebre Carnells' din 
Saint John's, capitala insulei 
canadiene Terra Nova. Trupurile 
neînsuflețite ale celor doi ur- 
meză să fie repatriate de îndată 
ce vor fi primite instrucțiunile 
corespunzătoare. Cheltuielile 
aferente repatrierii cadavrelor

Responsabilul revistei 
școlii, comandantul Antonio 
Claudio Belem, a explicat 
acest rezultat prin faptul că 
"anumitor elevi li s-a părut 
interesant ceea ce a realizat 
Hitler în domeniul tacticii și 
strategiei militare". Coman
dantul Belem a declarat pen
tru cotidianul "Journal du Bra
sil" că nu a cenzurat în nici un 
fel părerile elevilor săi.

Școala militară din Porto 
Alegre, unde a avut loc son
dajul, este veche de 145 de 
ani. Printre elevii săi s-au 
numărat generalii Ernesto 
Geisel și Joao Figueiredo, 
cei doi dictatori brazilieni.
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Naufragiul cargoului "FLARE"
urmează să fie suportate de 
către armatorul grec.

Sindicatul Liber al Navigato
rilor (SLN) a solicitat sprijin 
Federației Internaționale a 
Transportatorilor pentru 
recuperarea compensațiilor de 
deces de la armatorul grec. A- 
drian Mihălcioiu, vicepreședinte 
SLN, a declarat, pentru MEDIA
FAX, că în contractele încheiate 
de cei doi marinari români există 
o clauză care prevede acorda
rea sumei de aproximativ 
40.000 de dolari fiecărei familii, 
în caz de deces. Mihălcioiu a 
precizat că, în momentul în care 
a fost găsit de echipele de sal
vare, Viorel Vornici se afla încă 
în viață, dar nu a putut fi salvat, 
decedând în drum spre spital.

Ambasada României de la 
Ottawa și Consulatul General al 
României de la Montreal ur
măresc evoluția evenimentelor, 
transmițând Ministerului de Ex
terne de la București toate infor
mațiile, pe măsură ce acestea 
devin disponibile.

Cargoul "Fiare", având o 
lungime de 180 de metri, apar
ținea armatorului grec "Trade 

Fortune" și a ridicat ancora din 
portul Rotterdam, cu destinația 
Montreal, unde urma să preia o 
încărcătură de cereale. Vasul, 
care se afla în exploatare de 26 
de ani, naviga sub pavilion ci
priot.

Vasul a înfruntat, în cursul 
nopții de joi spre vineri a săptă
mânii trecute, o furtună cu valuri 
de patru metri și vânturi cu vite
ză de 70 de km/oră. Scufun
darea cargoului a provocat moar
tea a 21 dintre cei 25 de membri 
ai echipajului. Patru membri ai 
echipajului - trei cetățeni filipinezi 
și unul din Muntenegru - au fost 
salvați, iar cadavrele altor 15 au 
fost recuperate de echipajele 
navelor de salvare care s-au 
deplasat la locul naufragiului. 
Căutarea cadavrelor celorlalți 
șase marinari care au fost dați 
dispăruți a fost abandonată în 
cursul zilei de sâmbătă. Cargoul 
avea un echipaj format în majo
ritate din marinari filipinezi și din 
fosta Iugoslavie, precum și din 
doi marinari români.

Arhipelagul Saint-Pierre es
te situat în sud-vestul insulei 
canadiene Terra Nova.

i Irakul nu
i scăpat de i 
! amenințarea! 
i militară !

HI ■!■■■■■! I
Forțele militare ameri-1 

cane desfășurate în Golful | 
Persic sunt pregătite să lan-1 
seze un atac asupra Irakului ! 
în cazul în care autoritățile • 
de la Bagdad vor continua | 
să obstrucționeze activitatea | 
inspectorilor internaționali ai ■ 
Națiunilor Unite, a anunțat, ! 
unul dintre cel doi coman-1 
danți ai trupelor staționate în I 
zonă, citat de AFP.

"Suntem pe poziții și sun-1 
tem pregătiți să lansăm un . 
atac în forță asupra Irakului", J 
a declarat contra-amiralul I

| John Nathman, comandantul | 
| unuia dintre cele două unități |
■ americane amplasate în Golf. ■
■ "Consiliul de Securitate j 
I al ONU încearcă soluționa-1 
| rea pașnică a conflictului, | 
| dar are nevoie și de sprijin |
■ militar", a adăugat el.
j Portavionul Nimitz, însoțit! 
I de alte ambarcațiuni militare • 
| de escortă, se află în Golful |
| Persic încă din luna noiembrie, | 
■ când atitudinea autorităților de ■ 
! la Bagdad a determinat Statele ! 
' Unite să trimită în zonă un 1 
I puternic efectiv militar. Guver-1
| nul de la Bagdad împiedică | 
i activitatea inspectorilor ONU | 
! din echipele pentru dezarma-.
1 rea Irakului (UNSCOM), inter-' 
I zicându-le accesul în palatele I 
| prezidențiale.
| Atât Consiliul de Secu-| 
■ ritate, cât și întreaga comu- ■ 
j nitate internațională au reco- ] 
I mandat liderilor irakieni să I 
| respecte prevederile rezo-1

luțiilor adoptate de ONU 
pentru a se evita, astfel, un 
nou conflict în Golful Persic.

I 
I

I 
I
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Educația - o permanență a societățili
cursuri periodice în diferite zo
ne ale țării (județul nostru a fost 
gazda a trei asemenea 
manifestări), urmând ca instru
irea noastră, mai bine zis schim
bul de experiență, să se desă
vârșească în țările respective. 
Astfel, eu am început acest 
ciclu în Danemarca (axat pe 
probleme de educare a adulților 
și de integrare socială), am 

- Die Avram Dara, sfâr
șitul anului trecut a coincis 
pentru dvs cu ultima etapă 
a unui ciclu de pregătire 
profesională desfășurat pe 
parcursul a trei ani de zile 
în câteva țări din Europa. 
Care a fost scopul acestei 
specializări, având în vede
re că ați participat în cali
tate de director al Univer
sității Populare din Deva și, 
respectiv, de membru în 
consiliul național al Aso
ciației Naționale a Univer
sităților Populare (A.N.U.P.) 
din România?

- Acțiunea amintită s-a reali
zat în cadrul unei colaborări 
inițiate în anul 1994 între ANUP 
și asociația similară din Ger
mania - D.V.V. Organizată la 
București sub forma unui birou,

'aceasta a acordat un sprijin 
substanțial aproape tuturor uni
versităților populare din țară, 
sprijin constând în metodologie, 
într-o dotare tehnică mai bună 
și, mai ales, într-un benefic 
schimb de experiență. Specia
liști din Germania, Anglia, Dane
marca, Elveția, Belgia au tinut
--------------

Interviu cu dl Avram Dara, 
directorul Universității Populare Deva

continuat în Anglia (unde tema
tica a fost foarte diversă), eta
pa finală desfășurându-se în 
Germania (între 12-24 decem
brie 1997). Aceasta a fost, de 
altfel, cea mai interesantă și mai 
completă, dovedindu-se foarte 
benefică pentru delegația noas
tră, din care au mai făcut parte 
colegul meu Vali llyeș și alți doi 
colegi din țară.

- în ce-au constat calită
țile acestui ultim schimb de 
experiență?

- Aș începe cu faptul că, 
vizitând opt localități - de la 
orașul Nurnberg, cu 1,5 milioa
ne locuitori, până la un cătun ce 
avea de exemplu 40 de locuitori 
- am putut vedea și constata 
realitățile sociale existente la 
diferite niveluri. Plecând de la o 
asemenea premisă, am putut 
percepe mai clar și celelalte 
fenomene care intrau în aria

' SIMȚUL PROPRIETĂȚII SI (TlEl)IATA
S » 9 »

Când am intrat în Primăria' 
Totești dl primar lulius Lăpădă- 
toni discuta cu câțiva localnici 
despre pământ. Modificarea 
Legii 18 a fondului funciar face 
ca la primării să fie un volum 
mare de muncă. O dată pentru 
că suprafețele de teren sau de 
pădure pe care oamenii au 
dreptul să le primească sunt 
mai mari. Dar și pentru că a- 
cum în multe cazuri ies la ivea
lă greșeli, voite sau neinten
ționate, privind modul cum s-a 
aplicat legea la timpul potrivit.

O problemă mai specială se 
ridică în această comună și 
pentru că între bisericile orto
doxă și greco-catolică nu exis
tă înțelegere în ceea ce priveș
te proprietatea asupra unor 
clădiri. înainte ca biserica gre
co-catolică să fie desființată 
locuitorii câtorva sate aparți

neau acestei credințe. Dar au 
devenit ortodocși și probabil că 
rămâneau toți și pentru totdea
una astfel dacă n-ar fi fost un 
incident regretabil. Din acel mo
ment vreo 30-40 de localnici au 
revenit la vechea lor credință, 
uniții, cum mai sunt numiți, soli
citând restituirea proprietăților 
avute de biserica lor. Dacă 
dreptul de proprietate asupra 
pământului pentru greco-catolici 
s-a reconstituit, mai multe clă
diri sunt solicitate și de ei dar 
și de ortodocși, care constituie 
majoritatea locuitorilor comunei. 
Primăria a încercat să realizeze 
o înțelegere între conducerile 
celor două biserici, dar nu s-a 
putut. Se pare că simțul pro
prietății, preocupările pentru 
bunurile materiale sunt prepon
derente în fața celor spirituale.

Rămânând în sfera proble

noastră de interes ocupațional. 
De altfel, în organizarea oricărei 
acțiuni de pregătire profesio
nală se pleacă de la un studiu 
social foarte amănunțit, pentru 
a se cunoaște îndeaproape ne
voile societății în momentul res
pectiv, ceea ce e foarte impor
tant.

Am constatat că se acordă 
o deosebit de mare atenție tine

rilor și oamenilor în vârstă, că
rora le sunt destinate numeroa
se activități specifice. începând 
chiar de la grupele de pre
școlari, continuând cu elevii de 
gimnaziu (care participă deja la 
cursurile universităților popu
lare) există preocupări în sen
sul descoperirii înclinațiilor sau 
potențialelor talente ale copiilor, 
spre a fi orientați cât mai bine 
spre domeniile profesionale co
respunzătoare.

în altă ordine de idei, am re
marcat contactul permanent al 
tuturor categoriilor de vârstă și 
sociale cu problemele educației 
(de la cea civică, până la cele 
etică și estetică), nu doar în 
cadrul școlii, ci și al altor forme 
de învățământ. E adevărat însă 
că un procent însemnat din ve
niturile populației se răsfrânge 
asupra acestui proces, căruia 
landul respectiv, statul german îi

melor legate de pământ am reți
nut regretul dlui Lăpădătoni că 
în '90 nu s-au păstrat sau în
ființat asocieri ale proprietarilor. 
Astăzi s-ar fi putut ca pe teri
toriul comunei să se cultive su
te de ha cu cartofi și să se ob
țină venituri frumoase. Tot sim
țul proprietății i-a determinat și 
atunci pe oameni să refuze 
orice asociere, lucru păgubos 
pentru ei.

Pentru că Toteștiul are oa
meni doritori de confort, între 
problemele de interes ale pri
măriei se numără introducerea 
gazului metan, pentru care s-a 
obținut aprobare, și realizarea 
canalizării și alimentării cu apă, 
deocamdată în stadiul de do
rință. De asemenea, se inten
ționează "punerea la punct" a 
tuturor instituțiilor comunei.

Viorica ROMAN 

acordă importanța cuvenită.
- Cu siguranță că influ

ența între statutul econo
mic al Germaniei și speci
ficul educației poporului 
german e reciprocă...

- Faptul că fiecare cetățean 
este conștient că trebuie să 
facă ceva pentru comunitatea 
în care trăiește, să-și valorifice 
timpul cât mai eficient, în folosul 
lui și al societății, subliniază 
tocmai această idee. Pentru 
asta însă germanii acordă im
portanță deopotrivă viitorului și 
trecutului, modernului dar și 
tradițiilor artei populare, aspec
tului material dar și hranei spi
rituale.

- Cum se va concretiza 
tot acest ciclu de pregătire 
în planul nostru local?

- Pe lângă cunoștințele însu
șite, o largă deschidere și o mai 
bună orientare în pregătirea ac
țiunilor noastre, s-au conturat și 
unele colaborări. Astfel, am sta
bilit deja un proiect cu primăria 
din Hilpolstein, axat pe proble
me ecologice (cu specialiști și 
susținere financiară de acolo), 
schimburi de experiență între 
tinerii noștri și cei germani. Am 
învățat de asemenea cum să 
găsim resurse financiare mult 
mai eficiente și mai prompte în 
efectuarea diferitelor noastre 
acțiuni inclusiv cele culturale și, 
în același timp, să dezvoltăm 
relațiile de cunoaștere și de 
prietenie cu ceilalți.

Interviu realizat de 
Georgeta BÎRLA

| La Casa Corpului Didactic |
■ Deva s-a pus în funcțiune un ■ 
' cabinet de informare și docu- ' 
| mentare mobilat prin forțe pro- |
■ prii și deschis zilnic între orele i 
! 9-16. Dna Rodica Enedl, direc-
I toarea CCD Deva, ne informea- I 
| ză că la dispoziția celor intere- |
■ sați stau oamenii casei și dotă- . 
I rile cabinetului: un calculator cu I 
| dischete pentru ciclul primar și |
■ gimnazii; un video cu casete ■ 
1 pentru istorie, un diascol auto- 1 
I mat și un retroproiector. Mate- I 
| rialele disponibile sunt pentru | 
j informarea cadrelor didactice . 
I din județ, care în acest cabinet I 
| pot consulta manualele alter- | 
I native cât și publicațiile de spe- ■
■ cialitate (metodică, pedagogie, * 
| alte materii) pentru care există | 
^abonamente anuale. (V.R.) _ J

Agenția MARSCHALL REISEN S.R.L
Organizează excursie la meciul de 
BOX PENTRU CENTURA MONDIALĂ 

a boxerului

ce va avea loc la Stuttgart - 
Germania, în data de 14 ianuarie a.c.

Se asigură transport autocar, 
două cazări la Stuttgart, cu mic 

dejun, bilet la meci și viză.

Informații la telefon 
231291.

CONCURS CU y 
PREMII AL -- njfts 

DIRIGINȚILOR /V
Șl FACTORILOR V 

POȘTALI
Pentru ca ziarul nostru să ajungă la cât mai mulți 

dintre cititorii săi și pentru că abonamentul este calea 
cea mai sigură și mai ușoară în acest sens, S.C. Casa 
de presă și editură “Cuvântul liber” S.A. Deva 
împreună cu Oficiile Teritoriale de Poștă Deva, 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-iea: 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.

DM LUMEA INFRMATICII
Numărul utilizatorilor germani ai rețelei 

Internet a crescut cu 500% în 1997
Numărul utilizatorilor ger

mani ai rețelei Internet a cres
cut cu 500% în 1997, în timp 
ce volumul publicității în ca
drul rețelei a crescut cu 
400% față de anul 1996, 
conform unui studiu efectuat 
de grupul de presă german 
Gruener und Jahr, citat de 
AFP. Volumul investițiilor ger
mane în publicitatea electro
nică s-a cifrat, în 1997, la 24 
milioane de mărci (13,3 mili
oane de dolari), față de su
ma de șase milioane de 
mărci realizată în acest do

meniu în 1996, a precizat di
rectorul Gruener und Jahr 
Electronic Media Service 
GmbH, Andreas Schmidt. 
Cea mai mare parte a inves
tițiilor în publicitatea electro
nică a provenit din sectoarele 
bancar, al industriei informa
tice, telecomunicațiilor și al 
furnizorilor de servicii finan
ciare. Studiul realizat de gru
pul german a relevat și o 
creștere a anunțurilor publi
citare pentru serviciile de 
vânzări prin corespondență. 
Grupul de presă Gruener

und Jahr a precizat că deține, 
în prezent, controlul asupra a 
zece procente din piața ger
mană de publicitate prin in
termediul Internet. Studiul 
estimează o dublare a valorii 
totale a pieței, care va ajunge 
la 50 de milioane de mărci în 
acest an și la 350 de mili
oane de mărci în anul 2000. 
Firma apreciază la aproxi
mativ cinci milioane numărul 
utilizatorilor germani ai rețe
lei Internet. La sfârșitul anu
lui 1997, principalii furnizori 
de acces Internet în Germa
nia, T-Online, America 
Online și CompuServe esti
mau numărul respectiv de 
abonați la 1,9 milioane, 
400.000 și 300.000.

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat de dum
neavoastră,
IAR ABONAMENTUL este calea cea mai avantajoasă de a intra în 
posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA FEBRUARIE ESTE 
DE 8000 DE LEI/LUNĂ, PLUS TAXELE POȘTALE.
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONAMENTUL LA 
"CUVÂNTUL LIBER", iar dacă nu aveți abonament, solicitați 
factorilor poștali să vă facă.
FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se fac la ghișeele oficiilor 
poștale din județ, la factorii poștali, la firma RODIPET, în numerar și 
prin virament.

RĂMÂNEȚI CU NOI!
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

'■ .......... "j -------------- ------------------------------- ~



• FARES Orăștie angajează, 
în condiții foarte avantajoase, 
ingineri chimiști, cu vârsta ma
ximă 30 ani. Relații tel. 247570, 
241941 sau la sediul firmei, Orăș- 
tie, str. Plantelor, nr. 50. (0457)

COMEMORĂRI

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

OFERTE DE 
SERVICII

| • Vând apartament 2 camere,
Micro 15. Vând pianină Petroff. Tel. 
622815(40141)

• Vând casă, grădină, anexe,sau 
variante, preț negociabil. Certej 120 
(3659)

• Vând casă și pământ 1,36 ha 
Bretea Mureșană, nr. 103. Tel. 
212561 (40149)

• Vând apartament 4 camere, 
Dacia 1310, tel. 241987 zilnic, după 
ora 16. (0465)

• Vând remorcă RM 2 (tractor), 
oreț convenabil. Tel. 672176 (40120) 
J • Vând Moskvici 1500. Execut 
tinichigerii auto. Tel. 212688, după 
ora 16(40134)

• Vând camion basculabil SRD 
5 tone. Tel. 731715, sat Ruși, nr. 84 
140136)
* • Vând Oltcit Club 11 RM, an
fabricație 1989, piese schimb, 
garanție, factură. Tel. 225790, 
222916 (40652)

• Vând Alfa Romeo Giulieta 
avariată, cu CI și talon. Tel. 
092702872(40656)

• Vând ARO 243 D, motor 
Brașov, tel. 711118 sau 720214 
(9244)

an-

• Vând serviciu masă 6 per
soane din sticlă termorezistentă 
(yena),nou, 44 piese, convenabil.

pel. 215729 (40120)___________
• Vând motocultor cu plug, freză, 

remorcă, din Germania. Tel. 212463 
(9048)

• Vând SRL, rog seriozitate. Tel. 
260283(40137)

• SC Bogdana Starcompex 
gajăm confecționere în confecții tex
tile cu și fără calificare. Angajăm trei 
tehnologi, str. Vânătorilor, nr. 27, tel. 
231330 (4oo5o)

• SC Somar Promet cu sediul în 
Șoimuș, ferma nr. 8 Avicola anga
jează: 10 lăcătuși, 8 sudori electrici. 
Informații zilnic între 8 - 15 la tel. 
233266 (40081)

• Execut transport marfă 11, preț 
negociabil. Tel. 247932, orele 9-17 
(40138/139)

• Meditez matematică clasele V 
-VIII. Tel. 213732 (40142)

• Societate comercială anga
jează cu carte de muncă sau 
prestări servicii instalatori sanitari, 
sudori, lăcătuși, care au lucrat în 
instalații de gaze naturale. Simeria, 
tel. 262008 (40143)

• Importator direct Canada caută 
pentru noi divizii, noi produse, 30 
persoane pentru a învăța : vânzări 
directe, inventar, management. 
Experiență și vârstă non necesare. 
Sunați azi, 627527, între orele 9-16, 
start mâine ! (40158)

• Persoană serioasă, 20 ani, îmi 
ofer serviciile unei familii serioase 
pentru îngrijire copii și eventual 
menaj. Tel. 231183 (40655)

• Angajez secretară, cunoștințe 
dactilografie și calculator. Informații 
tel. 210628 (40154)

• Angajăm agent comercial cu 
experiență. Tel. 233593, orele 8-18. 
(0648)

• Predau (meditez) limba italiană, 
începători, avansați, efectuez 
traduceri din italiană în română și 
viceversa. Tel. 241934 (40133)

• SC ATLASSIB SRL prin A- 
genția de Turism Atlas Reisen vă 
oferă excursii în Ungaria - marți 
Bekescsaba, vineri Budapesta, 
excursii în Cehia, Franța - Cam
pionatul Mondial de Fotbal, pro
grame de schi în Austria, excursii 
în Austria. Informații la sediul 
firmei b-dul Libertății, bl. B.1, ap. 
23 tel/fax.232478 (40070)

■ Petronela soție, Eduard fiu, cu 
nemărginită durere reamintesc împli
nirea a 7 ani de la plecarea pe drumul 
veșniciei a iubitului lor soț și tată

dr.ing. ALEXANDRU 
CSOG

Tați dragă, ne este tare dor de 
tine. Dumnezeu să te odihnească în 
pace I(40148)

, DECESE

• Moara SC Farina Pan SRL 
vinde făină tip 600, preț 1800 + 
TVA și mălai preț 1600 + TVA. Se 
asigură cantități nelimitate. Tel. 
049 470099 (3657)

• Vând două vaci Holstein, cu
jViței. Bârcea Mică, nr. 27 (40140) 
*■ • Vând cruce marmură ieftină,
execut șemineu la comandă. Tel. 
217075 (40654)

• Vând lăzi PVC 1/12 și 1/24, cu 
sticle și fără sticle. Tel. 233937 sau 
626868 (40660)

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

• Cumpăr talon Ford Taunus. 
Informații tel. 715348 (9243)

• SC SAFILAR SA cu sediul 
în Deva, str. Depozitelor, nr. 11 
distribuitor de produse cosmetice 
și chimico - casnice angajează 
agenți comerciali pentru județul 
Hunedoara în condiții de salari
zare avantajoase. Condiții: expe
riență în domeniu, stagiul militar 
satisfăcut, vârsta maximă 35 ani. 
Relații sediul firmei, tel. 212838 
(40159)

• Liceul de Informatică Hune
doara organizează concurs în data 
de 29.1.1998, ora 9, pentru ocuparea 
a trei posturi de paznici.(9246)

z'

in orice ocazie, 
publicitate prin 

“Cuvântul liber”!
r
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agent comercial 1
agent contractări șl achiziții 
(brokeri mărfuri) 10

agent de asigurare 11
agent imobiliar

(broker imobiliar) 10
agent reclamă publicitară 8 
analist 1
arhitect clădiri 5
arhitect urbanism, peisagistică

și amenajarea teritoriului 4
barman 10
brutar 12
bucătar 1
cofetar 3
confecționer

încălțăminte ortopedică 2
confețționer tricotaje după 
comandă 8
confecționer - asamblor 
articole din textile 48
consilier economic 1
contabil 1
contabil șef 1
croitor 5
croitor-confecționer îmbră

• Doriți să comandați un MO
NUMENT deosebit din GRANIT 
NEGRU ce își păstrează luciul și 
peste 200 de ani ? Sau o FOTO
GRAFIE APLICATĂ PE PORȚE
LAN ? Veniți acum, vedeți și co
mandați. Execută ireproșabil 
maistrul cu experiență îndelungată 
BURCI TRAIAN, str.' 1 Mai, nr. 24, 
Simeria. Tel. 261108 (40091/92)

• Cu inimile îndurerate ne luăm 
ultim rămas bun azi 22 ianuarie 
1998, ora 13, de la cel care a fost 
frate, cumnat și unchi

NICOLAE BECSA
din Mintia, Dumnezeu să te odih
nească în pace. Sora Emilia împre
ună cu familia. (0911)

• Familia îndurerată anunță 
încetarea fulgerătoare din viață, 
în urma unui tragic accident, a 
celui care a fost

PETRU POPA
în vârstă de 62 ani. înmormân
tarea azi 22 ianuarie 1998, ora 
14, la cimitirul din Lunca. (40156)

DIVERSE

• Cu autorizația 14536/1998 
Asoc. Fam. "Schifner" Călan a fost 
autorizată să practice activitate de 
comerț, intermedieri, prestări servicii 
etc. (40145)

• Asoc. Fam. "Peter Csaba” 
Călan a fost autorizată (14537/98) să 
practice activitate de comerț produse 
alimentare, intermedieri. (40147)

• Asoc. Fam. "Barabaș Babi" 
Călan a fost autorizată să practice 
activitate de comerț produse ali
mentare. (40146)

• Asoc, Fam. "Drugă” Călan a 
fost autorizată (14530/98) să prac
tice activitate de comerț, producere 
ciuperci, intermedieri etc. (40144)

• Numita Făgărășan Ana, cu 
ultimul domiciliu în Hunedoara, 
str.Eroilor 7/15, este citată pe 27 
ianuarie 1998, la Judecătoria Hune
doara, pentru divorț, dosar 4440/ 
96.(9245)

• Colectivele SC Floris Auto 
Deva și SC Autoserv Impex Fior 
Deva sunt alături de Popa Dorin 
greu încercat prin pierderea tată
lui său. Sincere condoleanțe fa
miliei îndurerate. (40156)

• Cu adâncă durere familia 
Popa Milian din Chișcădaga de
plânge moartea fulgerătoare a 
celui ce a fost

POPA PETRU
Dumnezeu să-l odihnească în 

pace!

• Conducerea și angajații fir
mei Simako Invest Deva sunt 
alături de Lucian Sulescu în mo
mentele grele pricinuite de tre
cerea în neființă a tatălui.

Transmitem și pe această ca
le condoleanțe familiei îndoliate.

✓ ----------
r

RM WESTEVROS.R l.
( Angajează pentru județul Hunedoara 
^DIRECTOR ZONAL și AGENT VÂNZĂRI

y

Condiții:
/ vârsta 20-30 ani;
V permis de conducere și autoturism 

propriu.
Se oferă:
V instruire în tehnici comerciale moderne; 
/ un venit foarte atractiv în acord cu

vânzările;
V angajament pe termen lung.

Informații suplimentare la 
tel/fax 069/229060.
z„-

ANUNȚ ) ANUNȚ )

SC COMCEREAL SA
HUNEDOARA - DEVA

Organizează concursul de selecție a unui eva» 
luator pentru evaluarea depozitului R.S. Hațeg. 
Selecția va avea Ioc la sediul unității în data de 
27.01.1998. ora IO. în caz de neprezentare a cel 
puțin 3 concurenți. concursul se amână pe data 
de 29.01.1998. ora 10.

>■ - ■ ■ .............- -----------------

s

*

Numiții Rusu loan și Voichița Adri
ana cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Deva, str. N. Bălcescu, bl. MA, et. IV, 
ap.9, jud. Hunedoara, sunt citați pentru 
data de 30.01.1998 la Tribundlul Hune
doara în calitate de pârâți în Dos. civil 
nr. 2964/97 privind pe reclamanta 
Banc Post - SA Sucursala Deva.

Numitul Gîrjob losif-lulian cu 
ultimul domiciliu în Deva, str. N. 
Bălcescu, bl.2, sc.3, et.P, ap. 29, jud. 
Hunedoara este citat pentru data de 
30.01.1998 la Tribunalul Hunedoara în 
calitate de pârât în Dos. civil nr.2954/ 
97 privind pe reclamanta Banc Post 
- SA Sucursala Dever

~\

z

IMCOMEX - LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE!

căminte după comandă 4
cusător piese la încălțăminte 16
dulgher pentru construcții 1
economist în industrie 1
electrician de întreținere și reparații 1 
electronist 1
faianțar 3
fochist la căldări pentru încălzir 
centrale 1
gestionar depozit 4
infirmieră 1
inginer automatist 1
inginer construcții civile, 

industriale și agricole 4
inginer constructor instalații 1
inginer de cercetare în con
strucții civile, industriale și AG 1 
inginer mecanic 2
instalator apă, canal 4
jurisconsult 1
lăcătuș mecanic 5
lăcătuș mecanic de întreținere 

și reparații universale 1
logoped 1
maistru în industria textilă -pielăriei 
maistru mecanic 1

mașinist la mașini pentru
terasamente (ifronist) 1
mecanic auto 3
muncitor necalificat 38
operator calc, electr, și rețele 1
ospătar (chelner) 3
patiser 2
paznic 22
secretară 1
șofer autobuz 1
șofer autocamion 1
șofer de autoturisme și

camionete 7
strungar universal 5
sudor autogen 13
sudor electric 3
supraveghetor jocuri (cazinouri) 2
tehnician arhitect 1
tâmplar universal 24
tinichigiu carosier 3
țesător 2
vânzător 30
vopsitor auto 4
zidar rosar-tencuitor 4
zugrav, vopsitor 8

tot locuri de muncă vacante 377

În calitate de DISTRIBUITOR AUTORIZAT

•HILIPS NEI DAEWOO GOLDSTAR ARCTIC
GĂEȘTI

Vă oferă la cele mai mici prețuri:
• TELEVIZOARE COLOR® FRIGIDERE, CONGELATOARE ȘI VITRINE 

FRIGORIFICE® MAȘINI DE SPĂLAT • ARAGAZE CU 3,4 ȘI 5 OCHIURI 
• BOILERE ELECTRICE®VIDEO PLAYERE ȘI VIDEO RECORDERE 

•ASPIRATOARE • MIXERE ȘI ROBOȚI DE BUCĂTĂRIE® STORCĂTOARE 
DE FRUCTE «COVOARE ȘI MOCHETE...® ȘI MULTE ALTELE!!!

Toți locuitorii județului Hunedoara pot cumpăra aceste produse și cu

PLATA ÎN 24 RATE 
FÂRÂ AVAKS? S S

'informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul de Forțe de Muncă și Șomaj Hune-' 
doara-Deva puteți primi de la Biroul Medierea Muncii, Centrul de Informare și Documentare, Clubul Șomerilor 
Deva, precum și de la Birourile de Forțe de Muncă și Șomaj din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, Simeria, 

J-lațeg, Petroșani, Lupeni, Vulcan, in zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.15 - 14.15____________ ,

MAGAZINELE NOASTRE:
♦ DEVA, str. 1 Decembrie, nr.11A
(la parterul Primăriei) • tel. 213222 

♦ORĂȘTIE, str. N. Bălcescu, nr.11 • tel. 247496



Cuvântul liber 22 IANUARIE 1998

in îNCHinencn critici
IERI, f/V CAPITALA, 

AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE 
SESIUNII EXTRAORDINARE 

A PARLAMENTULUI, 
CONSACRATE ASUM ARH 

RĂSPUNDERII GUVERNULUI
După încheierea lucrărilor birourilor permanente ale 

celor două camere ale Parlamentului român, ieri, în jurul 
orei 15,40, au început lucrările Sesiunii extraordinare 
consacrate asumării răspunderii Guvernului, convocată 
din inițiativa președintelui Emil Constantinescu.

Președintele Camerei Deputațiior, Ion Diaconescu, a 
felicitat parlamentarii ia început de nou an și a declarat 
deschise lucrările sesiunii.

S-au luat în dezbatere proiectul ordinii de zi și 
regulamentul de organizare a lucrărilor. Singurul punct 
de la ordinea de zi a fost angajarea răspunderii față de 

^ordonanța privind Legea privatizării. (T.i)

Inspectoratul școlar va 
sesiza Parchetul

GREVA JAPONEZĂ CONTINUĂ
Continuă greva japoneză a 

elevilor de la Grupul Școlar 
"Transilvania” din municipiul 
Deva. Situația școlară a rămas 
neîncheiată.

Dl. Ionel Moș, inspectorul 
general al Inspectoratului 
școlar, preciza recent că Legea 
învățământului nu spune nimic 
în asemenea situații, ajun- 
gându-se până la blocarea 
anului școlar.

“în cazul în care justiția o 
va lua pe calea cea bună, în 
sensul că hotărârile pe care le 
vor da, vor satisface dolean
țele noastre, atunci problemele 
se vor rezolva” - mal spunea 
dl.Inspector general.

Un semn îmbucurător din 
partea justiției este că 
inspectoratului I s-a admis o 
contestație la execuție. Dacă 
aceasta rămâne definitivă, se 
va putea intra din nou în 
clădire.

Ca o noutate în ceea ce 
privește conflictul arhi

cunoscut dintre “Coratrans” și 
Grupul școlar este cea privind 
sesizarea Parchetului vizând 
legalitatea actelor care au 
stat la baza hotărârilor 
judecătorești.

Se pare că Inspectoratul 
Școlar Județean are în vede
re și o asemenea soluție dar 
“ fără să facem afirmația că 
cineva a făcut falsuri. 
Sesizăm Parchetul pentru o 
neregulă, o ilegalitate. Dânșii 
sunt în măsură să 
stabilească adevărul”.

Nu se poate avansa o 
dată precisă în care se va 
putea reintra în clădire, 
existând posibilitatea unui 
recurs din partea 
“Coratrans” la ultima hotă
râre obținută de inspectorat.

Se speră ca executorul 
judecătoresc " să fie și cu noi 
atât de rapizi și practici de 
punere în execuție, cum a 
fost cu "Coratrans” - sublinia 
dl. Moș. (V. Neagu).

/----------------------------------------
(Urmare din pag. 1)

patrimoniului, a situației 
financiare și a rezultatelor obți
nute, ținând seama de nece
sitatea constituirii provizioa
nelor, așa cum prevăd actelf 
normative în vigoare. Evident, 
se va avea în vedere 
respectarea principiului 
independenței exercițiului, în 
care sens se va evalua corect 
toate veniturile și cheltuielile 
aferente perioadei. Conform 
Legii contabilității, reevaluarea 
activelor și pasivelor unităților 
patrimoniale se vor efectua 
numai în concordanță cu preve
derile acesteia. în consecință 
orice evaluare efectuată de 
către experții evaluatori nu se 
poate reflecta în contabilitate, 
cu excepțiile prevăzute de lege, 
respectiv aportul în natură la 
capitalul social. Referitor la 
creanțele și datoriile existente 
în valută la 31 decembrie 1997, 
acestea se evidențiază în con
tabilitate la cursul de schimb al 
pieței valutare comunicat de 
către BNR pentru această dată, 
iar diferențele de curs valutar 
nefavorabile sau cele favorabile 
se vor înregistra în diferența de 
conversie activ sau diferența de 
conversie pasiv. Disponibilitățile 
bănești existente în valută la 31 
decembrie 1997 se evidențiază 
în contabilitate tot la cursul 
BNR la aceeași dată, iar dife
rențele de curs se înregistrează 

jn venituri și cheltuieli finan-

PROMO Concursul clin 25 ianuarie 1998
1. Bari (11) - Napoii (18) 1X 
Gazdele n-au strălucit până

acum pe propriul teren. “Lan
terna roșie" ar putea pleca cu 
un punct...
2. Brescia (12) - Parma (4) 2 

După victoria în fața mila
nezilor, Parma nu o poate 
scălda la Brescia.
3. Empoii (14) - Inter (1) 2
Inter, după ce a pierdut 3 

puncte acasă simte răsu
flarea Juventusului, aflată pe 
locul 2 în clasament.
4. Juventus (2) - Ataianta

\£16) 1 ____________  

ciare, în conformitate cu Ordinul 
1670/1997 al MF.

- Există și alte elemente 
de noutate?

- Da. în baza HG 909/1997, 
toți agenții economici vor înre
gistra în contabilitate integral 
amortizarea calculată conform 
legii, inclusiv diferența repre
zentând amortizarea aferentă 
gradului de neutilizare pentru 
anul 1997. De asemenea, 
fondul de dezvoltare constituit 
din orice sursă încetează. Ca 
urmare,, agenții economici vor 
efectua regularizările prevăzute 

ÎNCHIDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR Șl 
ÎNTOCMIREA BILANȚULUI CONTABIL 

V

la pct. 14, lit. a și b din anexa 3 
la hotărârea mai sus 
menționată.

- Cum se face repartizarea 
profitului?

- Profitul net rezultat după 
impozitarea legală a profitului 
brut se repartizează de către 
regiile autonome în conformi
tate cu Ordonanța 23/1996 a 
Guvernului, la societățile comer
ciale cu capital integral sau 
majoritar de stat potrivit preve
derilor OG 26/1995, cu respec
tarea Legii 31/1990, iar la socie
tățile comerciale cu capital ma
joritar privat repartizarea 
profitului se face în conformitate 
cu hotărârea adoptată de aduna
rea generală a fiecărei societăți.

Ar fi mare surpriză ca 
oaspeții să “strice”pronosticul 
solist al multor participant la 
Pronosport.
5. Lazio (5) - Bologna (13) 1X 

în campionatul trecut
Bologna a îngenuncheat pe 
Lazio de 2 ori. Acum, e mult 
mai greu să izbutească. Poate 
un egal.
6. Milan (9) - Fiorentina (8) 
1X2
Rezultatul e greu de 

prevăzut. Meci de triplă.
7. Piacenza(15)-Lecce(17) 1X

- Puteți face și alte 
precizări?

- O mențiune specială se 
poate face referitor la majorarea 
capitalului social în condițiile 
prevăzute de pct. 39 din Legea 
95/1997 pentru aprobarea OU 
32/1997, care se realizează fie 
din alte rezerve sau din alte 
fonduri prevăzste din profitul net 
existente în bilanțul contabil.

- Cu privire la formularele 
de bilanț și la normele 
metodologice, ce precizări 
aveți de făcut?

- întregul set de formulare se 

vor primi și distribui prin Socie
tatea Comercială Intelcredo din 
Deva. Cenzorii existenți la 
societățile comerciale sunt 
obligați să verifice și să certifică 
bilanțurile contabile, iar regiile 
autonome și societățile comer
ciale cu cifră de afaceri de peste 
10 miliarde lei pot face 
auditarea bilanțului de către 
experții contabili sau societăți 
comerciale de profil, potrivit art. 
4 din HG 483/1996.

în conformitate cu HG 831/ 
1997 se introduc, începând cu 1 
ianuarie 1998 noile formulare 
tipizate cu rbgim special. 
Persoanele fizice și juridice 
prevăzute la art. 1 din Legea 
contabilității vor utiliza numai

Piacenza are acasă 5 
rezultate de egalitate și o 
singură victorie.
8. Sampdoria (6) - Roma (7) 
1X
Partidă echilibrată, oricare 

echipă fiind în stare să ia toate 
3 punctele.
9. Udinese (3) - Vicenza (10) 
1
Credem că e un bun prilej 

pentru Udinese de a mai lua 3 
puncte.
10. Ancona (18) - Fogg ia 
(13)1 

astfel de formulare. Vechile 
formulare cu regim special 
existente în stoc se vor utiliza 
până la epuizarea acestora, 
fără a se folosi noile modele, 
în acest sens, agenții 
economici (pesoane fizice sau 
juridice) au obligația ca până 
la 31 ianuarie a.c. să 
comunice la DGFPCFS stocul 
de astfel de formulare existent 
la 31 decembrie 1997.

Formulare tipizate cu 
regim special prevăzute în 
actul normativ menționat se 
distribuie utilizatorilor contra- 
cost prin unitățile teritoriale ale 
MF. în categoria noilor formu
lare tipizate cu regim special 
comune pe economie sunt 
cuprinse: chitanțele, chitanțele 
fiscale, facturile, facturile 
fiscale, avizele de însoțire a 
mărfii și bonurile de comandă 
- chitanță. De reținut că după 
data de 1 aprilie a.c. 
formularele rămase în stoc la 
utilizatori pot fi folosite în con
tinuare numai cu aprobarea 
DGFPCFS. Pentru agenții 
care utilizează tehnică de 
calcul pentru emiterea 
formularelor cu regim special, 
aceștia vor trece începând cu 
data de 1 ianuarie 1998 la 
utilizarea formularelor pre- 
tipărite (din momentul 
distribuirii lor), înseriate și 
numerotate, pe hârtie 
imprimantă, asigurate prin 
grija Regiei Autonome 
Imprimeria Națională.

Pentru mai multă siguranță 
se poate merge și cu un “X".
11. Padova (20) ■ Genoa (14) 1
S-ar putea ca Padova să 

obțină pe terenul propriu a 
treia victorie din acest 
sezon.
12. Perugia (7) - Monza (16) 
1X
Gazdele își doresc mult 

victoria.
13. Venezia (2) - Reggina 
(8)1
Aflată pe locul 2, Venezia 

nu poate rata victoria. 
________________________2

TVA - IN PRETURI 
Șl ÎN BUZUNARE 

(Urrnare din pag. 1)

Chiar dacă, așa cum 
susțin specialiștii de la 
Ministerul Finanțelor, dimi
nuarea impozitului pe salarii 
va avea o influență negativă 
la Produsul Intern Brut, 
chiar dacă salariile până la 
250.000 de lei nu vor mai fi 
impozitate, povara pe umerii 
populației va fi mare. Mai 
ușor va fi tot pentru cei cu 
salarii de multe milioane, pe 
care reducerea de impozit îi 
avantajează în mod deo
sebit.

Și pentru că bugetul 
trebuie alimentat, iar majo
rarea TVA slujește tocmai 
acestui scop, poate că 
măsura era necesară. După 
cum extrem de necesare 
sunt și alte măsuri, între 
care cele de limitare a chel
tuielilor cu parlamentul și cu 
parlamentarii, cu prea mul
tele și costisitoarele depla
sări în străinătate ale demni

tarilor, cele de reglemen
tare a salarizării exagerate 
în regiile autonome și în 
unele instituții bugetare, 
unde conducătorii storc 
salarii și prime de la stat 
de asemenea de ordinul 
multor milioane, fără ca 
instituțiile abilitate ale 
statului să intervină în 
vreun fel. Sunt și acestea 
surse importante, între 
altele, de însănătoșire, de 
alimentare a bugetului de 
stat.

Ordonanța de majo
rare a TVA se află încă în 
atenția specialiștilor de la 
ministerul de resort și din 
parlament. Poate se vor 
mai găsi unele retușuri 
până la trimiterea pentru 
publicare în Monitorul 
Oficial, încât s-o facă ceva 
mai suportabilă pentru 
populație.

Dna Zoia Oniță, purtătorul de cuvânt al Primăriei 
Hunedoara, ne-a oferit amănunte cu privire la cursul de limba 
engleză unde dumneaei este lector. Numărul cursanților - toți 
lucrători ai instituției - este de 38, iar lecțiile au loc lunea și 
vinerea de la ora 12. Ideea înființării cursului respectiv 
aparține dlui Remus Mariș, primarul municipiului, și a izvorât 
de acolo că, în viitor, instituția se va dota cu aparatură 
electronică care lucrează cu termeni în limba engleză, lată o 
inițiativă ce ar putea fi aplicată și la alte primării sau instituții 
ce folosesc tehnică de calcul electronică. (Tr. B.)

CURSUL 21IANlJARJ
VAIL-U^fR

IdolarSUA 8340 lei
1 marcă germană 45J4 lei
100 yeni japonezi 6525 lei
1 liră sterlină 13538 lei
1 franc elvețian 5586 lei
1 franc francez 1360 lei
100 lire italiene 463 lei

Cursurile incluse în această listă au la bază cotații ale 
societăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața 
valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor 

\Jn tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.___________X

x (Cursuri 
Nnițiere
a 1 februarie Casa

Corpului Didactic Deva 
intenționează să organizeze 
cursuri de inițiere în utili
zarea calculatorului. Primii 
cursanți vor fi lucrătorii 
Inspectoratului Școlar 
Județean, apoi profesorii de 

^științe exacte, la cerere.

Pe calculator
Biblioteca de la Casa 

Corpului Didactic Deva are 
40 de mii de volume. în 
prezent se lucrează la 
realizarea evidenței aces
tora pe calculator. Volu
mele din câteva domenii 
sunt deja trecute pe 
calculator, cei dornici să 
se informeze având 
posibilitatea să afle rapid 
și cuprinsul acestora. J

s.a./ta chimica 
w praștie

5.C. CHIMICA 5.A. 
ORAȘTIE 

Vinde la licitație publică
in ziua de O4.O2.1998 și in fiecare zi de 

miercuri până la epuizarea stocului 
următoarele:

1. AțlTOCAMIONETĂ Tv 14 C 1992 -
40 000 000
2. ALTOCAMIONETĂ ARO 1992 - 
37000 000
3. Alte mijloace fixe
Relații suplimentare la telefon: 241250/228.
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