
r SAMBATA, LA STREI, CĂMINUL 
CULTURAL A “ÎMBRĂCAT STRAIE NOI”
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In apărarea drepturilor 
fundamentale ale cetățenilor

9

Sâmbătă, 31 ianuarie, în 
Incinta Căminului cultural din 
Strei (Călan) s-a strâns o bună 
parte din “suflarea" satului, 
tineri și vârstnici veniți să 
asiste la redarea în folosință a 
acestui sălaș de cultură ce a 
Stat în paragină câțiva ani, 
ajungând într-o stare jalnică. 
Așa a fost până în vara anului 
trecut când, la cererile justi
ficate ale locuitorilor satului, 
Primăria, Consiliul local din 
orașul Călan, cu sprijinul <_____
COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA
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PREȚURILE N-RU BARIERE
Reforma fiscală și 

monetară lucrează. 
Ea nu ține cont de hârjoana 
politică, ea ignoră afirmațiile 
arogante ale premierului 
Victor Ciorbea și ale 
ministrului Mircea Ciumara, 
potrivit cărora coaliția aflată 
la putere și-a îndeplinit toate 
angajamentele asumate în 
1997. Dacă între angaja
mente au figurat și dimi
nuarea producției materiale 
și scăderea nivelului de trai 
al populației și majorarea 
taxelor și impozitelor, atunci 
au dreptate.

După recenta remaniere 
a guvernului,- Reforma 
fiscală a făcut câțiva pași, 
îndelung pregătiți și din timp 
anunțați S-a adoptat 
măsura plății trimestriale a 
impozitului pe profit, s-a 
redus impozitul pe salarii de 
la 60 la sută ia 40-45 la sută, 
dar s-a trecut și la majorarea 
Taxei pe Valoarea Adăugată 
de la 9 la 11 și de la 18 la 22 
la sută. Numai că iată, 
această din urmă inițiativă, 
coroborată cu deprecierea 
monedei naționale în raport 

Mai mulți manageri șl directori de unități 
din zona Brad au decis să înființeze o 
asociație patronală - un club al oamenilor de 
afaceri -, la Brad

in cadrul acestui club inițiatorii doresc să 
realizeze programe specifice pe domenii de 
activitate, să fie atrase investiții străine, 
guvernamentale sau private pentru a se 
relansa activitatea șl în această zonă, Care 
a fost puternic zguduită în urma 
disponibilizărilor din minerit.

Intr-o primă fază la Clubul oamenilor de 
afaceri din Brad au aderat Fabrica Zarand 
SA Brad, Sucursala Minieră Brad, 
Zarandtrans SA, Crișul SA, E. M. Țebea. 
_______________________ Corne! POENAR^

„NU M-AM AȘTEPTAT 
SĂ MAI AM ATÂȚIA 

PRIETENI”
La începutul lunii ianuarie Gligor 

Hașa, profesor și scriitor, om care se im
plică pătimaș în viața culturală și social- 
politică, a trecut pragul în al șaptelea 
deceniu de viață. Pentru a marca 
momentul, Biblioteca Județeană ,,Ovid 
Densusianu" Deva a organizat un meda
lion aniversar în sala de balet a Casei de 
Cultură Deva. Au fost prezenți scriitori, 
oameni de cultură, prieteni, foști și actuali 
colegi, sala părând neîncăpătoare pentru 
cei care au dorit să trăiască alături de 
Gligor Hașa emoțiile momentului și să-l 
felicite.

întâlnirea emoționantă cu confrații în 
ale scrisului și cu prietenii a fost 
punctată de cuvintele pline de căldură și

Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 2)

Consiliului județean, a doi 
sponsori din Călan, dnii Virgil 
Săvulescu și Dorin Străuț 
(patroni), au strâns fondurile 
necesare reparării capitale a 
căminului cultural. Con
structorii de la SC Eureka 
Proiecx SRL Deva - adminis
trator ing. Sorin Stroia (consi
lieri doi cunoscuți constructori 
Avram și Moise Tamaș) s-au 
apucat de treabă și au efec
tuat o lucrare bine apreciată 
de toți cei prezenți la

cu dolarul, a aruncat în aer 
prețurile. Populația le-a 
resimțit la pungă în zilele din 
urmă și le va resimți mai 
pronunțat în zilele care 
urmează. De la apă și pâine 
până la timbrele poștale și 
biletele de tren, de metrou și 
autobuz, de la carne, lapte și 

medicamente până la cele 
mai diverse servicii - inclusiv 
plata eliberării buletinului de 
identitate, a pașaportului, a 
permisului de conducere, 
omul va trebui să bage mâna 
adânc în buzunar.

în zadar au voie românii 
să-și cumpere oricâtă valută 
vor; în zadar li s-a dat 
momeală o dobândă de 75 la 
sută pe an pentru titlurile de 
stat de 100 de miliarde de lei, 
pentru care s-au bătut pe la 
ghișeele CEC; în zadar își 
ridică acum cu ceva 
dobânzile și băncile. Pentru 
cei mulți și săraci, care au 
salarii de mizerie ori pensii 
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“inaugurare". în prezența dlor 
Gheorghe Barbu, președinte 
al Consiliului județean, loan 
Băda, vicepreședinte al Con
siliului județean, a primarului 
orașului Călan, Petru Bora, a 
viceprimarului Octavian 
Dumulescu, a fost tăiată pan
glica și oamenii au putut păși 
din nou, pragul acestei 
importante instituții de cultură, 
de revigorare a vieții spirituale 
a satului.

După cum ne relata dl Ion

mai mult decât modeste, 
viața devine tot mai grea. 
Noua explozie în lanț a 
prețurilor - la produse și 
servicii - va determina, în 
mod explicabil, înrăutățirea 
nivelului de trai al populației. 
Și nu numai atât. Dar o serie 
de categorii sociale au 
cerut majorarea salariilor, 
iar sindicatele au anunțat 
noi manifestări de protest 
pentru atenuarea condițiilor 
de lucru și de existență ale 
celor mai mulți dintre 
salariații societăților co
merciale. Măcar că nici 
firmele private nu se lăfăie 
în belșug. Dimpotrivă. 
Destule întreprinderi mici și 
mijlocii dau faliment, altele 
se află la limita existenței, 
abia își trag sufletul.

Iar în acest timp, 
parlamentarii nu mai știu 
cum să-și ajusteze veni
turile, supărați că preșe
dintele țării le-a returnat 
Legea privind salarizarea 
demnitarilor, nemulțumiți și

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8) 

Tașală, delegatul sătesc ce 
a fost mereu prezent la 
lucrările de renovare și va 
prelua gestionarea clădirii, 
aici va fi amenajată o biblio
tecă, se vor procura instru
mente medicale, aparatură 
de jocuri sportive ș.a. De 
acum depinde de tinerii din 
sat cum își organizează 
petrecerea în mod cât mai 
instructiv și distractiv câteva 
ore la discotecă sau alte 
activități culturale.
___________Sabin CERBUj

De toate și pentru toți - la 
piață.

Foto: Eduard CHIROIU

■ Președintele Emil 
Constantinescu, în 
Elveția.

în a doua jumătate a săp
tămânii trecute, șeful statului, 
dl Emil Constantinescu, a 
participat, la Davos, în Elveția, 
la Forumul Economic Mon
dial, având ca temă: “Prio
ritățile pentru secolul XXI". în 
prezența mai multor șefi de 
stat și de guvern, a repre
zentanților celor mai pres
tigioase instituții bancare din 
lume și a unui mare număr 
de oameni de afaceri, 
președintele României a 
prezentat situația țării noastre 
în dura conjunctură politică și 
economică actuală internă și 
internațională.

■ Convertibilitatea 
leului.

A intrat în vigoare noul 
Regulament valutar, conform 
căruia populația României va 
putea cumpăra valută de la 
casele de schimb valutar sau 
de la bănci, în sumă nelimi
tată, pe baza buletinului de

Interviu cu It.col. Mircea Brădean, 
comandantul Poliției Municipiului Deva

- Caracterizați pe scurt 
die Brădean condițiile în 
care polițiștii deveni și-au 
desfășurat activitatea în anul 
care a trecut.

- Activitatea cadrelor 
noastre s-a desfășurat într-un 
context socio-economic specific 
perioadei de tranziție, în 
cooperare cu celelalte instituții 
ale administrației publice, acțio- 
nându-se pentru consolidarea 
statului de drept, apărarea 
drepturilor fundamentale ale 
cetățenilor, a avutului public și 
privat. Ca și în anii anteriori, 
perioada amintită a adus și multe 
dificultăți, pentru depășirea 
cărora întregul efectiv a învestit 
efort, pasiune, curaj și dăruire, 
imprimând întregii activități un 
spirit ofensiv, seriozitate și 
răspundere.

- Ce se poate spune 
despre fenomenul infrac- 
ționaj din municipiu?

- în urma analizelor efec
tuate a rezultat complexitatea 
crescândă a acestuia, deter
minată de continuarea cursului 
ascendent al criminalității, profe
sionalizarea autorilor de infrac
țiuni, precum și de participarea 
în număr tot mai mare a cadrelor 
cu funcții de conducere, atât din 
cadrul unităților cu capital de 
stat, cât și al celor private.

- Dar din punct de 
vedere numeric?

- în anul trecut, cadrele 
poliției municipale au reușit 
documentarea și descoperirea a 
1758 de infracțiuni, cu 79 mai
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identitate sau a pașaportului. 
Intrarea în vigoare a noului 
Regulament valutar în
seamnă și convertibilitatea 
monedei naționale.

■ Titlurile de stat.
Ministerul Finanțelor a 

declanșat prima emisiune de 
titluri de stat pentru populație. 
Au fost emise 100.000 de 
titluri, de câte un milion de 
lei fiecare, care au fost vân
dute prin filialele CEC din în
treaga țară. Având în vedere 
dobânda de 75 la sută pe an 
și condiția de risc zero, 
românii s-au înghesuit să-și 
depună timp de trei luni eco
nomiile (până la 30 aprilie 
a.c., când trebuie să se 
prezinte pentru a-și ridica 
sumele depuse și dobânzile 
aferente), sporindu-și veni
turile cu circa 180.000 de lei 
pentru un titlu de stat.

■ în procesul “CPEx” 
au mai rămas doi.

Doi foști inculpați în 
procesul “CPEx”, judecați 

multe decât cu un an în urmă. 
La comiterea acestor 
infracțiuni au participat 1128 de 
persoane, numărul acestora 
fiind în creștere cu 171.

- Unde se localizează 
cele mai multe infracțiuni 
în municipiul Deva?

- 44 la sută dintre ele sunt 
de natură judiciară, 34 la sută 
în domeniul economic, iar 22 la 
sută de altă natură.

- Se vorbește în această 
perioadă tot mai mult 
despre combaterea crimi
nalității economico-finan- 
ciare. La Deva cum se 
prezintă situația?

- Pe această linie, în 1997 
au fost descoperite 541 de 
infracțiuni. Având în vedere 
situația operativă complexă din 
acest domeniu, cadrele noastre 
au acționat cu prioritate pentru 
descoperirea actelor de 
evaziune fiscală, înșelăciunilor, 
abuzurilor în serviciu, negli
jențelor și actelor de corupție, 
întreaga activitate a fost 
direcționată în trei mari direcții: 
verificarea modului de priva
tizare a unităților cu capital 
majoritar de stat, verificarea 
societăților comerciale cu 
capital privat care nu au depus 
bilanțuri contabile, precum și a 
societăților comerciale care nu 
au achitat taxele datorate 
statului.

A consemnat 
Valentin NEAGU

(Continuare în pag. 4)

pentru genocid, au fost reîn- 
carcerați săptămâna tre
cută în penitenciarul Jilava 
pentru a-și executa restul 
de pedeapsă dată de către 
Curtea Supremă de Justiție. 
Este vorba despre Andruța 
Ceaușescu și Tudor Postel- 
nicu, singurii din contestatul 
proces, care se mai află în 
detenție, ceilalți fiind 
eliberați pe diferite motive.

■ înalt oaspete - 
în vizită la PNȚCD.

Președintele Uniunii 
Europene Creștin Demo
crate, dl Wim Van Velzen, a 
venit în vizită la colegii săi 
de la PNȚCD. Participând la 
o ședință a PNȚCD, oas
petele european și-a expri
mat încrederea în premierul 
Victor Ciorbea și a criticat 
Partidul Democrat. Gest 
politic neavenit. Dialogul 
dintre cei doi membri 
marcanți ai coaliției a intrat 
în unghi mort. Criza politică 
și guvernamentală s-a 
agravat.
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Brad - farmecul rural al unui
Cr

„NU M-AM AȘTEPTAT SA MAI 
PRIETENI”

oraș-mumcipiu
AM ATATIA
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(Urmare din pag. 1)

Difuzează în mine, de câte ori 
poposesc la Brad, senzația că 
localitatea de pe Crișul Alb vrea 
să-mi joace o farsă. Asfaltul 
trotuarelor, vitrinele largi ale 
magazinelor centrale, blocurile de 
locuințe etajate sau aerul futurist 
al clădirii vreunei bănci comerciale 
se aruncă ostentativ în calea 
privirii putând înșela obiectivitatea 
percepției drumețului grăbit. 
Trebuie să cunoști bine Bradul ca 
să-ți dai seama că asaltul 
betonului e doar un fard așezat 
nepotrivit peste naturalețea 
așezării. Pentru că dincolo de 
toate esența primordială a localității 
a fost, este și va fi tributară 
rusticului românism al Zarandului 
și Țării moților crișeni. Spiritul 
nepretențios și proaspăt al 
țăranului de la munte amestecat, 
sub imperativul asigurării exis
tenței, cu pământiul industrializat 
adus la suprafață, pe chip și-n 
suflet, din catacombele 
scormonirii după aur, fac din Brad

r FURTUL DIN LOCUINȚE 
PREVENITPOATE FI

Din totalul furturilor în 
dauna avutului privat 
de anul trecut, furturile din 

locuințe dețin o pondere 
destul de însemnată pe raza 
județului Hunedoara. Acestea 
au fost săvârșite atât pe timp 
de noapte, cât și pe timp de 
zi, prin folosirea unor chei 
potrivite, spargerea ușilor de 
acces sau chiar a zidurilor.

Regretabil este faptul că o 
mare parte din furturi au fost 
favorizate chiar de către pro
prietarii imobilelor. Aceștia, 
fie că au părăsit locuințele 
lăsând ușa descuiată, sau au 
lăsat cheile sub preșul de la 
intrare, fie au încredințat 
copiilor cheile pe care aceștia 
le purtau la gât, ori au favorizat 
obținerea de către infractori 
a unei dubluri la chei.

lată doar câteva cazuri;
Lăsând ușa locuinței des

cuiată, în timp ce era plecat 
de acasă,- Dobre Vasile, din 
Orăștie, a favorizat pătrun
derea unor infractori care i- 
au furat bunuri în valoare de 
peste 600.000 lei.

La fel a procedat și Gavril 
Guti, din Lupeni, căruia i s-a 
furat din apartament o bici
cletă și alte bunuri, precum 
și Lucaci Maria, din 
Hunedoara, căreia i s-au furat 
mai multe bijuterii.

Ca între “prieteni”, Aldea 
Camelia, din Deva, a lăsat 
cheia locuinței sale lui Floruța 
Petru, din municipiul Brad. 
Știind că acesta nu era acasă, 
în plină zi a intrat în apar
tament și i-a furat o haină din 
blană care valora nici mai mult 
nici mai puțin de 10.000.000 lei.

MARTI
3 FEBRUARIE

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 Credo (r)
14.10 Cristal (s/r) 15.00 
Vigneta. Emisiune pentru 
persoane cu handicap 15.30 
Ecclesiast ’98 16.00 Emi
siune în limba maghiară
17.10 Sailor Moon (d.a) 
17.35 Casă de piatră (s)
18.30 Camera ascunsă 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
143) 19.50 Agenda Muzelor 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ed. specială, sport 21.15 
Zorba grecul (dramă Grecia/ 
SUA 1964) 23.40 Jurnalul de 
noapte 23.55 Universul 
cunoașterii (do) 0.45 Canary

\J/Vharf (s, ep. 101) 

un tărâm al câmpenescului dopat 
cu steroizi citadini.

Procesul siluit de urbanizare, 
început prea târziu și terminat prea 
devreme, a smuls din rădăcini des

(Gânduri de £ 
reporter yj

tine lăsate de Dumnezeu să curgă 
și să apună în bucuria solară a 
îngrijirii straturilor din grădină. în 
spatele multor ferestre de bloc, 
deschise mai tot timpul într-o 
aspirație neostoită spre paradisul 
pierdut odată cu spațiul aerisit al 
curții, s-au strâns destule lacrimi 
și-au ars multe furii neputincioase 
pe solul dezrădăcinării.

Generația în opinci devine 
amintire, iarcea în blugi și adidași, 
născută sub zodia orășenescului, 
n-a ieșit încă bine din găoace. De

Zilele trecute în orașul 
Simeria, Amatisei Florin, de 
20 de ani și Cazan Călin, de 
25 de ani, ambii din 
localitate, au pătruns cu o 
cheie potrivită într-o locuință 
de unde au furat aparatură 
electronică în valoare de 
1.500.000 lei. în urma cer
cetărilor s-a stabilit că aveau 
cheia de la fiul făptașului, 
Muntean loan, de 18 ani, 
care a participări și el la furt. 
Pentru odraslă însă părinții 
și-au retras plângerea. Să 
fie oare un ajutor dat 
propriului copil sau un 
“îndemn” la continuarea 
activității infracționale?

Se trage de aici con
cluzia că faptele exem
plificate, cât și multe altele 
de acest gen, puteau\ fi 
evitate. De aceea vă sfătuim: 
când părăsiți locuința 
verificați dacă ați încuiat 
ușile; la plecarea de acasă 
pe o perioadă mai lungă de 
timp, rugați vecinii să vă 
supravegheze locuința; nu 
lăsați cheile de la intrare în 
cutia poștală sau sub preș; 
instruiți copiii să păstreze 
cu grijă cheia și sâ evite 
dialogurile cu persoane 
necunoscute; nu lăsați pe 
ușă bilete de genul “sunt în 
concediu”, “lipsesc... ore"; 
pe timp de noapte asigurați 
un iluminat corespunzător 
pe casa scării; montarea la 
locuință a unui sistem de 
alarmă este bine venit.

Lt.coi. Mircea NEGRU 
Inspectoratul de poliție ai 

județului Hunedoara j

m
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

Euronews 8.30 Ecclesiast 
’98 (r) 8.55 Baywatch (s/r) 
9.55 Scena politică (r) 10.30 
Efecte secundare (s/r) 11.30 
Gigi Sfârlează (d.a) 11.55 
Sunset Beach (s/r) 12.45 
Scena (r) 13.15 Față în față 
cu autorul (r) 14.15 Con
viețuiri 15.10 Limbi străine. 
Franceză 15.35 Omer (d.a) 
16.00 Micaela (s, ep. 118) 
16.50 Cristal (s,ep. 205) 
17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup! 
Hei-Rap! (cs) 20.10 Pasiuni 
(s, ep. 27) 22.00 Faust la 
Opera Națională 23.30 
Pelerinaje

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

6.30 Onyx - culorile muzicii
7.30 Dragoste cu năbădăi (s) 
8.00 Sfântul (s/r) 9.00 Un 
câine cu imaginație (s/r) 9.40 
Viitorul începe azi (s/r) 12.20 

aceea contemporaneitatea 
oferă la Brad, mai mult ca în altă 
parte, interesantul spectacol al 
unor campestre figuri evoluând, 
neimpresionate, în decorul 
“sistematizat” al orașului. 
Mărturie clară că românismul s- 
a născut la țară straturile de le
gume înșirate în locul zonelor 
verzi dintre blocurile de locuințe 
sau “hoardele” de galinacee ce 
navighează preocupate între 
cvartale. Strada, ospătăria și 
piața respiră aerul de început al 
uliței, bodegii, târgului cu 
pitorescul lor original.

Bradul trăiește clipa între 
fluxul cuceririlor edilitare în 
marmură, sticlă și oțel și refluxul 
întoarcerii neobosite la izvoarele 
esențiale ale genezei lui idilice. 
Antagonismul acestui du-te-vino 
conferă orașului crescut în 
umbra aurului tușa unui farmec 
special.

Adrian SĂLĂGEAN

* - Fumați cam mult...
- Doctore, sunt 

nevoit! So.ția mea iese 
afară doar când fumez...

*•

CONSERVAREA VIEȚII SĂLBATICE Șl A 
HABITATELOR NATURALE DIN EUROPA^

Având în vedere 
numeroasele cereri de acțiune în 
comun făcute de guvernele și 
instituțiile internaționale, în special 
cele exprimate la Conferința 
Națiunilor Unite asupra mediului 
din anul 1972 și de către 
Adunarea Consultativă a 
Consiliului Europei, și în țara 
noastră s-au adoptat după 1990 
o serie de legi de o deosebită 
importanță pentru conservarea 
vieții sălbatice și a habitatelor 
naturale. Astfel a fost ratificată 
convenția de la Ramsar din 1971, 
prin Legea nr. 5/25 din ianuarie 
1991, care se referă la unele 
zone umede de importanță 
internațională, în special cu 
habitate ale păsărilor de apă. 
Convenția ratificată recunoaște 
interdependența omului și mediului 
său înconjurător de aceste zone 
umede, care constituie o resursă 
de mare valoare economică, 
naturală, științifică și recreativă, 
a cărei dispariție ar fi ireparabilă 
pentru mediul înconjurător.

Recunoscând rolul însemnat 
al zonelor umede pentru mediul 
înconjurător, guvernul României a

■ __ _____ _____

O iubirede neuitat (s, ep. 63)
13.15 Mileniul III (r) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Sfântul 
(s) 15.20 Un câine cu 
imaginație (s, ultimul episod) 
16.00 Qnyx - culorile muzicii 
18.00 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 19.00 Observator/ 
Din lumea afacerilor 19.45 
Granița (f.a. SUA 1985) 21.30 
Știri 21.40 Legea lui Burke (s. 
p, ep. 21) 22.30 Milionarii de 
la miezul nopții

7.00 Ora 7, bună dimineața!
9.15 Tânăr și neliniștit (s/r) 
10.00 Vărul din străinătate (s/ 
r) 10.30 M.A.S.H (s) 11.00 
Malcolm (f/r) 12.55 Știrile 
PRO TV 14.30 Nemuritorul (s/ 
r) 15.15 Maria (s) 16.15 
Marimar (s, ep. 38) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 18.00 Vărul din 
străinătate (s) 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Riști și câștigi! 
(cs) 19.00 Roata norocului 

apreciere pentru oel ajuns la 
,.frumoasa vârstă a matu
rității artistice". începând cu 
dna Valeria Stoian, direc
toarea Bibliotecii Județene 
,,Ovid Densusianu” Deva, și 
încheind cu sărbătoritul, 
numeroșii vorbitori au subli
niat calitățile, exigențele, 
preocupările sărbătoritului 
sau au evocat întâmplări 
definitorii pentru caracterul și 
personalitatea sa. S-au spus 
lucruri elogioase, vorbe de 
duh dar au fost amintite și 
versurile care-l defineau pe 
Gligor Hașa într-o anumită 
perioadă a activității sale: 
,,Turci-l au pe Sinan Pașa/ 
Noi l-avem pe Gligor Hașa/ 
Greu era sub Sinan Pașa/ 
Dar mai greu sub Gligor 
Hașa."

Din țară, la aniversarea 
dlui Hașa, membru al Uniu
nii Scriitorilor, a fost prezent 
doar Viniciu Gafița, scriitor 
care-l cunoaște de 20 de ani, 
când l-a cucerit cu,,Legende 
strămoșești". Dacă dl Viniciu 
Gafița sublinia faptul că 
aniversatul nu s-a străduit 
să-și atragă bunăvoința cri
ticii, dl Radu Ciobanu apre
cia opera plină de perso
nalitate a celui care nu s-a 
sustras tumultului vieții

promulgat: Legea nr. 82/30 
noiembrie 1993 privind con
stituirea Rezervației Biosferei 
„Delta Dunării". Se constituie astfel 
un teritoriu bine delimitat cu zone 
cu regim de protecție integrală, 
regim diferențiat de protecție și 
zone în care se pot desfășura 
activități economice. Zonele cu 
regim de protecție integrală ce 
adăpostesc păsări sălbatice, 
cuiburile și ouăle acestora sunt 
protejate în mod obligatoriu prin 
zone tampon. Rezervația con
stituie o zonă umedă bine definită 
pentru conservarea vieții 
sălbatice.

în anul 1993, România a 
ratificat Convenția de la Berna din 
19 septembrie 1979, prin Legea ' 
nr. 13/11 martie 1993, prin 
aderarea la Convenția privind 
conservarea vieții sălbatice și a 
habitatelor naturale din Europa. 
Convenția recunoaște rolul 
esențial al florei și faunei sălbatice 
în menținerea echilibrului ecologic, 
în cooperarea internațională 
pentru ocrotirea în special a 
speciilor de păsări migratoare.

...
(cs) 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Spitalul de urgență (s, 
ep. 21) 21.15 De partea legii 
(s, ep. 17) 22.00 Știrile PRO 
TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 34) 
22.45 Știrile PRO TV 23.15 
Profesiunea mea - cultura 
0.45 Nemuritorul (s)

6.30 Show-ul de dimineață 
9.00 Pretutindeni cu tine (s/ . 
r) 11.00 Celebri și bogați (s/r) 
12.00 starea de veghe 
(talkshow/r) 13.30 Lexic (cs/ 
r) 14.00 Lumea lui Eric (s, ep. 
26) 14.30 Xuxa (show pentru 
copii) 15.30 Pretutindeni cu 
tine (s, ep. 34) 16.30 Frec
vența radio 74,5 (s) 17.30 
Celebri și bogați (s, ep. 34)
18.30 Lexic (cs) 19.00 Focus 
19: știri 19.30 Meșterul casei 
(s, ep. 34) 20.00 Contra- 
lovitura (s, ep. 7) 21.00 Kee
ping the Promise (dramă 
SUA 1997) 22.45 Zonă peri
culoasă (do)23.00 Focus 23 

cotidiene și căruia 
activitatea de dascăl i-a 
asigurat tinerețea fără 
bătrânețe.

Au fost prezentate și 
alte aspecte ale persona
lității scriitorului și omului 
Gligor Hașa, i-au fost 
oferite daruri simbolice și 
foare multe flori. Un dar 
surpriză i-a făcut Editura 
Destin, care a tipărit cu 
acest prilej și a oferit parti- 
cipanților volumul de studii 
și eseuri închinate lui 
Mihai Eminescu „A cuteza 
cutezanță”. întâlnirea de 
suflet cu prietenii a bene
ficiat de ,, atmosfera nece
sară" grație sponsorizării 
prietenilor sărbătoritului, 
patronii SC Glat Exim SRL 
Deva. Iar momentul folclo
ric oferit în final a încălzit 
atmosfera și sufletele 
celor prezenți.

Vădit marcat de emo
ția clipei trăite dl Hașa 
mărturisea în cuvântul său 
de mulțumire față de cei 
care-l omagiau că ,,nu mă 
așteptam să mai am atâția 
prieteni”. Și era fericit că 
prietenii săi îl judecă după 
sufletul său și nu după 
ascuțimea limbii sau felul 
de a fi, uneori incomod.

în anul 1994, România a 
ratificat, prin Legea nr. 58/13 iulie 
1994, Convenția privind 
diversitatea biologică semnată 
la Rio de Janeiro, la 5 iunie 1992.

Se recunoaște astfel însem
nătatea conservării diversității 
biologice ca o preocupare 
comună a umanității, ca o cerință 
fundamentală a ecosistemelor 
și habitatelor naturale, în menți
nerea și refacerea populațiilor 
viabile de specii prin măsuri 
specifice în țara de origine, dar 
și prin cooperare internațională 
având în vedere că un număr 
mare de comunități locale și 
populații autohtone depind de 
resursele biologice ale mediului 
înconjurător.

Ziua de 2 februarie a fost 
desemnată „Ziua Mondială a 
Zonelor Umede” pentru a marca 
semnarea Convenției de la 2 
februarie 1971 în orașul iranian 
Ramsar.
Ing. Georgeta BARABAȘ, 

director Agenția de 
protecție a mediului Deva

J;

06.00-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva

06.45-07.00 Știri locale (r) 
10.00-10.30, Program 

comercial PRO TV Deva
18.00-18.05 Știri pe scurt 
18.05-18.25 „Vorbiți 

aici!” - realizator Alin Bena
22.05-22.15 Știri locale

'ANfENAI-DEVA
08.00-08.15 Știri locale (r) 
09.30-10.15 

hunedorean (r) 
10.15-10.30 

publicitate
17.30- 17.45 

folcloric
17.45-18.00 Știri locale
19.30- 19.45 Știri locale(r]y

Sportul

Program

Marți, 3 februarie

O Berbec
Zi bună la slujbă și 

acasă. Partenerul de viață 
va primi niște bani și vă va 
face o surpriză. La 
treburile casnice vă ajută 
o persoană.

2 Taur
Capacitate mare de a 

face conexiuni rapide, 
ceea ce face o bună im
presie celor din jur. Șanse 
de a pune bazele unei 
afaceri de mare anver
gură.

O Gemeni
Partenerul de viață va 

câștiga o sumă impor
tantă. Sete de cunoaștere; 
vă îndreptați spre ches
tiuni de . natură inte
lectuală.

* A

O Rac
După-amiază e bine să 

dați o raită prin magazine. 
Cu banii stați bine și n-ar 
strica să vă satisfaceți 
unele mofturi.

O Leu
Situația astrală nu vă 

prea favorizează azi. 
Atenție Ia ceea ce între
prindeți și, pe cât posibil, 
nu vă contraziceți cu ni
meni. Sunteți cam obosit; 
o activitate extrapro- 
fesională v-ar relaxa.

2 Fecioară
Riscați să pierdeți bani. 

La serviciu se întrevăd 
discuții aprinse. V-a 
cuprins, ca din senin, o 
instabilitate nervoasă.

O Balanță
Persoana iubită vă 

propune o afacere inte
resantă, Dacă vă asociați 
cu persoane mai tinere, ați 
putea câștiga bani mulți. 
Unul din părinți va avea o 
realizare.

2 Scorpion
Sunteți cam irascibil. 

Popularitatea dv este la 
cota maximă; puteți profita 
pentru a vă face relații. 
Sensibilitate față de artă.

3 Săgetător
Ideile vă vin pe 

neașteptate; notațl-le pe o 
hârtie. Ați putea găsi soluții 
pentru cele mai diverse 
probleme; nu le puneți, 
deocamdată, în practică.

O Capricorn
Nu vă neglijați serviciul, 

pentru a face ochi dulci 
cuiva: riscați unele discuții 
cu șiefți Posibil pas într-o 
afacere secretă.

3 Vărsător
Drumuri numeroase; vă 

veți întâlni cu o cunoștință 
mai veche. O întâlnire cu 
frații vă va ajuta să lămuriți 
o chestiune care vă va 
acapar^ toate gândurile.

O Pești
Veți obține sprijinul unei 

persoane importante* dar 
nu vă asumați riscuri 
inutile. Prudență în ceea 
ce întreprindeți.
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Connnul și nega au parcurs o etapă importantă in pregătiri
Multa munca si 
seriozitate la 

Sovata
Convorbire cu Romulus Gabor, antrenor 

principal ia Corvinui Hunedoara

- Ați sosit de la Sovata, joi seara, 29 
ianuarie și iată-ne la partida amicală de 
sâmbătă 31 ianuarie la Călan. Ce ne puteți 
spune de "etapa" de pregătire la munte?

- Conducerea clubului a decis ca de a- 
ceastă dată să ne pregătim mai departe de 
Cinciș (locul nostru preferat), unul dintre motive 
fiind și acela al prea marii apropieri de Hune
doara și deci mereu se cereau învoiri (din 
partea unor fotbaliști pentru anumite probleme 
personale). Răspunzând la întrebare, credem 
că am făcut o treabă bună. Am remarcat la toți 
jucătorii o ambiție mai mare ca altă dată, 
seriozitate de a se pregăti, de a prinde echipa 
din prima etapă a returului. Conștienți că ne 
așteaptă meciuri foarte grele, că pregătirea fizică 
este hotărâtoare în abordarea returului, s-a tras 
foarte tare, câțiva jucători fiind nevoiți să dea jos 
kilogramele în plus "adunate" în vacanță.

- Daniel Haidiner îmi spunea că a fost 
cea mai dură pregătire la care a participat 
până acum...

- Dar nimeni n-a scos un cuvânt. Fiindcă și 
Daniel Hanganu și ceilalți experimentați cunosc 
importanța încărcării bateriilor în pregătirile de 
iarnă. De aceea am insistat asupra creșterii 
rezistenței generale, alergări pe distanță de 12 
km într-o oră, s-a insistat mult pe sala de forță, 
în perioada următoare vom încerca să creștem 
rezistența în regim de viteză și punerea în 
"operă" a concepției tactice de joc al formației, 
în funcție de posibilitățile fotbaliștilor de care 
dispunem în lot.

- Ați susținut meciuri amicale, de veri
ficare și la Sovata?

- Da, fără pretenții la rezultat, mai mult din 
dorința ca jucătorii să se întâlnească cu min
gea. Am jucat cu "U" Cluj, Gaz Metan Mediaș, 
Chimica Târnăveni pe care le-am pierdut în 
ordine cu 3-1,2-0 și 1-0 și am făcut un egal (2- 
2) cy West Petrom Pecica. în aceste jocuri am 
sunat toți jucătorii, practic, în repriza a ll-a era 
altă formație. Terenul a fost înghețat, destul de 
greu de jucat în asemenea condiții când fot
baliștii nu riscă, nici n-are rost o accidentare.

- Care este programul în această săp
tămână?

-Azi - 3 februarie - s-ar putea ca echipa ce nu 
a făcut deplasarea la Călan (cu secundul Văe- 
tuș) să susțină un meci cu o echipă din Sibiu 
(Divizia D), mâine, miercuri, jucăm la ASA Aurul 
Brad, apoi sâmbătă cu Minerul Certej și dumi
nică cu Farul Constanța, ambele la Hunedoara.

z —- t.... _ -.... —

5 ani de cînd 
Michael Klein ne-a 

părăsit pentru 
totdeauna

Ieri s-au împlinit cinci ani 
de când cel mai bun fotbalist 
din istoria fotbalului hune- 
dorean de până acum ne-a 
părăsit prematur, pentru tot
deauna. Au trecut anii peste 
noi, dar așa cum am promis la 
mormântul lui, va trăi veșnic 
în memoria noastră. Mișa a 
fost nu numai un mare sportiv, 

dar și un om de mare noblețe sufletească, un 
prieten sincer, devotat hunedorenilor. Ori de câte 
ori revenea din Germania, ore în șir era prezent la 
Corvinui, la stadion. Mulți mergeam să-l vedem, 
să-l îmbrățișăm. "Vin înapoi, la Corvinui. Refacem 
ECHIPA, avem copii buni la Nea Mitică Pătrașcu." 
Nu am mai apucat marea bucurie a retrăirii clipelor 
de mare satisfacție de a-l vedea pe gazonul 
hunedorean. Uitării însă nu îl vom da, cât vom trăi!

Ieri, conducerea clubului F. C. Corvinui a depus 
coroane de flori la bustul lui M. Klein din apropierea 
stadionului și la monumentul funerar din cimitirul 
reformat.---------- ------------->

Victoria Călan -
Corvinui 0-3

Abia sosit de la Sovata, Corvinui Hune
doara s-a deplasat sâmbătă la vecinii lor din 
Călan, Victoria '90 Călan, pentru a susține o 
partidă prevăzută în programul de pregătiri 
pentru returul Campionatului Diviziei B, seria 
a ll-a. La Călan, a venit cu o echipă Romică 
Gabor, iar secundul său, Florică Văetuș, a 
rămas cu o echipă la Hunedoara, unde au 
revenit și Păcuraru cu Tibichi, reluându-și 
pregătirile. La Călan, gazdele au opus o 
dârză rezistență și în ciuda scorului, elevii lui 
Titi Alexoi au arătat câteva lucruri frumoase, 
faze bine lucrate la mijlocul terenului și pe 
contraatac, dar au și ratat 2-3 ocazii bune de 
a înscrie. Hunedorenii, bine pregătiți fizic, s- 
au aflat perioade mai lungi la poarta adversă 
reușind să înscrie de 3 ori prin Robert Niță, 
Bordeanu (din lovitură de la 11 metri) și llie 
Bardac.

Corvinui a început jocul cu formația: Clep, 
Bordean, Haidiner, Sterean, Cireș, Căruntu 
(Fieni), Costăchescu, Chezan, Procorodie, 
Robert Niță, Hanganu. în repriza a ll-a au mai 
jucat: Ceclan, Bardac, Chira, Cr. Stoica, 
Andrei, Vereș.

Până acum, pe lângă cei 2 absenți (Pă
curar și Tibichi), hunedorenii nu l-au putut 
folosi deloc pe Neiconi, indisponibil.

- ----------------------------------- Ț-----------------------------------

După Ungaria, Steaua în
Belgia

Steaua și-a încheiat turneul în Ungaria. 
După victoria cu 2-1 în fața formației Honved și 
un egal 0-0 cu echipa FC Gazszer, în ultima 
partidă cu echipa slovacă Petrozarka. Starea 
terenului - semiînghețat - și-a pus amprenta 
asupra jocului, dar Steaua a învins în final cu 
2-0 prin golurile înscrise de Ciocoiu de două 
ori.

Steliștilor li s-a îngăduit de antrenorul M. 
Stoichiță o singură zi de pauză (duminică), 
urmând ca de ieri să plece într-un nou turneu, 
în Belgia. Primul joc are loc chiar mâine, cu 
KRC Harelbeke ce se află pe locul 3 în prima 
divizie a gazdelor.

Rapidul continuă 
pregătirile în "Poiană"
De duminică, elevii lui Mircea Lucescu se 

află la Poiana Brașov, unde își continuă pre
gătirile. Se vorbește că fundașul Pîrvu, fost la 
Steaua, ar dori să treacă la Rapid, întrucât 
tratativele cu echipa militară nu au progresat. 

^Rapidiștii rămân în Poiana Brașov până vineri.

CLR Marmosim
-VegaDeva O-l

Aflată la pregătiri, la Geoagiu, Vega Deva 
a întâlnit marțea trecută pe ASA Aurul Brad. 
Ambele formații au folosit un mare număr de 
jucători aflați în cele 2 loturi. în final, devenii 
au câștigat cu scorul de 3-1 prin golurile 
înscrise de Sandor, Fartușnic și Rădos.

Vineri, 30 ianuarie, la întoarcerea la Deva, 
Vega avea perfectată o partidă cu CFR 
Marmosim. Aici, antrenorul principal, Ionel 
Stoica și secunzii săi N. Alexiuc și I. Molnar 
au folosit formații distincte în cele 2 reprize 
ale meciului. în repriza I, Vega a aliniat 
formația : Ciubotaru, Stan, Bădoi, Dobrescu, 
ZI. Biri, Răducănescu, Stachi, Voinea, Vă- 
caru, Naniu, Șandru.

în repriza a ll-a: Rahoveanu, Fartușnic, 
Andrei, Grosu, Berindei, Popa, Luca, D. 
Gabriel, Vuia, Danciu, Rădos.

Joc plăcut, în care și elevii profesorului I. 
Bădoi au ținut să dea o replică bună mai 
experimentaților jucători deveni ce au reușit 
o victorie la limită (0-1), în care, de multe ori, 
fazele au curs "șnur" spre poarta gazdelor. 
Un meci util, bine venit pentru ambele for
mații. La Deva, Elek continuă să fie indis
ponibil, iar Tănasă este și el operat la picior, 
în urma unei recidive. Mâine, Vega - Minerul 
Certej.

Lobonț în top
Hunedorenilor le face plăcere că fostul 

portar al Corvinului, Bogdan Lobonț, este 
clasat primul în topul portarilor Diviziei A, 
clasament întocmit pe baza stelelor primite în 
cotidianul Prosport. Pe locul doi este Arcanu și 
pe trei Răzvan Lucescu.

Fostul portar al Rapidului și al Corvinului, 
Marin loniță, ce s-a ocupat și de formarea 
tânărului goal-keeper, i-a prevăzut un mare 
viitor lui Lobonț. Acum depinde de el, de forma 
sa și dacă va ajunge în lotul reprezentativ 
pentru CM din Franța '98, confirmarea valorii 
lui nu va întârzia.

Jiul Petroșani la Felix
în acest an, Jiul și-a reunit lotul de peste 20 

de jucători la 12 ianuarie și după vizita me
dicală și-au desfășurat pregătirile la Petroșani. 
La 24 ianuarie lotul a plecat la Felix cu 22 de 
jucători în frunte cu antrenorul principal Dorel 
Maria și secundul său, Gogu Tonca. Aici au 
efectuat 2-3 antrenamente pe zi și de bine de 
rău au servit trei mese pe zi, mai bine ca 
acasă.

ANGAJAMENT EXEMPLAR 
1)IN PARTEA TUTUROR 

JUCĂTORILOR
Convorbire cu Ionel Stanca, antrenor 

principal la Vega Deva

- Ați sosit la acest meci, cu CFR'Warmosim, 
de la Geoagiu unde v-ați aflat în cantonament. De 
ani de zile mergeți cu echipa în această renumită 
stațiune din județul nostru. Cum a fost?

- Excelent! în primul rînd, absolut toți jucătorii 
au răspuns exemplar cerințelor ce se pun în fața 
echipei pentru a ne salva de la retrogradare, 
existând o puternică dorință să luptăm pentru 
salvare. Apoi, faptul că avem lângă noi conduce
rea clubului, ce a făcut eforturi pentru a ne crea 
condiții foarte bune de cazare, masă și refacere 
după efort. Pot să vă spun că am efectuat zilnic 3 
antrenamente, excepție duminică, când a fost unul 
singur. în fiecare zi, după înviorare, ora 7,30, 
alergări în pantă și în împrejurimi, de la ora 11 lucru 
la aparate cu două grupe de vârstă, și apoi după 
amiaza, în sala de forță. Pot să afirm cu toată 
sinceritatea că niciodată nu am făcut o pregătire 
așa de temeinică la care, repet, au răspuns cu 
multă dăruire.

- Ce urmează?
- De vineri (după meci toți au fost liberi până 

luni, 2 februarie, când după analiza jocului cu CFR 
Marmosim) vom efectua 2 antrenamente. în 
continuare, vom disputa meciurile de verificare 
planificate și între acestea antrenamentele de zi cu 
zi, la Deva.

- "Accelerați", nu glumăl
- Nu avem încotro! Noii veniți în lot trebuie 

integrați, echipa trebuie omogenizată. Oricum nu 
putem să facem decât prin meciuri amicale, de 
verificare, în cadrul cărora căutăm să aplicăm și 
ideile tactice repetate la antrenamente.

- Aici, la Simeria, unde purtăm această con
vorbire, a fost prezent întreg "staff-ul" asociației, 
al secției de fotbal, ceea ce ne îndeamnă să 
credem că aveți un sprijin consistent.

- Da, așa este. Și la Geoagiu ne-au vizitat, s- 
au îngrijit să avem condiții bune de cazare, masă 
și refacere după efort. Și dumnealor, celor de la 
Geoagiu - dlui director al Complexului "Aurel 
Vlaicu", Petru Doncea, dar și dnei contabil șef, 
Ioana Hoc, șefului cantinei Nicu Sibișan, le mulțu
mim și noi antrenorii, întregul lot de fotbaliști pentru 
tot ce au făcut să ne simțim cât mai bine și vom 
reveni cu plăcere și de altă dată.

------ — -  -----------—------ —------ -—~—-- ■ 
Pagină realizată de Sabin CERBU 
. . . - -:

HANDBAL FEMININ
în Liga Campionilor

Oltchim a câștigat sâmbâtâ, 

dar a ratat calificarea
Oltchim a câștigat sâmbătă în ultimul său meci 

cu Rimini cu scorul de 30-21. Totuși, în urma 
rezultatului înregistrat de echipa Viborg 
(Danemarca) în deplasare, la Hypo Viena (rezultat 
25-24), Oltchim a ratat calificarea în sferturile de 
finală. De fapt, calificarea a fost pierdută de fetele 
noastre când au pierdut în deplasare (neașteptat) la 
Rimini. Deci, s-au calificat primele 2 clasate în 
grupa D, Viborg și Hypo.

\______________ -________________ /

PROMO
REZULTATELE CONCURSULUI 

DIN
I FEBRUARIE ‘98

FOND DE CÂȘTIGURI 530.720.255 LEI

1. BOLOGNA -ATALANTA 0-0 X
2. PARMA - BARI 1-0 1
3. ROMA-EMPOLI 4-3 1
4. BRESCIA - INTER 0-1 2
5. LECCE - JUVENTUS 0-2 2
6. NAPOLI - LAZIO 0-0 X
7. MILAN - PIACENZA 1-0 1
8. VICENZA - SAMPDORIA 1-1 X
9. FIORENTINA - UDINESE 1-0 1
10.TORINO - ANCONA 1-1 X
11.PESCARA- MONZA 2-2 X
12. FOGGIA - REGGIANA 0-2 2
13. GENOA - VENEZIA 3-1 1
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în apărarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor
(urmare din pag. 1)

- Die Brădean, din câte 
observ, cele mai multe in
fracțiuni - 544 au constatat 
cel de la Biroul ordine pu
blică.

- Da. și acest lucru în
trucât s-a acordat o atenție 
sporită mutării dispozitivului 
de ordine și pază pe locurile, 
mediile și zonele unde au fost 
comise în mod frecvent in
fracțiuni. Aceasta a dus la 
creșterea prinderilor în fla
grant, la o mai accentuată 
apropiere de cetățeni și spo
rirea încrederii acestora în 
poliție. Trebuie să spunem 
însă că toSte compartimentele 
instituției noastre au acționat 
la un înalt grad de profesio
nalism, ceea ce a dus la stă
pânirea situației operative și 
soluționarea cu operativitate a 
cauzelor complexe avute în 
lucru.

- Infracțiunile comise 
de autori necunoscuți au 
fost și au rămas o proble
mă serioasă în activitatea 
poliției. La Deva care este 
situația?

- Așa este. Tocmai de a- 
ceea activitățile desfășurate 
de lucrătorii poliției au fost 
direcționate pentru descoperi
rea faptelor de natură judici
ară rămase cu autori necu
noscuți.

- Și totuși, din datele pe 
care ni le-ați prezentat re
iese că numai la nivelul 
Biroului poliției criminale 
la finele anului au rămas în 
lucru 309 dosare cu autori 
necunoscuți.

- Da, dar este nevoie să 
spunem în acest context că, în 
perioada amintită, au fost solu
ționate 351 asemenea cauze, o 
medie de cinci dosare pe lună, 
procentul de identificare fiind de 
86 la sută - peste media pe țară.

- Unde se situează cele 
mai multe asemenea fapte?

- 180 au fost furturi din 
unitățile'comerciale, 66 furturi 
din locuințe, 24 furturi din bu
zunare și înșelăciune, 19 fur
turi de autoturisme, și am în
registrat 5 cadavre cu iden
titate necunoscută.

- De o gravitate deose
bită sunt, die comandant, 
Infracțiunile cu violență. 
Cum se prezintă ele față de 
alți ani?

. - în comparație cu 1996, 
în anul trecut numărul acestui 
gen de fărădelegi a scăzut de 
la 38 la 31. Am înregistrat însă 
creșteri la omor ( de la zero la 
patru), tentativa de omor ( de 
la zero la trei). A scăzut și 
numărul violurilor ( de la 10 la 
șase) și al tâlhăriilor ( de la 19 
la 18).

- Ce înseamnă în opinia 
dumneavoastră acest lucru?

- Că activitățile preventive 
trebuie să aibă o mai mare 
consistență, în principal în 
ceea ce privește portul cuți
tului, cunoașterea și stăpâ
nirea stărilor conflictuale, pre
cum și consumul excesiv de 
alcool.

- Câte sancțiuni con
travenționale au fost apli
cate în 1997 la Legea 12/ 
1990 pe raza de compe
tență a Poliției Municipiu
lui Deva?

- 195. Valoarea lor s-a ri
dicat la mai bine de 
10.000.000 de lei. Au fost 
confiscați apoi 1922 dolari 
USA, 5.000.000 lei în numerar 
și mărfuri în valoare de 
47.471.000 de lei.

Plusurile descoperite în 
gestiuni au fost de 
129.693.600 lei, iar minusu
rile, atenție, la 1.174.164.225 
de lei.

------- J

----—-------------- —

Evoluția stării infracționale în județul Hunedoara

18.000.000.000de
M prejudiciul

în 1990 polițiștii hunedo- 
reni au constatat 1.907 infrac
țiuni, comise de 1625 per
soane, pentru ca în '91, nu
mărul infracțiunilor să crească 
de mai bine de două ori, ajun
gând la 4320, cu participarea 
a 2614 infractori cercetați.

Un an mai târziu, numă
rul infracțiunilor ajunge la 
4890, iar al persoanelor im
plicate la 3020. Și această 
cifră se dublează în 1993 - 
6418 infracțiuni, cu 428 in
fractori.

Ajungem în 1994, când 
numărul infracțiunilor este 
de 7592, la care au participat 
5122 persoane. Urmează 

anul 1995 cu 9077 și 6.225 
infractori.

Anul cu cel mai mare nu
măr de infracțiuni a fost 1996 
- 14.641, numărul infracto
rilor ajungând la 7841! în 
1997, numărul infracțiunilor 
scade față de '96, la 12.828. 
în schimb, se înregistrează 
cel mai mare număr de per
soane cercetate, ajungându- 
se la 8417.

Prin faptele penale să
vârșite în această perioadă, 
patrimoniului particular și 
național i s-a cauzat un pre
judiciu de aproape 18 mili
arde de lei, recuperat în pro
porție de 75 la sută.

■

Răspundem 
cititorilor

1) D-na Rodlca Bercescu 
din Hațeg întreabă cine plătește 
impozitele prevăzute în Ordo
nanța Guvernului nr. 47/1997.

Articolele 1 și 2 din OG nr. 
47/1997 prevăd că persoanele 
fizice sau juridice nerezidente 
datorează impozite pe veniturile 
realizate pe teritoriul României 
din activitățile aducătoare de 
venit, indiferent de locul unde 
acestea își încasează banii (în 
țară sau în străinătate). Cota de 
impozite este determinată printr- 
o cotă procentuală fixă, ea fiind 
modificată în funcție de natura 
activității generatoare de venit. 
Impozitul datorat de nerezidenți 
trebuie determinat, reținut și 
vărsat de cei care plătesc ve
nitul persoanei nerezidente. De 
la această regulă sunt excep
tate, conform art. a din OG 47/ 
1997, veniturile realizate de 
persoanele fizice nerezidente cu 
titlul de salariu, ca și veniturile 
realizate de reprezentanțele 
societăților comerciale sau/și 

-jnnrvce străine 
In Romania.

2) Dl George Balaban din 
Simeria dorește să afle cine 
beneficiază de credite pentru 
cumpărarea sau construirea de 
locuințe.

Conform art. I, punctul 9 din 
Ordonanța de urgență a Guver
nului nr. 40/1997 pentru modifi
carea și completarea Legii lo
cuinței nr. 114/1996, se prevede 
că: "Creditele pentru construirea 
sau cumpărarea de locuințe se 
acordă o singură dată persoa
nelor fizice cu cetățenie română, 
care nu au deținut șl nu au în 
proprietate o locuință. De a- 
ceste credite mal beneficiază, 
prin excepție, persoanele califi
cate din agricultură, învățământ, 
sănătate, administrație publică 
șl culte, care își stabilesc domi
ciliul în mediul rural, precum șl 
cele care gospodăresc împre
ună cu familia în locuințe care 
nu satisfac exigențele minimale 
de suprafață, corespunzător 
numărului de persoane din fa
milie, prevăzute în anexa nr. 1 la 
prezenta lege". Punctul 91 al 
aceleiași legi prevede însă că: 
"La primirea creditului, benefi
ciarul trebuie să albă constituit 
lâ Casa de Economii și Con- 
semnațluni un depozit repre
zentând până la 10% din va-

. loarea creditului solicitat."
i *

II
20 de furturi din 

autoturisme
| Marian Marin a venit la 
i Deva tocmai de la Călărași. Nu 
! ca să muncească, deși avea 27 
I de ani. Să fure! Specialitatea lui 
| erau furturile din autoturisme.
j A fost depistat de polițiști 
J după ce, prin spargerea gea- 
■ mului unui autoturism, a furat 
| bunuri în valoare de 5.500.000 
| de lei.

Iîn urma cercetărilor s-a sta
bilit că Marin era autorul a încă

I 19 furturi din autoturisme răma- 
| se inițial cu autori necunoscuți. 
i Prejudiciul produs de hoț a 
■ ajuns la 28.000.000 de lei. S-au 
I recuperat 20.000.000.

| Constantin voinicul
Mare voinic se credea pro-

I babil un tip de 44 de ani, din 
| Petroșani, pe nume Constantin 
■ Dumitru. De ce? Pentru că, 
! dacă tot nu avea de lucru, fiind 
I șomer - în decurs de numai o 
| oră, a pătruns fără drept în 
i locuințele unor oameni în 
! vârstă, pe care i-a bătut.
1 Primul care i-a căzut victi-
K

Ji
li

mă a fost bătrânul de 82 de ani, 1 
Nicolae Tătar. A urmat Ana I 
Herman, de 65 de ani. |

în casa lui Nicolae, bâtă-■ 
ușul a intrat după ce a spart un ! 
geam, iar în gospodăria femeii, I 
prin escaladarea gardului. |

Unde-s documentele?^
La această întrebare pusă I 

de comisari ai Gărzii Finan- | 
ciare, cei de la S.C. Service i 
Corn SRL Călan au ridicat din ! 
umeri. Ei nu aveau documente ' 
legale de proveniență pentru | 
bunuri în valoare de 3.100.000 | 
de lei. ,

Evident, a urmat o amendă ■ 
de 600.000 de lei, iar valoarea | 
bunurilor s-a confiscat, făcân-1 
du-se venit la bugetul statului. | 

Compact discuri cu | 
dichis |

A fost depistat la Deva Fio- ■ 
rin Voina în timp ce comerciali- ! 

za 36 compact-discuri, produc-1 
ție bulgărească, fără a fi prevă-1 
zute cu timbru de marcare, pri-1 
vind drepturile de autor și drep- ! 
turile conexe. I

y

MIC DICȚIONAR 
JURIDIC

Executarea hotărârii penale. 
Activitatea desfășurată de organele judiciare și 
administrative în scopul aducerii la îndeplinire 
a dispozițiilor cuprinse în hotărârile penale 
definitive.

Executare silită. Ansamblul procedurilqr re
glementate de lege, prin mjlocirea cărora sfe 
asigură, cu ajutorul forței de constrângere a 
statului, realizarea drepturilor creditorului în ipoteza 
neîndeplinirii de bunăvoie a obligațiilor corelative 
ale debitorului.

împiedicarea săvârșirii faptei. Parti
cipantul (autor, instigator, complice) nu se pe
depsește dacă în cursul executării, dar înainte de 
descoperirea faptei, împiedică consumarea 
acesteia. Dacă actele săvârșite până în momentul 
împiedicării constituie o altă faptă prevăzută de le
gea penală, participantului i se aplică pedeapsa 
prevăzută pentru această faptă.

Ipoteca - garanție reală și accesorie care nu 
deposedează pe debitorul proprietar de bunul 
ipotecat. Ea dă posibilitatea creditorului să urmă
rească bunul pentru a primi creanța sa cu pre
ferință.

Este cauza legitimă de preferință alături de 
privilegii. Ipoteca este un drept real imobiliar, ea 
neputând fi constituită decât asupra Imobilelor care 
sunt în circuitul civil, cu accesoriile lor, nu șl asupra 
imobilelor statului.

S-a—S5BS—

Garda Financiara in acțiune
?

Controale, amenzi, confiscări
în primele trei săptămâni 

ale lunii ianuarie a.c., comi
sarii Gărzii Financiare Hune
doara au efectuat controale 
la 50 agenți economici cu 
capital privat sau mixt.

Ceea e trebuie remarcat 
este faptul că la nu mai puțin 
de 48 dintre aceștia s-au 
constatat abaterii

Sumele determinate ca

sustrase de la plata privind 
impozitele șl majorările de 
întârziere pentru care s-a 
dispus virarea la buget s-au 
ridicat în total la 109.930.900 
de lei.

în timpul controalelor s- 
au virat 2.680.260 de lei, din 
care, Impozite șl taxe 
1.743.240 șl TVA - 937.020 
lei.

131.800.000 de lei plată pentru 
contravenții

*

40, acesta a fost numărul 
de contravenții constatate de 
comisari în perioada mal sus 
amintită. Cele mai multe -

17, au fost cele privind impo
zitele și taxele, urmând, în 
ordine, contravențiile la dis
ciplina financiară și de ne-

respectare a normelor de 
comerț.

Valoarea totală a amen
zilor aplicate datorate con
travențiilor constatate s-a 
ridicat la 131.800.000 de 
lei. Numai pentru neres- 
pectarea disciplinei finan
ciare, s-au dat amenzi în 
valoare de 43.000.000 de 
lei. Vă prezentăm câteva 
exemple.

fără licență
La S.C."Mlcarlus Trans" 

SRL Huendoara, comisarii 
au constatat că se efectua 
transport de persoane In 
municipiu fără a poseda li
cențe legale conform Ordo
nanței Guvernului nr. 44 din 
'97. S-a aplicat o amendă de 
4.800.000 de lei.

Evidențe contabile 
fără... evidențe 
Chiar așa! Deși la

S.C."Marin Patl Corn" SRL 
Toteștl, sat Păcllșa, existau 
evidențe contabile, acestea 
nu aveau înregistrată și su
ma de 8.000.000 de lei. A 
urmat amenda, iar banii au 
fost confiscați.

Plafonul de casă s-a 
subțiat

Pentru un lucru înde
obște cunoscut, și ne referim 
la depășirea plafonului de 
casă, domnii de la S. C. HD

Soft SRL Hațeg au trebuit să 
pună jos 6.000.000 de lei.

Așadar, cu această sumă 
s-a subțiat plafonul de casă.

"Ambasadorul" nu 
ș!-a plătit TVA-ui

Pe tot parcursul anului 
trecut, S.C."Ambasador" SA 
Brad nu a plătit TVA-ul în 
sumă de 14.000.000 de lei.

După ce comisarii Gărzii 
Financiare au "vizitat" firma, 
pe lăngă faptul că a trebuit 
să-l achite, "Ambasadorul" a 
adăugat alte aproximativ 
500.000 la plată ca majorări 
de întârziere.

Pagina realizata de Valentin NEAGU, Anaret NISTOR
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eONHJCT EE HN1EE/EESE
Despre relațiile sta

tornicite - bune sau rele - 
între producătorii agricoli și 
diferiți intermediari, fie el 
patroni sau administratori 
de diverse societăți, s-a mai 
scris în ziarul nostru. Așa 
cum s-a constatat din 
spusele celor mal mulți agri
cultori (fie ei producători de 
cereale, legume șl plante 
tehnice sau crescători de 
animale), în cele mai multe 
cazuri ei sunt cei mai păcă
liți din diferitele tranzacții co
merciale încheiate, alegân- 
du-se - cum se spune - cu 
munca, iar alții cu banii.

Că așa stau lucrurile în 
realitate ne-au confirmat-o 
încă o dată, deși nu mal era 
nevoie, situațiile la care ne 
vom referi în cele ce 
urmează. Prin luna oc
tombrie a anului trecut dl 
Emil Bota din satul Măgura, 
comuna Certej, a vândut un 
vițel la firma S.C. Carmlux 
Prod Impex SRL Deva 
(patron dna Elena Hercz), 
care i-a promis ca termen 
de plată ziua de 17 
octombrie 1997. Zadarnice i- 
au fost toate deplasările 
făcute la termenele stabilite 
ulterior, deoarece nici până 
la 20 ianuarie a.c. nu a primit 
suma de 1,6 milioane lei ce i 

se cuvenea atunci, deoarece 
cu trecerea timpului banii 
s-au devalorizat, la aceasta 
adăugându-se și cheltuielile 
cu deplasările inutile făcute 
la Deva. Ba mal mult, 
agricultorul în cauză s-a 
văzut șl mal mult umilit 
atunci când din partea 
conducerii firmei I se spunea 
că nu aceasta, ci recep- 
ționerul i-a luat animalul (I). 
Cam același a fost scenariul 
după care s-au desfășurat 
lucrurile și în cazul dlui Silviu 
Trif din satul Bejan, comuna 
Șoimuș. Fără a mal insista 
asupra acestor cazuri, am 
aflat de la dl loan Bonța, șeful 
Administrației piețelor Deva, 
că într-o astfel de situație se 
găsesc numeroși alți cres
cători de animale din județul 
nostru și din alte județe, 
care vin aici să se intereseze 
de primirea banilor ce li se 
cuveneau pentru animalele 
vândute la firma Carmlux, 
care are magazinul de 
desfacere în Piața centrală a 
Devei.

Cu acest prilej, iată că am 
aflat că este vorba și despre 
alte conflicte de interese. 
Despre ce este vorba? 
Potrivit unei notificări făcute 
la începutul lunii ianuarie 
a.c., de către Administrația 

piețelor către firma 
Carmlux, aceasta din 
urmă este somată să 
achite suma de peste 108 
milioane lei, reprezentând 
chiria ce se cuvine admi
nistrației conform con
tractului nr. 59/1996.

Cu toate că plata chiriei 
trebuia să fie făcută lunar, 
manifestându-se prea 
multă îngăduință, iată că s- 
a ajuns să se acumuleze o 
sumă deloc neglijabilă care 
trebuie achitată. Reac
ționând la notificarea 
respectivă, firma în cauză 
pretinde ca și adminis
trația - proprietară a spa
țiului comercial - să-i plă
tească peste 14 milioane 
lei, sumă ce reprezintă 
contravaloarea moderni
zărilor făcute la magazin.

Firește că este de dorit 
ca astfel de conflicte de 
interese să fie cât mai pu
ține, atât în privința 
relațiilor cu producătorii 
agricoli, cât și a celor între 
firme și instituții, decon
tările corecte și la terme
nele stabilite reprezentând 
o condiție esențială pentru 
buna funcționare a meca
nismelor economiei de 
piață. (N.T.)

în 1992, editura bucu- 
reșteană “Vivaldi" punea la 
dispoziția cititorului român o carte 
intitulată fără pretenții metaforice 
criptice "Pactul dolarului”. Cartea 
a fost editată pentru prima dată 
de editura londoneză "Victor 
Gollancz" LTD în 1973 sub 
semnătura lui Michael Sinclair.

Am citit și am recitit această 
carte. Am recitit-o ca să fiu sigur 
că nu fac asocieri și similitudini 
inspirate din starea emoțională 
de moment sau de situații 
conjuncturale prin care trece 
România. Nu există acest pericol. 
Când scriu aceste rânduri sunt 
convins: “Pactul dolarului" este 
un avertisment pentru românii de 
bună-credință.

Cartea este în fond un sce
nariu. Avertismentul editorului - 
nu știm dacă este al englezului 
din 1973 sau al românului din 
1992 - este fbarte transparent: 
"Evenimentele din cartea de față 
pot fi considerate ca și cum s-ar 
întâmpla peste câțiva ani, cu 
începere de acum. Dar nici pe 
departe nu este o carte de anti
cipație, iar acțiunea ei în anumite 
împrejurări s-ar putea desfășura 
chiar și acum."

Am zis o carte - scenariu - 
da? Ei bine, acest scenariu s-a 
potrivit atât de matematic în 
cazul unor țări ale lumii a treia 
sau în curs de dezvoltare încât

rom&ni
nu poți să nu te întrebi, 
cunoscând realitățile, României 
post-decembriste nu i s-a aplicat, 
oare, un asemenea scenariu? Nu 
i se aplică în continuare?

Nu doresc să fac politică pe 
marginea, sau folosindu-mă de 
niște nevinovate note de lectură 
asupra unei cărți. Avertismentul 
editorului însă roade ca un vierme 
în mintea celui ce lecturează 
această carte. Nu cumva?...

'pactul 
dolarului" 
V_____________ ._____________7

Cartea debutează epic cu 
schilodirea prin atentat a unuia 
dintre miniștrii de bază ai 
guvernului rezultat din alegeri 
democratice, într-o țară (în carte - 
Scoția) care și-a cucerit recent 
independența de stat. Continuă 
cu dinamitarea principalelor ei 
relee de radio și telec.omunicații 
însoțită de oferta generoasă a 
unei corporații transnaționale 
deținătoare de relee puternice de 
transmitere și retransmitere a 
informației pe calea undelor 
herțiene. Oferta nu este altceva 
decât un "Cal Troian".

Cartea - scenariu - con
tinuă cu folosirea situației 
financiare dezastruoase a țării 
aflate în criză pentru a-i oferi, 
la fel de generos, un ajutor 
financiar substanțial fără a 
jigni mândria națională a 
proaspeților independenți. Alți 
"cai troieni" cumpărați prin 
corupere de compania trans
națională care și-a propus ca 
obiectiv strategic nici mai mult 
nici mai puțin cumpărarea en 
gros a țării respective, au 
înlesnit înfăptuirea "obiec
tivului".

A urmat cumpărarea cu 
“bucata" și cu metrul pătrat a 
țării. Unități industriale, industrii 
întregi cumpărate la preț de 
nimic sau speculative de către 
corporația transnațională care 
asemenea unei caracatițe și-a 
întins tentaculele asupra țării în 
cauză, până ce a sufocat-o 
financiar, economic, și-a 
aservit-o total politic.

A destăinui în continuare 
din plăcerile lecturii înseamnă 
a "dinamita" invitația la lectură.

A divaga pe terfla 
similitudinilor cu situația 
României post-decembriste 
înseamnă să calc promisiunea 
făcută la început. Citiți" Pactul 
dolarului" și comparați dv.

y

CIRCULARE BUCLUCAȘE
Ajutoarele materiale acordate 

elevilor conform Ordonanței 10/ 
1997 au dat serioasă bătaie de 
cap celor care s-au ocupat de 
procurarea și distribuirea lor. Dar 
și bucurie pentru cei care le-au 
primit de primirea lor. Ori, 
dimpotrivă, supărare celor care 
le așteptau și s-au trezit că nu 
mai figurează pe listele cu elevii 
care au primit încălțăminte, 
îmbrăcăminte ori alimente.

Cum s-a ajuns ca unii elevi să 
fie excluși de pe liste? Din pricina 
unor circulare trimise școlilor. 
Aceste circulare se contra
ziceau, una susținând că trebuie 
luate în calcul veniturile brute ale 
părinților, cealaltă veniturile nete. 
Din acest motiv câțiva elevi din 
județ n-au primit ajutoarele în 
cauză. între aceștia se numără 

Monica Audca Igreți, elevă în 

clasa a ll-a la Glodghilești. 
Despre situația ei ne-a informat 
bunicul fetei, dl Emil Șandru, din 
Zam. Bunicul era nemulțumit 
pentru că sora mai mare, elevă 
la Zam, a primit ajutoarele 
materiale acordate conform 
ordonanței iar cealaltă nu.

La Școala Generală Zam se 
cunoștea situația sesizată și se 
luase deja legătura cu 
Inspectoratul Școlar Județean. 
De la serviciul de contabilitate al 
inspectoratului ni s-a comunicat 
că s-au cerut suplimentări de 
fonduri în acest sens de la 
Ministerul Educației Naționale 
întrucât cazul Monicăi nu este 
singular în județ. Deci singura 
rezolvare posibilă este supli
mentarea fondurilor pentru aju
toare materiale acordate elevilor 
de către minister. (V. ROMAN). 
_______________________________y

Dl Traian Brădean, din comuna 
Buceș, satul Dupăpiatră - Tarnița, nr. 
159, angajat la sectorul din Zlatna al 
S.C. Minexfor Deva, se interesează 
dacă s-a schimbat sau nu grupa a III- 
a de muncă pentru profesia de 
mecanic compresoare, în care este 
încadrat în prezent.

Nu s-a 
schimbat 
grupa de 

k muncă y
lnteresându-ne la serviciul de 

specialitate al firmei unde petentul 
este încadrat, am aflat că, într- 
adevăr, în urma demersurilor făcute, 
s-a schimbat grupa de muncă dar 
numai pentru șoferii care lucrează 
pe mașini de peste 4 tone, pentru 
sondori și laborator. Ca urmare, ca 
și până acum mecanicii de 
compresoare au rămas în grupa de 
muncă anterioară. (N.T.).

Motelul Lăpugiu 
RGRCARIL POPAS IR LIMITĂ 
W DCJUDCȚ |

La poarta de intrare dinspre 
Timișoara în județul nostru, 
Motelul Lăpugiu își întâmpină cu 
deosebită ospitalitate clienții. 
Nou, modern, funcționând în 
excelente condiții, motelul se face 
remarcat nu doar prin aspectul 
exterior, ci și prin ambianța, 
căldura și intimitatea inte
rioarelor. Serviciile asigură aici 
calitate și promptitudine.

Șeful unității, dl Dorel 
Anucuță, împreună cu soția sa 
Cornelia sunt preocupați de buna 
desfășurare a serviciilor oferite 
aici celor care le calcă pragul. 
Personalul calificat are o vastă 
experiență în domeniul culinar. 
Iar cei care poposesc aici nu pot 
avea decât cuvinte de apreciere Ia 
adresa dumnealor.

Restaurantul, plăcut ame
najat, dispune de 30 de locuri. O 
altă sală este cea a separeului 
care are încă 20 de locuri. Celor 
care vor să-și petreacă noaptea la 
Motelul Lăpugiu Ie stau la 
dispoziție 5 camere cu câte 2 
paturi fiecare.

Amplasat pe artera prin
cipală, la limită de județ, într-un 
bun vad comercial, motelul a 
devenit bine cunoscut turiștilor. 
Mai cu seamă că aici programul 
nu este fix, ora închiderii fiind 
momentul de plecare a ultimului 
client. Am aflat, de asemenea, că 
în sezonul turistic serviciile - 
cazare, masă (ciorbă, grătare, 
mici etc) - vor fi asigurate non
stop.

Cristina ClNDA



• Vând pui Boxer, vaccinat, pedi
gree, 3,1/2 luni. Informații tel 655139 
(0315)

ANIVERSARI
• La multi ani și sănătate fiului 

Sergiu Saltita și Sorin Trușca. (6671)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan, 20 ari, 
Dobra, tel.713703 (0413)

• Vând apartament 3 camere, 
Hațeg, etaj 1. Tel. 621996 (40224)

• Vând apartament 3 camere 
Hațeg, etaj 1. Tel. 621996 (40224)

• Vând casă, curte, gră
dină, poziție bună,în orașul 
Brad.str. Frunză Verde, nr. 4, 
preț negociabil. Relații se pot 
da la tel. 017260074, 
092725951, sau la Brad, str. 
Frunză Verde, nr, 3 (40228)

• Vând apartament cu două 
camere, mobilat, Gurabarza. Tel.
656251, 656425 (40238)

• Vând casă, ultracentral, deose
bită, toate facilitățile, ideal sediu firmă, 
acces două străzi, garaj dublu, 
anexe, curte gen parc. Tel. 217530. 
(40241)

• Vând avantajos apartament 4 
camere. Deva, str. Titu Maiorescu, 
bl.E, etaj 2, ap. 78. Tel.,621633 (40236)

• Vând casă în Păuliș, nr. 6 și 
plantație pruni 80 ari în Bîrsău. 
Informații Bîrsău, nr.205, Motoc. 
(40711)'

• Vând casă, curte, grădină în 
comuna Toplița, sat Hășdău, nr.66, 
Hunedoara, Cojocaru. (0427)

• Vând camion Saviem Mercedes 
280 (sau talon). Tel. 261365 (40191)

• Vând Ford Sierra Break, 1988, 
înmatriculat, opțiuni, preț convenabil, 
tel. 651579, 094/561588 (0316)

057241585, seara (40213)
• Vând Opel Kadett, neînma

triculat, stare perfectă, aparat 
pentru auz, nemțesc. Tel. 234117 
(40235)

• Vând două tractoare U 650, 
unul U 445, semănătoare SPCF 4, 
SUP 21, combinator, cultivator , 2 
pluguri, grape, 2 remorci,combină 
CSU, preț 170.000.000. Brîznic, nr.5, 
Ilia, Dănilă Daniel. (40712)

• Vând tractor U 650, înmatriculat, 
cu plug și remorcă. Informații Beriu 
nr. 82, tel. 646154, după ora 19. 
(0475)

• Vând Fiat 1300, înmatriculat, 
convenabil, stare bună. Informații 
Ribița, 48 (0314)

• Vând convenabil SRL. Tel. 
623619, după ora 16. (40211)

• Vând planetare recondiționate, 
executate la Timișoara, asigurăm 
calitate, garanție. 211307 (40692)

■ Vând îmbrăcăminte second 
hand, import Suedia, foarte conve
nabil. Tel. 092721467 (40223)

• Vând convenabil lemn foc.
Ruda-Brad, nr. 83 (40242)

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

• Vând fasole uscată. Tel. 
030444484, Fălticeni (OP)

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

• Vând cazan încălzire centrală, 
pe gaz Vaillant, asigur montaj. Tel. 
092/701072,723908 (0418)

• Vând mașină de fabricat cozi 
de mătură, cu două capete și stații 
MAXON portabile și mobile. Tel. 
218676, după ora 20.(40949)

• Vând mașină de copt coșuri 
de înghețată cu garanție. Tel. 061/ 
866186, 865083, 864572 (3672)

• Vând talon Oltcit, Hunedoara, 
bd. Dacia nr. 10, B3, ap.79 (0425)

ÎNCHIRIERI

• închiriez apartament liber, cen
tral, la două eleve,studente. 212908, 
627058 (40240)

OFERTE DE
SERVICII

• SC Canarom Deva, str. A. Vlaicu, 
nr. 25, angajează inginer zootehnist 
și medic veterinar. Tel. 212747 
(40222)

• Angajăm inginer chimist în 
Deva, tânăr, permis conducere auto. 
Tel. 219232, 092 281895 (40231)

• Societate comercială speciali
zată în distribuție caută mașini între 
1 - 5 tone. Tel. 233600 (40225)

• Asociația Familială "Marcu 
Florica" Deva funcționează în baza 
autorizației 14519/1998 cu activitate 
de comerț. (40239)

• SC TRANSCOLET SRL Orăștie 
anunță intenția de majorare a 
prețurilor la transport marfă și 
persoane. (0487)

DECESE

• Cu adâncă durere în suflet 
familia Szocs anunță decesul după 
o lungă și grea suferință, a celui 
care a fost

SZOCS IOAN (IANOȘ)
un bun soț, tată, socru și bunic, li 
vom păstra o veșnică amintire, 
înmormântarea va avea loc astăzi, 
3 februarie 1998, ora 14,30, de la 
Casa Mortuară Deva. Odihnească- 
se îrr pace ! (40958)

• Copiii Marieta și Cornel, 
ginerele Sabin, nora Felicia, nepoții 
Răzvan și Andrei cu durere în 
suflet anunță decesul celei care a 
fost

CAROLINA GLAVA
de 67 ani. înmormântarea va avea 
loc la Biserica Ortodoxă din Brad, 
în data de 4 februarie 1998. 
(40247)

• Suntem alături trup și suflet 
de familia îndurerată, durere 
pricinuită de pierderea celei care 
a fost

CORNELIA GLAVA
Sincere condoleanțe. Elena, 

Dan, Florica și Traian Dumbravă. 
(40243)

• Cu inimile zdrobite de durere 
anunțăm că s-a stins din viață, 
după o lungă suferință, scumpa 
noastră mamă și soție

ELENA CAPRĂ
la numai 42 ani. Corpul neînsuflețit 
se află la domiciliu. înhumarea va 
avea loc astăzi, 3 februarie 1998, 
ora 13, în cimitirul Bejan. Nu te vom 
uita niciodată. Veșnic vei fi cu noi. 
Familia (40244) _____________

• Cu durere în suflet nepoții și 
strănepoții fam.Bozan și vecinii fam. 
Sabău anunță trecerea în neființă a 
celei care a fost un exemplu de om 
creștin

VALERIA HAIDA
din Brănișca, în vârstă de 104 ani. 
Lacrimi și flori pe mormântul său . 
(40956)

EOMEMURARI

• Pustie-mi este casa, îndu
rerate-mi sunt zilele de când, în 
urmă cu 6 luni, a plecat dintre noi 
sufletul blând și neuitat, scumpul 
meu soț
CIOLOCOI MIHAILĂ (ILĂ)

Te plânge mereu a ta soție 
Maria. îți ud mormântul cu lacrimi 
și-n veci nu te voi uita. (0486)

BANCA "DACIA FELIX" SJk. 
CLUJ-NAPOCA

Sucursala DEVA
Vinde la licitație următoarele:
- motor 11 kW cu 1500 tur./min. în stare de 

funcționare la parametri normali - preț: 
2.500.000 lei; casă de marcat Royal - preț: 
1.800.000 lei; ladă frigorifică, 250 I - preț: 
2.500.000 lei; măsuță sticlă - preț: 150.000 lei.

Licitația are loc în fiecare zi la ora 10,00, la 
sediul Băncii Dacia Felix. Relații la telefoanele 
220796, 226367.

- -  — -- - - - S

■

AJ.V.P.S.Hunedoara
ANUNȚĂ

în conformitate cu prevederile Legii nr.
103/1996, Legea Fondului Cinegetic și a pro
tecției vânatului M.A.P.P.M. prin adresa nr. 
8156/I.S./22.01.1998 a programat susținerea 
examenului de obținere a calității de membru 
vânător, pentru județul Hunedoara, în data de 
17.02.1998, ora 10,00.

Pe această cale anunțăm pe toți candidații 
ce au susținut proba practică să se prezinte la 
data și ora sus menționate, la Cabana 
Căpățâna (Muncel) pentru susținerea probei 
teoretice.

- ■ ■ —--------- <7

S.C. APROTERRA SJL Simeria j
Informează că la Simeria s-a creat un depozit 

de îngrășăminte chimice al Fabricii de îngrășă
minte chimice din Târgu Mureș, cu îngrășăminte 
complexe și azotat de amoniu.

Se vor face livrări atât cu ridicata cât și cu 
amănuntul, cu plata în lei și cu cupoane.

Informații și programări pentru livrare la tele
foanele: 054/260424, 260966.

V- ... -y

Shell Romania srl
Vâ oferă posibilitatea de a vâ implica direct într-o noua activitate proprie, 

pe bazâ de CONTRACT DE AGENȚIE: operarea unei stafii Shell.

DORIM
• aptitudini manageriale, flexibilitate, corectitudine

• experiență comercială în comerțul cu amănuntul

• spirit întreprinzător

• dedicare exclusivă acestei activ, tăti

• domiciliul stabil în Petroșani

• vârsta maximă 45 de ani

Existenta unui capital de pornire constituie un avantaj.
PREFERĂM CUPLURI

Dacă dorifi să vă asumafi responsabilitatea operării celui mai modern tip de benzinărie din Europa,

trimiteti-ne CV-ul dumneavoastră pe adresa O.P. 2 - 61 BUCUREȘTI, menționând pe plic "RETAIL", până la data de 9 februarie 199E.
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I

cu sediul în Hunedoara, str. Libertății, nr. 16, 
convoacă

z

I mprimantef

De ce să-țl bați 
singur capul ?

Există o soluție sigură la toate:

Societate comercială 
româno-israelianâ

Angajează in condiții avant^oase:
3 contabil
O gestionar activitate producție
S cofetar
Condiții: domiciliul stabil în Deva, experiență în 

domeniu, minimum studii medii
O agenți vânzări
O supervizor vânzări (distribuție)
Condiții: vârsta maximum 3,5 de ani, minimum 

studii medii, persoană dinamică, organizator, 
perseverență.

Trimiteți curriculum vitae însoțit de foto pe 
adresa: Deva, str. Călugăreai, nr.14, până la data de 
9 februarie 1998.

r
I
I
I
I
I
I

Direcția de 
Telecomunicații 

Hunedoara 
vinde prin licitație publică următoarele:

- Autoatelier pentru lucrări în instalații 
^energetice, la sediul Grupului de intervenție 
jauto - D. Tc. HD, situat în str. Orizont, nr. 35, j 
gîn data de 09.02.1998, ora 10; j
| - Elemenți de calorifer rezultați din| 
I demolări, la sediul Of. Tc. Petroșani, în dataj 
Ide 16.02.1998, ora 12. I
' Relații suplimentare la tel. 204253 (Deva) șil 
1204238 (Petroșani).

S.C. MERCUR CORVINEX S.A

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A
ACȚIONARILOR

................   _ ■ ■ ■ f. ______

în data de 16 februarie 1998, ora 11, în sala spațiului 
comercial "Enigma", din strada Elisabeta Mărgineanu, 

cu următoarea:

ORDINE DE ZI
1. Aprobarea dării în chirie, locație sau asociere, după 

caz a unor spații comerciale din rețeaua "MERCUR 
CORVINEX".

2. Aprobarea diminuării capitalului social în 
conformitate cu H.G. nr. 301/1995.

3. Diverse.
în cazul în care adunarea generală nu este statutar 

constituită se reconvoacă pentru data de 23.02.1998, în 
același loc și aceeași oră.

Informații suplimentare se pot obține la sediul 
societății sau telefon nr. 054-712136.

British American 
Tobacco

ROMANIA

KENT LUCKY STRIKE HOLLYWOOD VICEROY

British American I’obacco operates in 80 countries and has nearly 100 years 
of experience in international tobacco markets. With more than 200 brands 

we are the market leaders in over 30 countries, making two billion cigarettes every day. 
Our successful business is driven by more than 50,000 dynamic employees worldwide. 
Success, a global presence and continued growth - this is British American Tobacco.

SALES REPRESENTATIVES

Based in Deva

Wc expect:
age between 25-30 years old
at least two years experience in a fast moving 
consumer goods environment
very good communication and persuation skills 
clean driving license
fluent English speaking/Xvriting 

a challenging position in a fast growing company 
excellent career opportunities in an international 
environment
an attractive compensation package

Wc have brands, technology, resources and ideas.
If you have talent, creativity, ability and all necessary skills to develop 

our successful business, please send your C.V. in English 
(including your telephone number) stating which position you arc applying for, 

within one week from the print date, to the following address:

to the attention of Human Resources Department

Aleea Alexandru nr. 48, Sector 1, Bucharest 
or fax it to: 230-0861

All applications and interviews are strictly confidential.

Reer.n Plus

Consiliul Managerial al
S.C. Retezatul VA. Ceva

Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 18 februarie 1998, 
ora 11, la sediul societății din Deva, str. Depozitelor, nr. 11, Județul Hunedoara, 
cu următoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea divizării societății
2. Modificarea statutului
3. Alegerea consiliului de administrație
4. Diverse
în.cazul în care adunarea nu va fi legal constituită la prima convocare, se 

face o reprogramare în același loc și la aceeași oră, în data de 19 februarie 
1998.

Informații suplimentare la telefon 054/223630
4

Deva, Bdul Decebal, bl. P
(5) 212726; 218205
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PREȚURILE N-fiU BARIERE
(Urmare din pag. 1)

de prosoapele și cearșa
furile de la hotelul București, 
pe care le vor „Model 
Parlament”; guvernul le du
blează salariile consilierilor 
și experților juridici din 
aparatul președinției, de la 
guvern și din ministere, în 
timp ce ministrul justiției dă 
o aberantă ordonanță de 
pedepsire a ziariștilor; iar în

plan general, criza politică și 
guvernamentală ia amploare, 
disputa dintre PNȚCD și PD 
se amplifică ceea ce induce 
îngrijorare și nesiguranță și 
în rândul populației. Este 
limpede că bâlbele guvernului 
Ciorbea, incoerența și 
inconsecvența măsurilor 
adoptate în plan politic și eco
nomic în anul 1997, avându-i

ca părtași egali pe toți 
componenții coaliției, se 
reflectă azi negativ și în 
escaladarea prețurilor și în 
creșterea ratei inflației și în 
sărăcirea populației și în 
imaginea țării noastre 
peste hotare. Ce-i de 
făcut? Nimeni nu prea știe 
exact la această oră.

HUNEDOARA - LOCUL I IN TOPUL DATORIILOR 
LA BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE

Temele puse ieri în dez-' 
batere de către conducerea 
DGMPS Hunedoara - Deva 
cu ocazia unei conferințe 
de presă au adus în prim 
pian problemele dificile 
existente în județul nostru - 
datoriile mari ia bugetul 
asigurărilor sociale care se

ridică la circa 1600 miliarde 
de iei, rata ridicată a 
șomajului precum și 
punctul extrem de periculos 
în care s-a ajuns datorită 
creșterii numărului de 
pensionari din ultimii ani.

De asemenea, s-au pre
zentat în sinteză realizările

DGMPS în anul 1997 cât și 
o parte din intențiile pentru 
anul în curs.

In edițiile următoare 
vom reveni cu amănunte 
asupra problemelor discu
tate ia conferința de presă.

Corne! POENAR

a FLASH
<■> La Liceul Teo

retic “Traian” din Deva 
- moment Caragiaie

Aniversarea a 146 de ani 
de la nășterea marelui 
Caragiaie a prilejuit, după 
cum ne-a transmis dl director 
Robert Singer, organizarea 
la Liceul Teoretic “Traian” din 
Deva a unei inedite acțiuni. 
Sub conducerea prof. Sorin 
Suciu, elevii clasei a IX-a A 
matematică-fizică au oma
giat pe marele scriitor 
punând în scenă schițele 
“Five o cloke" și “Inspecțiune". 
Spre deliciul spectatorilor - 
colegi de liceu și profesori - 
tinerii interpreți au adus cu 
talent în amfiteatrul liceului 
spiritul mereu tânăr și actual 
al lui Nenea lancu. (M.B.)

unitate care asigură o 
însemnată cantitate de pâine 
pentru consumatorii din 
Deva, Simeria, Brad, Orăștie 
și Ilia - influența introducerii 
acestei taxe va fi exact de 11 
la sută, ceea ce înseamnă 
între 100 și 200 lei pentru o 
pâine. Norocul este că, deo
camdată, nu s-au majorat 
prețurile la energie și com
bustibil, ceea ce ar fi atras, 
indiscutabil, creșteri mai 
substanțiale ale prețului, să 
ne săturăm și de reformă nu 
numai de 
(N.T.).

%> Demersuri pen
tru remizieri

Patronatul din industria 
laptelui a făcut demersurile 
necesare la Ministerul 
Muncii și Protecției Sociale 
în vederea cuprinderii în 
sistemul de pensionare și a 
remizierilor, respectiv a 
oamenilor care se ocupă 
de colectarea laptelui. 
Acum este așteptat răs
punsul, sperându-se într-o 
■rezolvare favorabilă. (N.T.)
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Ce meii fac și spun agrarienii I
Vineri, conform progra- s-au făcut referiri concrete și rire directă la Legea 18, a j

mului adoptat, la Crișcior 
s-au întâlnit delegația per
manentă a Filialei Hune
doara a PDAR și biroul 
operativ al ligii primarilor și 
al consilierilor agrarieni. Ce 
probleme au dezbătut cu 
acest prilej? Primarul Criș- 
ciorului, loan Bașa, a pre
zentat succint realizările 
organizației locale în cele 18 
luni ce ’ au trecut de la 
alegeri: «construirea a două 
poduri și a unei pasarele 
peste'râul Crișul Alb, după 
care vor mai construi încă un 
pod la Zdrapți, răspunzând 
astfel nevoilor reale ale 
sătenilor; «executarea de 
reparații la străzi și trotuare, 
în prezent desfășurându-se 
astfel de lucrări și la Liceul 
industrial din Gurabarza; 
• aplicarea prevederilor 
Legii 18/1991 și acum primi
rea cererilor la Legea 169/ 
1997. Ca probleme actuale, 
s-a subliniat necesitatea in
tensificării acțiunilor de înfru
musețare și de gospodărire 
a satelor, stabilirii locurilor de 
parcare a autoturismelor și a 
locurilor de joacă pentru 
copii în zona centrală, trece
rii la reparația Căminului 
cultural din îdrapți, intro
ducerii TV prin cablu. în ra
port de prevederile bugetare,

la alte obiective de larg 
interes local.

Președintele filialei jude
țene, dl Gh. Dreghici, a pre
zentat calendarul de lucru al 
delegației permanente și 
biroului operativ, precum și 
direcțiile de acțiune în con
textul politic actual. în per
spectiva conferinței județene 
ce va avea loc în luna mai’a.c. 
s-au stabilit o serie de res
ponsabilități concrete pentru 
organizațiile locale, inclusiv în 
legătură cu înmânarea car
netelor și a insignelor, acțiune 
aflată în plină desfășurare, 
cu adunările filialelor locale, 
precum și cu următoarea 
întâlnire a celor două orga
nisme ce va avea loc la 
Boșorod la sfârșitul lunii 
februarie a.c.

în context s-au abordat și 
, probleme legate de situația 
politică actuală, relevându- 
se, între altele, necesitatea 
continuării reformei, dincolo 
de dispute și interese înguste 
de grup, că aceste dispute 
fac și mai grea viața 
oamenilor, inclusiv a celor din 
mediul rural. îngrijorarea 
este aceea că disputele se 
vor extinde și la nivelul de jos, 
ceea ce ar ridica serioase 
semne de întrebare privind 
aplicarea reformei, cu refe-
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cât mai repede posibil', că J 
disputele din guvern nu se I

!
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cărei aplicare este în întâr
ziere și se constată o 
stagnare în ultima vreme, 
în strânsă legătură s-a 
făcut referire și la Legea 
169, arătându-se că în 
cazul județului nostru este 
foarte complicată aplicarea 
în teren (existând categorii 
de foști proprietari care 
revendică chiar și 6000 de 
hectare de către un singur 
moștenitor, cum este situ
ația dnei Susana Kendeffi 
din Râu de Mori), doar prin 
acordarea de compensații 
putându-se soluționa soli
citările. în context au reve
nit în discuție și probleme 
privind reforma în sănătate 
relevându-se că se aș
teaptă o clarificare a moda
lității de salarizare și a con
stituirii fondurilor necesare 
domeniului sanitar, vizând 
în special investițiile pentru 
dotarea unităților și repa
rația dispensarelor. în dez
bateri s-a exprimat nădej
dea că apele se vor limpezi

vor amplifica și în parla
ment, existând o seamă de 
legi ce așteaptă să fie dis
cutate și adoptate, luându- 
se însă în calcul chiar și 
eventualitatea unor alegeri 
anticipate.

Nicoîae TÎRCOB^

TVA pe pâine.

adaosuri ml-

a rezista în 
concurenței și

Cu TVA -ui pe pâine
începând de la 1 

februarie a.c.s-a introdus 
TVA-ul (nu reforma, cum 
spunea premierul Ciorbea!) 
de 11 la sută pe pâine. Ca 
urmare, după cum ne-a spus 
dl V. Buzdugan, director 

^general al S.C. Cetate Deva -

%> Cu 
nime

Pentru 
condițiile
economiei de piață, prin cele 
5 magazine proprii ale SC 
Devii Deva, situate în 
Petroșani, Deva și Simeria 
se practică un adaos minim 
posibil (5-26 la sută) la 
produsele lactate desfăcute 
prin acestea. In același timp 
s-a diversificat producția, în 
fabricație intrând și unele 
sortimente de prăjituri. (N.T.)

infarct ia volan
Ieri dimineață, în jurul 

orei 9,15, un eveniment trist 
a șocat trecătorii de pe 
strada 1 Decembrie din 
Deva. Adrian Mârza, 
conducător auto la ASAR 
Deva, a decedat la volanul 
autoturismului HD 02 CAN, 
în timp ce staționa.

Patronul firmei ASAR 
ne-a precizat că angajatul 
său nu avea probleme cu 
sănătatea, decesul acestuia 
în urma unui infarct fiind o 
surpriză pentru lucrătorii 
firmei și pentru familie. 
(C.P.)

FLASH

2 FEBRUARIE

1 dolar SUA 8341 lei
1 marcă germană 4557 lei 
100 yeni japonezi
1 liră sterlină
1 franc elvețian
1 franc francez
100 lire italiene

6573 lei 
13606 lei
5630 lei
1359 lei
462 lei

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

Ziar editat de 
CASA DE PRESĂ 

Șl EDITURĂ 
CUVÂNTUL LIBER -

ia Închiderea ediției
Ce mai e nou în coaliție?

Ieri, în cadrul unei confe
rințe de presă, președintele 
PNȚCD, Ion Diaconescu, a 
prezentat poziția partidului față 
de situația creată în coaliția 
guvernamentală, potrivit căreia 
vina aparține liderilor PD. Cu 
toate acestea, el a anunțat că 
luni seara va urma să se 
desfășoare totuși o întâlnire cu 
liderii PD iar PNL va analiza și 
el situația în organele de 
conducere ale acestei forma
țiuni politice în vederea fina
lizării noului protocol de cola
borare în coaliția guverna
mentală.

Potrivit celor declarate la 
conferința de presă, Consiliul

Național CDR se va întruni 
în această dimineață pentru 
efectuarea de propuneri 
privind miniștrii din noua 
echipă a Guvernului Ciorbea. 
Miercuri, vor avea loc audieri 
ale celor propuși în Comisiile 
de specialitate ale Parla
mentului, după care se va 
desfășura procedura legală de 
numire.

Vom avea o echipă 
guvernamentală completă 
până spre sfârșitul acestei 
săptămâni? Depinde de voința 
politică a liderilor de partide 
cărora electoratul Ie-a acordat 
încrederea și investitura. (T.I.)

I. ÎNCADREAZĂ URMĂTORUL PERSONAL:
- 2 economiști cu studii superioare din care unul cu 

pregătire și experiență în domeniul agricol, vechime 
în muncă cel puțin 5 ani.

-1 contabil: studii medii
-1 referent: studii medii
II. ACHIZIȚIONEAZĂ PE BAZĂ DE ANALIZĂ DE 

OFERTĂ în condițiile Ordonanței nr. 12/1993 și HG 63/ 
1994 următoarele categorii de bunuri materiale:

- alimente: biscuiți, paste făinoase, gris, ceai, 
conserve de legume, arome alimentare, margarină, 
oțet, paste tomate, ulei, slănină;

- lubrifianți auto, piese de schimb și anvelope pentru 
autovehicule, tractoare și utilaje agricole, acumulatori 
auto;

- materiale de construcții și instalații sanitare și 
electrice;

- pompe, electropompe, motoare electrice;
- materiale P.S.I.;
- materiale de curățenie și igienă: săpun, sodă, 

detergenți;
- rechizite birou și articole de papetărie;
- tărâțe de grâu, orz, orzoaică pentru furaj.
Relații la sediul unității sau telefon 218920, în zilele 

de lucru, orele 9-14.00.
III. ACHIZIȚIONEAZĂ LA FERMA ȘOIMUȘ:
- bovine și porci grași pentru abatorizare - prețuri 

negociabile.
k Informații la telefoane 625886; 668191.

DEVA
Societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată 
la Registrul Comerțului Deva, cu nr. J20/618/1991. 
Cont 4072613110 B.C.R. Deva * Cod fiscal 2116827

Consiliul de administrație: DUMITRU GHEONEA - președinte (redactor șef) • TiBERiUiSTRATE 
- vicepreședinte (redactor șef adjunct) • SABIN CERBU, MiNEL BODEA, NICOLAE TÎRCOB - 
membri.

Adresa redacției: 2700 DEVA, Str. 1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara
Telefoane: 211275, 212157, 225904 (depozit magazin); Fax 218061"F-ma//.- cuvlib@recep.roknet.ro 
Program de lucru cu publicul: zilnic de luni până vineri, între orele 8-18, la sediul redacției șl 

la telefonul 211275.
întreaga răspundere pentru conținutul articolelor o poartă autorii acestora. Redacțlq nu 

răspunde material sau moral pentru articolele necontractate trimise ziarului din propria Inițiativă 
a colaboratorilor. Manuscrisele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.

Tehnoredactare computerizată 

Codruța GOȚA 

Atiia KURTA OPREAN

Tiparul executat la 
IMPRIMERIILE “UNIREA PREȘ” 

ALBAIULIA
Tel. 058-812126

mailto:cuvlib@recep.roknet.ro

