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Cu toate că reprezintă un 
sector cheie pentru relan
sarea economiei românești 
în ansamblul său, con
strucțiile (care nu pot fl 
făcute decât cu Investiții 
serioase, evident) au urmat 
șl ele calea căderii libere, în 
ultimii ani reallzându-se, cu 
excepția obiectivelor 
bancare, tot mal puține 
edificii sociale, culturale 
sau de altă natură, cum 

( bine se poate vedea cu 

ochiul liber în fiecare loca
litate. Pe lângă alte greutăți 
cu care se confruntă con
structorii (cei mai buni me
seriași plecând în străi
nătate, lipsa și scumpetea 
materialelor ș.a.), lată că 
acum sectorul mal primește 
încă o lovitură de care nu 
avea nevoie. Este vorba - 
cum a sesizat Asociația 
Română a întreprinzătorilor 
din Construcții (ARACO), 
despre majorarea la 22 la

T.V.A. îi lovește dur și pe 
constructori

sută a TVA-ulul. Deși 
constructorii se așteptau la 
unele facilități care să 
vizeze scutirea de Impozit a 
profiturilor obținute din 
construcția de infra
structuri, locuințe șl alte 

obiective de interes eco
nomic, lată că la noi s-a luat 
modelul suedez sau 
norvegian, țări cu standarde 
foarte ridicate, unde 
organele financiare au 
majorat Impozitul Indirect.

In schimb, cum bine se 
constată, s-a Ignorat 
exemplul altor țări ca Franța, 
Spania, Italia sau Belgia 
unde TVA este de 5-6 la sută, 
sau în Polonia - 7 la sută. 
Evident că în asemenea 
condiții, adică aplicând TVA 
de 22 la sută, în loc de 
relansare ne putem aștepta 
la o frânare serioasă a 
construcțiilor. Să nu mal 
spunem că și dobânzile

7| 
bancare sunt ucigătoare 
pentru constructori, ca șl 
pentru cel care doresc să 
facă investiții. Intr-o astfel 
de conjunctură nu este de 
mirare că în țara noastră se 
construiește tot mal puțin, 
ceea ce reflectă, Implicit, o 
stagnare economică, cât șl 
lipsa de preocupare a 
guvernanților pentru a 
deschide porțile relansării 
economice. (N.T.)
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SOLIDARIZARE... 
SALARIALÂ

De înțeles că sa- 
lariaților din sectorul 
sanitar le-a ajuns cuțitul la os. 

Condițiile precare privind 
întreținerea, repararea, 
dotarea unităților spitalicești, 
cazarmamentul și mijloacele 
de transport cu un grad de 
uzură de neimaginat, lipsa și 
scumpetea medicamentelor, 
salariile personalului în limite 
de supraviețuire i-au scos pe 
angajații din domeniul 
sănătății în stradă. Motivația 
gestului lor este limpede. 
Nimeni n-o poate nega. Și asta 
în primul rând dacă avem în 
vedere faptul că prin munca lor 
- mai bună sau mai rea, după 
cum sunt și oamenii, mai buni 
sau mai răi, fiecare cu nivelul 
lui de pregătire și de conștiință 
profesională, fiecare cu 
caracterul lui -, lucrătorii din 
această categorie socială 

întrețin sănătatea semenilor 
lor, alină suferințe, vindecă 
boli, fortifică energii pentru 
lupta cu duritățile vieții. Iar în 
al doilea rând pentru că situația 
gravă în care a ajuns sectorul 
sanitar nu este de azi, de ieri, 
ea se perpetuează de foarte 
mulți ani, de dinainte de 1989, 
dar nici atunci, nici după aceea 
nimeni nu le-a înțeles acestor 
oameni durerea.

Acum, salariații din 
domeniul sănătății au ieșit în 
stradă. Multă lume se 
solidarizează pe bună dreptate 
cu ei. Dar câtă dreptate au în 
gestul lor solidar reprezentanții 
unor partide (PDSR, PD, 
PUNR), foste la putere sau 
aflate în prezent la gestionarea 
treburilor țării, pe care nu i-a 
interesat până azi soarta 
acestor oameni? In mod sigur 
se vor găsi soluții pentru 

»

detensionarea conflictului și 
reîntoarcerea oamenilor în 
halate albe la rosturile lor, lângă 
paturile semenilor aflați în 
suferință. Guvernanții trebuie 
să le recepteze mesajul și să-i 
găsească rezolvarea, iar ei să 
înțeleagă că prețul cerut - de 
dublare a salariilor - este mult 
prea ridicat pentru un buget 
atât de sărac, într-o perioadă 
de tranziție atât de dură.

Asta pe de o parte.
Pe de alta, cine poate 

spune că alte categorii de per
sonal bugetar, precum cel din 
învățământ, cultură, admi
nistrație publică sau din alte 
sectoare gestionate de stat nu 
se confruntă cu aceleași 
probleme, că nu au salarii de 
asemenea la limita supra
viețuirii? Mâine vor ieși ei în 
stradă, trăgând fiecare în 
partea lui de sacul peticit al 

bugetului. Și ei au dreptate. 
Și cu ei se va solidariza 
populația. Și pe el îi vor 
susține niște lideri de partide 
și parlamentari lași și 
perverși, care până acum nu 
i-au văzut. Și pentru ei va 
propune onor ministrul 
muncii și protecției sociale, 
Alexandru Athanasiu, o abe
rantă 'taxă de solidaritate", o 
cutie a milei din salariile și 
așa neîndestulătoare ale 
majorității populației.

Neîndoios, oamenii din 
cele mai multe sectoare de 
activitate au dreptate când își 
spun păsul, când își cer 
drepturile, chiar dacă 
pretențiile lor sunt adesea 
exagerate. Și au dreptate 
mai ales privind spre cei de 
la putere care se conduc și 
trăiesc după legi proprii. 
Revenim mâine.

Dumitru GHEONEA

Se întâmplă un paradox: 
în vreme ce majoritatea 
demnitarilor cresc în dimen
siuni corporale, scade nivelul 
de viață al populației de rând, 
deși mi-aduc bine aminte de 
celebra zicere constan- 
tinesciană cum că sacrificiul 
pe altarul economiei de piață 
va fi făcut începând de sus. E 
drept că, pe altă latură a 
problemei, îngrășarea sau 
tendința de obezitate va duce 
la colesteroale, infarcturi și 
alte consecințe nefaste 
pentru supraponderali șl 
benefice pentru sub
ponderali, dar cu aceasta 
situația nu se rezolvă decât în 
parte, respectiv: scăderea 
numărului de îngrășați pe cap 
de român. Tot e ceva. Dar, 
până atunci, rotunzii noștri 
demnitari vor cu tot 
dinadinsul să ne facă să 
credem că aparențele ne 
înșală, că viața lor e cu mult 
mai grea decât a noastră, 
chiar dacă veniturile lor 
depășesc orice limită a (Continuare în pag. 2)

bunului simț comparativ cu 
ale celor mulți (mulți, mulți, 
dar proști, sună parafraza 
unei ziceri bine cunoscute). 
In deplină concordanță cu 
acest precept, o mare parte 
dintre cei care diriguiesc 
treburile României de azi 
(de care depindem cu 
stomac și suflet), ne 
dopează cu un sistem 
politicianistlc scăpat de sub 
mâna lui Dumnezeu; cu 
bujori în obraji și cu zâmbet 
ale cărui extremități se 
opresc în urechi, acestor 
Inși propulsați în vârful 
piramidei de către un 
electorat buimăcit și sătul 
de-o guvernare ante- 
Clorbea devastatoare, li se 
pare că sunt, fiecare, 
buricul universului în jurul 
căruia gravitează lumea 
totală. Indiferent de partidul 
din care fac parte,

Dumitru HURUBĂ

Cotidianul cu durerile și bucuriile lui
Foto: Eduard CHIROIU

in sprijinul tinerilor proveniți din casele de copii

Lucrările la blocul cu locuințe sociale pot începe
Păntru tineri între 16-18 

ani, care părăsesc casele de 
copii din județ (de la Orăștie, 
Uricani, Baia de Criș), în mu
nicipiul Hunedoara a demarat 
un proiect-pilot finanțat de 
Uniunea Europeană prin 
fonduri PHARE, prin inter
mediul Asociației Non-Profit 
“lancu de Hunedoara", în 
cadrul Programului SESAM.

*

Parteneri la proiect sunt 
Consiliul Județean Hune
doara, Consiliul Municipal Hu
nedoara, Inspectoratul Școlar 
Județean, Direcția Generală 
de Muncă și Protecție Socială, 
Spitalul Municipal Hunedoara, 
Bankcoop Hunedoara și 
Agenția de Intermediere în 
Asigurări “Alexandra” S.A. 
împlementarea proiectului

este sprijinită financiar de 
forurile internaționale dar 
continuarea lui se bazează 
exclusiv pe resurse din judqț. 
Și pentru că proiectul se va 
derula pe termen nelimitat 
este nevoie de atragerea de 
sponsorizări și donații, mai 
ales în faza inițială, întrucât 
timp de 6 luni tinerii vor 
beneficia de gratuități.

Concret, proiectul presu
pune refacerea unui bloc de 
garsoniere dezafectat și 
transformarea lui în locuințe 
sociale pentru tineri 
absolvenți de școli profe
sionale, în principal, dar și 
de licee, care provin djn

Viorica ROMAN

(Continuare în pag. 2)

r

Prefectul Județului Hunedoara, 
în direct la Radio Timișoara

Joi dimineața, la ora 9, postul de Radio Timișoara 
difuzează emisiunea “ Diminețile cetății", în cadrul căreia 
participă în direct prefectul Județului Hunedoara, dl 
Pomplllu Budulan. Vom afla date Interesante despre starea 
soclal-economlcă șl viața spirituală a județului. (T.l.)

r Valoarea cupoanelor
După cum s-a comunicat 

oficial din partea Ministerului 
Agriculturii și Alimentației, 
valoarea celor două cupoane 
ce se pot folosi împreună 
sau separat în campaniile 
agricole de primăvară-vară 

^este de 150 mii iei (deci

adricole
flecare fracțiune valori 
75.000 lei), Iar al trei 
cupon ce se va util 
numai după 1 septeml 
are valoarea de 83.000

și prioritățile. (N. T).

• înainte de a discuta o 
seamă de chestiuni curente 
ale activității Tribunalului 
Hunedoara, vă rugăm, die 
președinte, câteva aprecieri 
asupra a ceea ce s-a 
petrecut anul trecut.

- O să încep cu luna 
decembrie, pentru că în acea 
perioadă la instituția noastră a 
fost înființată încă o secție, cea 
penală, Consiliul Superior al 
Magistraturii desemnându-l la 
conducerea acesteia pe dl 
Simion Blaj. Apoi în fruntea 
secției civile a fost desemnată 
dna Viorica Mungescu.

Despre activitatea 
practică a maglstrațllor, die 
Ardelean.

Noi, aici, nu facem politică
- Desigur. La Tribunal și la 

cele cinci judecătorii din județ 
s-au înregistrat 31.951 de 
dosare, cu 1500 mai multe

Apel Alba. Cu ce concluzii 
ați venit de acolo?

- Nu aș vrea să se 
considere ca o laudă, dar

decât în 1996. Dar dacă luăm 
în considerare și cauzele 
restante din anii anteriori, 
numărul acestora de solu
ționat a fost de 41.510, cu 
aproape 2000 mai multe 
decât cu un an în urmă.

- V-am căutat cu câteva 
zile în urmă și spuneați că 
trebuie să mergeți la bilanțul 
pe anul trecut al Curții de

Tribunalul Hunedoara apare 
cu rezultate mai bune față de 
celelalte două care compun 
Curtea de Apel, respectiv 
județele Alba și Sibiu.

- Care este, die Arde
lean, indicatorul de bază 
care reflectă o asemenea 
apreciere?

- Cel de operativitate în 
soluționarea cauzelor.

- Să înțelegem deci că 
în Județul Hunedoara 
există o mai mare opera
tivitate decât în altele?

- Exact.
- Din cele mai bine de 

41.000 de cauze, în ce do
meniu sunt cele mal multe?

- In dreptul civil șl 
comercial. Acestea repre
zintă cam 75 la sută din 
activitatea noastră.

- Așa a fost întot
deauna?

- In dreptul civil da. Cete 
din comercial sunt și vor fi 
într-o creștere permanentă.

Valentin NEAGU
(Continuare în pag. 2)
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Noi, aici, nu facem politica
(Urmare din pag. 1)

- Vorbeați despre opera
tivitate în soluționarea cau
zelor. Unde s-a constatat?

- La judecătoriile din 
Orăștie și Hunedoara, dar și la 
Tribunal.

- Totuși, există încă 
dosare pe rol mai vechi de 
un an. Asta ce înseamnă?

- Că trebuie să ne 
intensificăm activitatea, mai 
ales la judecătoriile Deva și 
Petroșani, unde există un 
număr mai mare de asemenea 
dosare.

- Despre operativitatea și 
temeinicia soluționării cau
zelor sunt destule voci care 
nu vă vorbesc tocmai de 
bine. Care sunt motivele?

- Motivele imputabile 
magistraților le-am analizat 
inclusiv la recentul bilanț al 
activității de anul trecut. Vreau 
să vă spun însă că marea 
majoritate a situațiilor de 
acest fel este generată de cei 
care colaborează cu justiția: 
experți, avocați ș.a.

- Cu Parchetul și Poliția 
cum colaborați?

- Raporturile cu cele două 
instituții au fost întotdeauna 
bune, normale. Nu au fost 
niciodată imixtiuni, fie la 
dânșii, fie la noi - din partea 
unora sau altora.

- Se poate lesne observa că 
volumul de muncă a crescut 
de la un an la altul. Sunt aco
perite toate posturile?

Lucrările la blocul cu locuințe pot începe
(Urmare din pag. 1)

case de copii. Numărul 
acestora este de 54 și la data 
documentării fuseseră iden
tificați, prin intermediul 
asistenților sociali implicați în 
proiect, vreo 30 de elevi în 
clase terminale ale unor școli 
profesionale. Lor li se în
tocmesc anchete sociale, li se 
explică ce condiții li se asi
gură dar și care sunt obli
gațiile lor. Dl Claudiu 
Ciurescu, asistent social, 
preciza că în acest bloc de 
locuințe sociale vor fi cuprinși 
tineri fără handicap fizic sau 
psihic, dornici să muncească. 
Pentru ei vor fi mediatori 
pentru integrarea lor profesio
nală, unii.fiind recalificați dacă 
pe piața muncii nu se găsesc 
locuri de muncă în meseriile 
în care s-au format.

După perioada când bene- 
ficiază de gratuitate, tinerii vor

f\Z7 miercuri
18 FEBRUARIE 

tvr i
6.00 România: ora 6 fix!

10.15 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Pasiuni (s/r) 
13.00 Dosarele istoriei (do/r)
14.10 Cristal (s/r) 15.00 
Tradiții 16.30 Tribuna 
partidelor parlamentare
17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 
Casă de piatră (s) 18.00 
Medicina pentru toți 18.30 
Studio olimpic (rez. I) 19.00 
Sunset Beach (s) 19.55 Doar 
o vorbă... 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială 21.45 
Teatru TV prezintă: 
,,Trandafirul și coroana” 
22.55 Studio olimpic (rez. II) 
23.25 Jurnalul de noapte
23.40 JO: Patinaj artistic Pro
gram scurt feminin (înreg.)

i • tvr 2
6.30 TVM. Telematinal 

8.00 Euronews 8.30 Canary 
^Wharf (r) 8.55 Cu ochii’n 4 (r)

- Statul nostru de funcțiuni 
cuprinde 91 de posturi. Dintre 
acestea, ocupate sunt 77.

- Așadar 14 posturi va
cante. Unde sunt acestea?

- Cele mai multe la 
Tribunal - 4.

- Are acest lucru vreo in
fluență asupra operativității 
soluționării cauzelor?

- Nu neapărat. Probabil la 
Judecătoria Petroșani, unde 
tot patru posturi nu sunt ocu
pate. Acolo însă activitatea și 
problematica sunt deosebit de 
complexe, volumul de muncă 
fiind mai mare chiar decât la 
Judecătoria Deva.

- Cu Judecătoria de la 
Hațeg care este situația?

- S-a dat concurs pentru 
ocuparea celor patru posturi 
de judecători, în prezent ei 
funcționând la Hunedoara și 
Petroșani. în fiecare localitate 
câte doi. Urmează ca în cursul 
lunii martie să începem 
activitatea și la Hațeg. Lucrările 
la local sunt finalizate.

- Se vorbește tot mai mult 
de lichidarea unor societăți 
comerciale, die Ardelean.

- Și pe bună dreptate. Este 
o acțiune deosebit de com
plexă pe care o desfășoară 
judecătorii sindici. Ei au trebuit 
să aplice Legea 64 din 1995 
care, trebuie s-o spunem, 
conține și multe imperfecțiuni.

- De fapt, ce presupune 
lichidarea unor societăți 
comerciale?

- Noi nu ne ocupăm de o 

fi nevoiți să plătească o 
contribuție minimă pentru 
locuințele sociale pe care le 
ocupă pe o perioadă de 
aproximativ 2 ani. în acest timp 
se consideră că ei își pot face... 
o situație iar în locul lor să vină 
alți tineri care abia pornesc în 
viață și nu au o familie care să- 
i ocrotească și să-i îndrume. Pe 
perioada în care sunt cazați în 
acest bloc pus la dispoziția lor 
tinerii beneficiază nu doar de 
confortul unor locuințe, ci și de 
alte servicii și facilități. Dra 
Monica Oprișa, responsabila 
sistemului informațional al 
programului "Integrarea socio- 
profesională a tinerilor peste 16 
ani proveniți din casele de copii 
ale județului”, spunea că blocul 
va avea la parter microcantină, 
spălătorie, club și cabinet 
medical.

Imobilul destinat tinerilor se 
preconizează să fie gata pentru 
a-i primi prin lunile august-

10.15 Teleenciclopedia (r)
11.40 JO: Hochei Sferturi de 
finală; Patinaj artistic Pro
gram scurt feminin (d, 
alternativ) 15.30 Dennis 
Pericol (d.a) 16.00 Micaela (s) 
16.50 Cristal (s, ep. 216)
17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 JO: Schi 
fond ștafetă 4X10 km 
masculin; Schi artistic 
Sărituri masculin și feminin 
(înreg.) 20.30 Pasiuni (s, ep. 
38) 21.15 Avocatul poporului
22.15 în căutarea dreptății
(f.p. SUA 1994) 23.45
Meridianele dansului

ANTENA I
6.30 Dragoste cu năbădăi 

(s) 7.00 Dimineața devreme
10.10 Legea lui Burke (s/r) 
11.00 Scandal în cercuri 
înalte (f/r) 12.40 Rățoiul Huey 
(d.a) 13.10 O iubire de neuitat 
(s, ep. 74) 14.00 Știrile amiezii 
14.20 Clubul „Hai România” 
(r) 15.20 Rățoiul Huey (d.a) 
16.00 Onyx - culorile muzicii 
18.00 Cafea cu parfum de 

lichidare administrativă, ci 
de aceea a societăților care 
nu și-au putut lichida 
creanțele. Este o procedură 
destul de greoaie, se cer 
lichidări de societăți pentru 
sume de 20.000 sau 60.000 
de lei. Or, judecătorul sindic 
desfășoară pentru fiecare 
caz o muncă laborioasă.

- Câțiva judecători au 
fost antrenați în activitatea 
Registrului Comerțului...

- Așa este. Ca urmare a 
modificării Legii 31 din 1990, 
activitatea judecătorului 
delegat a crescut atât de mult 
încât în luna decembrie 1997, 
doi judecători au fost degrevați 
de activitatea de judecată 
propriu-zisă. Doar un exemplu, 
pentru a ne da seama de 
volumul de muncă: unul dintre 
judecători a verificat 1597 de 
dosare și a pronunțat 440 de 
hotărâri, de autorizări de 
societăți comerciale.

- O ultimă întrebare, die 
președinte. în ultima vreme 
a fost foarte criticat în presă 
ministrul Justiției, dl Valeriu 
Stoica, pentru promovarea 
acelei contestate ordonanțe 
privind acordarea de 
despăgubiri civile cu titlu de 
daune morale, ordonanță 
pe care ziariștii o consideră 
ca un atac la libertatea 
presei. Ce părere aveți ?

Din moment ce 
ordonanța a fost retrasă, nu 
pot să comentez, altfel fac 
politică. Or, noi, aici, nu facem 
politică.

septembrie. De refacerea lui 
se va ocupa S.C. ICSH S.A., 
contractul cu această firmă 
fiind pregătit pentru semnare 
la data documentării. Deci 
lucrările pot începe într-un 
viitor apropiat. Și - speră cei 
care lucrează la acest proiect 
- odată ce oamenii vor vedea 
ce se face concret, vor veni și 
oferte de sponsorizări și 
donații necesare amenajării 
dotărilor amintite, susținerii 
costurilor presupuse de 
întreținerea imobilului ș.a. 
Prin cuprinderea tinerilor din 
case de copii se soluționează 
atât sprijinirea lor materială 
pentru a-i feri de perspectiva 
rămânerii pe drumuri, cât și 
formarea lor profesională în 
funcție de cerințele pieței 
forței de muncă locale și, nu 
în ultimul rând, pentru refa
cerea legăturilor acestora cu 
societatea.

femeie (s) 19.00 Observator/ 
Din lumea afacerilor 19.45 
Fidelitate (dramă SUA 1978)
21.30 Știri 21.40 Doctor 
Bramwell (s, ep. 22) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

PRO TV
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 Capcana 
timpului (s) 11.45 De partea 
legii (s) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Profesiunea mea - 
cultura (r) 14.30 Nemuritorul 
(s/r) 15.15 Maria (s) 16.15 
Marimar (s) 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 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Sweet Hearts Dance 
(co. SUA 1988) 22.10 Știrile 
PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 
42) 22.45 Știrile PRO TV
23.15 Pro și contra cu O. 
Paler 0.15 Nemuritorul (s)

i €e nm fai€ tirai€teanrelle9 i 
i fai€ caiiiii •
s Potrivit datelor statistice 
| recente, în comuna Orăștioara 
’ de Sus sunt 69 de tractoare în 
I proprietatea particularilor, iar 
| despre secția Agromec din 
l Orăștie nici nu se mai poate 
1 vorbi decât la timpul trecut. 
| Pentru a face față volumului de 
i lucrări agricole și de 
^transporturi, crescătorii de

PARADOXURI...
(Urmare din pag. 1)

indiferent, deci, de culoarea 
politică - între noi fie vorba, 
culoarea politică e un vax, 
dacă avem în vedere 
consecvența și conștiincio
zitatea cu care se produc 
trecerile de la o formațiune 
politică la alta; dar aceasta nu 
este decât dovada limpede că 
ideologia nici unui partid nu 
este suficient de bine pusă la 
punct, articulațiile sale fiind 
mult prea flexibile pentru a nu 
fi clar-distincte. în acest fel și 
membrii partidului în cauză se 
mulează pe o asemenea 
osatură de rahitic executând 
o echilibristică hilară și, în 
orice caz, de-o precaritate 
morală evidentă. însă, as
pectul în cauză nu are atâta 
importanță; mai relevant se 
pare a fi apariția în prim- 
planul presei scrise, audio, 
sau vizuale (mai ales), unde 
se pot debita valuri și valuri 
de teorii din care nu prea 
înțelege nimeni nimic și care, 
scuturate binișor, rămân sub 
forma unor schelete de cai 
verzi păscând iarba pe pereți, 
în rest nimic nu mai contează 
din moment ce demnitarul

PRIMA TV
6.30 La primă oră (mag.) 

9.00 Pretutindeni cu tine (s/ 
r) 10.00 Frecvența radio 74,5 
(s/r) 11.00 Celebri și bogați (s/ 
r) 12.00 Starea de veghe 
(talkshow/r) 13.3d Lexic (cs/ 
r) 14.00 Xuxa (show pentru 
copii) 14.30 Rocky Bull- 
winckle (d.a) 15.00 Pre
tutindeni cu tine (s, ep. 40) 
16.00 Frecvența radio 74,5 (s) 
17.00 Prietenul nostru Jake 
(s) 17.30 Celebri și bogați (s)
18.30 Lexic (cs) 19.00 Știri
19.30 Meșterul casei (s, ep. 
45) 20.00 Atingerea îngerilor 
(s, ep. 10) 21.00 The Innocent 
Sleep (thriller SUA 1995) 
23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)

AGASA
9.00 Info Channel 12.30 

Casper (d.a/r) 13.00 Dragoste 
și putere (s/r) 14.00
Cinemateca de acasă: Mon
sieur Klein (f/r) 17.00 

animale din comună cresc în I 
gospodăriile particulare | 
aproape 300 de cai, existând . 
locuri în pantă și terenuri I 
agricole unde nu este posibil | 
accesul cu tractoarele. Ca | 
urmare, aici caii putere, fie ei ' 
mecanici sau de origine | 
animală, nu se exclud ci se | 
completează. (N.T.).

vorbește, adică scoate 
sunete, unele chiar articu
late - ferească Dumnezeu 
să le căutăm, însă, 
semnificația și dedesub
turile... Vom da de eventuale 
oaze de-un verde-gri într-un 
pustiu având la bază Gobi și 
Sahara...

Desigur, nu vorbim aici 
de oamenii de bună 
credință, care își de
monstrează verticalitatea în 
tot ceea ce întreprind, ale 
căror fapte dovedesc grija 
reală pentru ca țării și nouă, 
tuturor, să ne fie măcar puțin 
mai bine. Dar câți sunt din 
aceștia? Pe când numărul 
celorlalți este într-o cople
șitoare creștere. Stupefiantă 
este încrederea nulităților că 
munca și rezultatul muncii 
lor sunt importante și, de 
cele mai multe ori, vitale 
pentru țară, pentru noi toți. 
Incomparabilul lor zâmbet, 
siguranța afirmațiilor și 
entuziasmul nereținut spun 
cu pregnanță acest lucru. 
Ceea ce trebuie să oblige 
electoratul ia cugetare...

Antonella (s) 18.00^ 
Marielena (s, 2 ep.) 19.30 
Casper (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 
Războiul conjugal (s) 21.45 
Nimic personal (s) 22.45 
The Offence (dramă SUA 
1973) 1.45 Info Channel

PRO TV - DEVA
06.00-06.45 Program 

comercial PRO TV Deva 
6.45-07.00 Știri locale (r) 
10.00-10.30 Program 
comercial PRO TV Deva 
18.00-18.05 Știri pe scurt 
18.05-18.25 No comment - 
realizator Alin Bena 22.00-
22.15 Știri locale

ANTENA l-DEVA
08.00-08.15 Știri (r) 

17.30-17.45 Interviul 
săptămânii 17.45-18.00 
Știri 19.30-19.45 Știri (r)

Miercuri, 18 februarie

O BERBEC
Vă simțiți epuizat, chiar 

dacă n-ați făcut mare 
lucru. Vestea că șefii vă 
apreciază proiectele vă 
ajută. Veți cheltui bani 
pentru sănătate sau un 
părinte are o problemă de 
sănătate.

□ TAUR
Perseverența nu vă 

poate fi azi de ajutor; așa 
că lăsați lucrurile să-și 
urmeze cursul firesc. Este 
posibilă a indispoziție în 
partea a doua a zilei.

O GEMENI
Veste de ia un prieten 

aflat la mare distanță. 
Evitați să spuneți ce gân
diți, căci șefii s-ar putea să 
nu aprecieze franchețea 
dv.

O RAC
Evitați discuțiile în 

contradictoriu căci rezul
tatul s-ar putea să vă fie 
defavorabil. Aveți ocazia 
să vă demonstrați spi
ritualitatea într-un grup de 
prieteni.

O LEU
Inițiativele dv se vor 

dovedi utile mai ales în 
sectorul casnic. Cu 
persoana iubită, lăsați 
lucrurile așa cum sunt 
căci evoluează spre bine.

3 FECIOARĂ
Relațiile tensionate cu 

cei din jur tind să ia cursul 
firesc, ceea ce vă va 
relaxa.

3 BALANȚĂ
Aveți de luat decizii și 

orice amânare v-ar putea 
aduce neplăceri. Mintea 
dv. funcționează excelent 
și nu aveți de ce vă teme. 
După ziua cu emoții la 
slujbă, faceți o plimbare 
pe jos.

O SCORPION
Inspirația e punctul dv 

forte în găsirea de soluții 
pentru problemele profe
sionale. Asocierea cu 
persoane mai în vârstă vă 
avantajează. Pentru nea
tenție cu persoana iubită 
veți fi taxat.

O SĂGETĂTOR 
în ciuda unor reacții 

necontrolate, veți face o 
bună impresie unor 
persoane sus-puse. Un 
prieten vă va face un 
cadou: un obiect de decor.

3 CAPRICORN
Planurile dv. ar putea să 

mai aștepte pentru a fi 
puse în practică. Dacă vă 
grăbiți, rezultatele nu vor 
fi cele așteptate.

3 VĂRSĂTOR
Veți avea de semnat 

acte, de făcut dru
muri.Contactele cu per
soane mai tinere vă 
avantajează. Un prieten vă 
propune o colaborare 
interesantă, dar comu
nicarea cu el este dificilă.

3 PEȘTI
N-ar strica să vă faceți 

câteva analize, chiar dacă 
starea sănătății este bună. 
Partenerii de afaceri vă 
propun o investiție 
interesantă.
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In dezbaterea Adunării 

generale anuale a A.j.F. | Fotbalul județean intre cerințe si realități
• 9 9 9

Exigența crescută față de desfășurarea 
competițiilor fotbalistice Discuții la obiect, unele aprige

După cum anunțam într- 
unul din numerele trecute ale 
ziarului nostru, la Deva a avut 
loc Adunarea generală anu
ală a Asociației județene de 
fotbal în cadrul căreia, preșe
dintele asociației, prof. Mircea 
Sârbu, secretarul asociației 
Vasile Nemeș și ec. Ilie Ște- 
făniță au prezentat informa
rea privind desfășurarea turu
lui campionatelor județene 
de fotbal de seniori și juniori 
și ai Diviziei D, tragerea la 
sorți a optimilor din cadrul 
etapei județene a Cupei Ro
mâniei precum și informarea 
privind execuția bugetară pe 
anul 1997 și planului bugetar 
pe anul 1998.

Ni s-a părut relevant fap
tul că în ciuda greutăților fi
nanciare și materiale cu ca- 

V---------  ------ 

re se confruntă toate asoci
ațiile sportive și secțiile de 
fotbal, competițiile fotbalis
tice s-au desfășurat în mod 
normal, la toate nivelele de 
la seniori și juniori. S-a re
marcat activitatea de la FC 
Dacia Orăștie, ASA Aurul 
Brad și FC Paroșeni-Vulcan 
(seniori) ce se clasează pe 
primele trei locuri după în
cheierea turului și a primei 
etape din retur, dar și evo
luția echipelor CFR Marmo- 
sim Simeria, Victoria Călan, 
Constructorul Hunedoara, 
Min. Ghelari, Metalul Crișcior, 
Casino Ilia și Min. Bărbăteni. 
Un salt calitativ s-a realizat la 
aceste cluburi și la echipele 
lor de juniori - din Brad, Pa
roșeni-Vulcan, Orăștie, Si
meria, Hunedoara, Călan, 

Bărbăteni și Aninoasa. în 
campionatul județean, pe pri
mul loc se află Santos Boz.

Ca de fiecare dată, capito
lul cel mai cuprinzător l-a cu
prins și în informare starea 
disciplinară pe teren și în afa
ra lui, slăbiciunile unor cluburi 
în organizarea meciurilor "de 
acasă", calitatea discutabilă a 
unor arbitraje și a unor obser
vatori, sesizarea desfășurării 
unor meciuri trucate. S-a făcut 
și cu acest prilej, de către A- 
sociația județeană, un apel la 
comisia județeană și condu
cerile cluburilor să-și concen
treze atenția asupra elirhinării 
neajunsurilor ce conduc la 
scăderea calității fotbalului, la 
scăderea numărului de spec
tatori și susținători ai fotba
lului.

........... ..........J

Dezbaterile din Adunarea 
generală a A.j.F. s-au desfă
șurat într-un adevărat cadru 
democratic. Fiecare dintre vor
bitori, Gheorghe Curcă, Dan 
Bobuțan, Grigore Macavei, 
loan Avram, Mircea Pătrașcu, 
loan Faur, Doru Toma, Vasile 
Nemeș, Pavel Marincău, Mir
cea Sârbu, și-a spus părerea 
despre desfășurarea campio
natelor județene de fotbal fă
când comparații între cerințe și 
realități oprindu-se asupra 
desfășurării unor partide ur
mate de neplăceri, a prestației 
unor arbitri și chiar observatori 
manifestându-și îndoieli cu 
privire la unele decizii ale co
misiei de disciplină. Alții s-au 
referit la meciurile non-com- 
bat, la necesitatea ca în retur, 
A.j.F, arbitrii, observatorii și nu
V- — --------------  

în ultimul rând conducerile a- 
sociațiilor și secțiilor de fotbal 
să vegheze cu mai mare atenție 
desfășurarea corectă a fiecărui 
meci din returul Diviziei D (se
niori) pentru ca cea mai bună 
echipă să .câștige. Este oare
cum surprinzător ca în condi
țiile în care majoritatea condu
cătorilor de echipe se caută 
serios prin buzunare pentru 
achitarea cheltuielilor curente, 
se găsesc totuși și posibilități 
de folosire a unor sume și pen
tru trucarea unor rezultate. Si
gur, metoda se practică la toate 
nivelele fotbalului, fenomen de 
care nu sunt străine nici cam
pionatele din țările cu un fotbal 
de calitate, lată de ce este lău
dabilă grija ce se manifestă la 
A.j.F., dar și la conducerile unor 
echipe care vizează în principal

promovarea. în această pri
vință, toți vorbitorii din partea 
A.j.F., ca de altfel și informarea 
prezentată, au precizat că nu 
se manifestă nici o preferință 
pentru una dintre celelalte 3 
formații pretendente la primul 
loc în clasament și deci po
sibilitatea promovării la barajul 
pentru Divizia C - Dacia Orăș
tie, ASA Aurul Brad și FC Pa
roșeni-Vulcan, insistând ca fie
care să-și apere corect șan
sele, în deplină sportivitate, 
insistând ca și comisia jude
țeană de arbitri și observatorii 
să manifeste toată exigența 
față de desfășurarea meciu
rilor, să consemneze în rapor
turile lor posibile cazuri de 
non-combat, pentru a se lua 
măsurile prevăzute de regu
lament.

f Atenție cuvenită 1 
! creșterii juniorilor I

Sunt de apreciat eforturile ce le fac con-1 
I ducerile unor cluburi care sunt sprijinite și de | 
| unii sponsori în ceea ce privește creșterea și | 
| pregătirea generației viitoare de fotbaliști. în i 
J adunarea generală am notat un fapt deo-! 
' sebit de îmbucurător, FC Paroșeni-Vulcan, ' 
I Dacia Orăștie, Victoria Călan, ASA Aurul I 
| Brad, Metalul Crișcior și trei cluburi private | 
| CIF Aliman Brad, Fotbal Start 90 Deva și | 
■ Tehno Simeria s-au înscris benevol în corn- ■ 
’ petiții, dovedind grija ce o poartă formării noii ! 
• generații de fotbaliști. I
i în adunarea generală s-a hotărât ca din | 
| campionatul '98-'99, în Divizia D, să fie folosit | 
i obligatoriu, pe tot parcursul partidei, un ju-1 
^nior care poate fi înlocuit numai cu junior. J

Pe teren și în afara lai, ordine și 
_________disciplina__________

Prin comisiile de specialitate, Biroul Asociației 
județene de fotbal urmărește în permanență care 
este starea disciplinară pe terenurile de joc, modul 
în care gazdele organizează meciurile, prestațiile 
arbitrilor și observatorilor. Săptămânal, în comisiile 
de specialitate sunt analizate rapoartele de arbitraj 
și ale observatorilor privind abaterile de la Regula
mentul de organizare a activității fotbalistice, 
luându-se măsuri împotriva celor vinovați.

în turul campionatului, în Divizia D, au fost acor
date 326 de cartonașe galbene, un număr redus 
față de aceeași perioadă a anului trecut când 
numărul cartonașelor galbene văzute de fotbaliști 
s-a ridicat la 546. în schimb, a fost mai mare 
numărul cartonașelor roșii primite în toamna anului 
trecut, 39 de jucători fiind sancționați de la o etapă 
până la un an, iar unii dintre sancționați au fost și

amendați. Dintre secțiile de fotbal în culpă au fost 
enumerate în informare Minerul Teliuc, Minerul 
Livezeni, Retezatul Hațeg și Metalul Crișcior.

Grav este că în rândurile suspendaților au fost 
și 6 instructori sportivi, un antrenor, un conducător 
de club și un maseur. Adică, cei care trebuiau să fie 
exemplu pentru mai tinerii fotbaliști.

Conducerea Asociației județene de fotbal a 
reținut din dezbateri problemele sesizate de unii 
vorbitori în ceea ce privește necesitatea creș
terii exigenței observatorilor față de prestațiile 
unor arbitri, judecării cu toată răspunderea și 
imparțialitatea membrilor Comisiei Campionatului 
județen, ai celorlalte comisii și subcomisii a 
faptelor înscrise în rapoarte și sesizările unor 
conducători de cluburi, antrenori sau instructori 
sportivi.

"ANUL 1998 VA FI IMPORTANT 
PENTRU GIMNASTICA ROMÂNEASCĂ"

- Domnule Nicolae Vieru, 
profit de faptul că vă aflați 
din nou la Deva și doresc să 
vă adresez câteva întrebări 
legate de acest an compe- 
tițional în gimnastică.

- Anul 1998 va fi unul im
portant pentru noi, deoarece 
vom lansa în competiție o 
serie de gimnaste tinere, ju
nioare de perspectivă, talen
tate, care au șanse reale să 
reprezinte România la Cam
pionatele Europene din a- 
cest an, apoi la Campionatul 
Mondial din China în 1999 și 
la Olimpiada de la Sydney. 
Deci, anul 1998 va fi dificil. 
Orice schimbare de generații 
produce o anume dereglare 
în evoluția echipei, dar sunt 
optimist și cred că antrenorii 
vor reuși să alcătuiască o for
mație omogenă, cu care să 
obținem rezultate bune. De
oarece anul 199,8 este lipsit 
de competiții de mare anver
gură, este posibil ca la sfâr
șitul acestui sezon compe- 
tițional să nu mai regăsim, 
așa cum ne-am obișnuit, 
gimnaste în primele locuri 
ale clasamentelor anuale.

- Domnule președinte, 
vă rog să faceți câteva pre-

Convorbire cu 
Nicolae Vieru, 
președinte al 

Federației Române 
de Gimnastică

cizări legate de activitatea 
lotului masculin.

- Din luna decembrie, lotul 
masculin se află în pregătire 
la București, noi renunțând 
pentru o perioadă la canto
namentul din Reșița. Băieții, 
care se pregătesc sub coor
donarea antrenorului emerit 
Dan Grecu, sunt cunoscuți și 
credem că anul acesta vor re
uși să se evidențieze la con
cursurile unde vor participa. 
Nici pentru ei nu va fi ușor. 
Dan Burincă este acum la 
Deva, antrenor, iar Adrian lan- 
culescu probabil va pleca din 
țară. Despre fete, vreau să 
precizez că Gina Gogean a 
decis să se retragă și este a- 
cum antrenoare tot aici la De
va, lider fiind acum Simona 
Amânar.

- Spuneați că s-a renunțat 
la colaborare cu Centrul O- 
limpic masculin de la Reșița.

Este posibil să renunțați și 
la lotul feminin de la Deva?

- Este greșit înțeles. Noi 
am hotărât să pregătim lotul 
masculin la București, unde 
avem condiții mai bune. La 
Reșița, a rămas lotul de ju
niori, unde sunt destui oa
meni sufletiști și care fac efor
turi pentru asigurarea con
dițiilor de lucru. Fetele, lotul 
mult mai numeros, vor rămâ
ne la Deva, fără nici un dubiu. 
E greu să găsim acum o altă 
localitate, să construim un 
astfel de centru, dar mai ales 
să reușim să găsim oameni 
și colaboratori de nădejde, 
ca aici la Deva. Vrem să le 
mulțumim și pe această cale 
tuturor celor care dau o mână 
de ajutor antrenorilor și gim
nastelor din lotul național, 
directorului școlii - prof. Mihai 
Bănulescu, celor din admi
nistrația locală și județeană. 
Fără sprijinul lor, e greu să 
obții totuși rezultate.

- Nu ne rămâne decât să 
vă adresăm urări de an bun 
cu multe succese în actu
alul sezon competițional.

- Mulțumesc!

Nicolae GAVREA

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

Mihai Leu - între box 
și automobilism

- Mihai, încă o dată, "La mulți ani!” pentru 
cei 29 de ani pe care i-ai împlinit pe 13 fe
bruarie.

- Vă mulțumesc foarte mult.
- lată-te așadar după aproape un an de 

zile deposedat de centura de campion mon
dial, fără luptă însă.

- îmi pare rău că nu am putut să-mi apăr titlul 
pe ring sâmbătă la Stuttgart împotriva americanului 
Leonard Townsend.

- Cât de mult te-a afectat acest accident?
- Destul de mult, ținând cont că fiecare mai are 

o motivație aparte. M-am pregătit intens pentru 
acest meci, dar durerile de la brațul stâng au fost 
foarte puternice în ultimul timp. Astfel că medicii 
mi-au recomandat să nu boxez.

- Am înțeles că vei urma un tratament 
pentru refacerea ligamentelor.

- Da. Vineri voi face prima ședință la Hamburg. 
Este vorba despre un aparat foarte scump, ultra- 
sofisticat, inventat de un medic american și care a 
fost cumpărat de nemți. Vor fi 3-4 ședințe, de câte 
o oră, la interval de 3-4 săptămâni. Sper că în final 
ligamentele să se refacă și să pot să-mi reiau 
antrenamentele. Ținând cont că sunt neînvins la 
profesionism cred că atunci când voi fi apt să 
boxez direct pentru centură.

- Așadar, o perioadă de repaus mai lun
gă. Ce vei face în acest interval?

- Mă voi afla în mijlocul familiei și al prietenilor 
din Hunedoara. Și pentru că sunt și un împătimit al 
volanului, la sfârșitul lui aprilie voi lua startul la 
Brașov, la prima etapă a Campionatului național de 
raliuri din România. Vor fi în total șapte etape și voi 
concura pe un Ford "K" pus la dispoziție de SC 
Romcar. Copilot îl voi avea pe tatăl meu.

- Hunedorenli îți urează mult succes și o 
revenire cât mai grabnică pe ringul de box.

- Le mulțumesc încă o dată compatrioților mei 
că sunt alături de mine.

Ion BĂDiN J---------------------------------------------------------------------------------------------------//

In etapajudețeana •

Tragerea la sorti a ! 
optimilor Cupei 

României
La sfârșitul lucrărilor Adunării generale anuale J 

a Asociației județene de fotbal a avut loc tragerea , 
la sorți a optimilor din cadrul etapei județene a ■ 
Cupei României la fotbal. Sorții au decis: •

ASA Aurul Brad - Retezatul Hațeg
CFR Marmosim - Constructorul Hunedoara , 
Energia Deva - Minerul Bărbăteni ■
Foresta Orăștie - Dacia Orăștie i

Minerul Teliuc - Metalul Crișcior
Cavalerii fluierului Deva - Fotbal Start Deva , 
Victoria Dobra - FC Paroșeni - Vulcan ■
CIF Aliman Brad - Santos Boz •

Meciurile se vor desfășura în ziua de 17 mai. *

Pagină realizată de Sabin CERBU
II ..... ■■■■■—...M.. mi. ■/handbal masculin

Divizia A - seria VEST

SIDERURGICA HUNEDOARA 
- UNDI. CUGCIDJ 27-37 

(13-161
"Disputa " între cele două formații a avut 

loc în prezența unui public numeros și a 
contat pentru prima etapă a returului: clujenii 
au prezentat o echipă solidă, cu o bună așe
zare în teren, cu un joc combinativ, în viteză și 
cu contraatacuri eficace. De fapt, oaspeții 
sunt ocupanții poziției întâi din clasamentul 
seriei. în aceste condiții hunedorenii s-au 
străduit să echilibreze partida, să țină piept 
adversarului. Min. 15 al primei reprize însă 
arăta scorul de 4-9 pentru clujeni, diferență 
care se va reduce la finalul primei reprize la 
trei goluri.

în partea a doua a jocului speram cu toți 
cei prezenți la o schimbare în teren, la o mai 
mare combativitate a gazdelor. însă cu toate 
schimbările efectuate, elevii antrenorului C- 
tin Logofătu n-au reușit nici măcar să egale
ze. Oaspeții și-au continuat jocul lor exact, 
marcând gol după gol, până la finalul parti
dei, fiind aplaudați la scenă deschisă pentru 
jocul prestat, în contrast cu evoluția sub posi
bilități a gazdelor.

Siderurgica Hunedoara: Codreanu, Dră- 
goi, Crainic 4 g, Rotaru 10 g, Rusu 5 g, Rada 
4 g, Aciobăniței 2 g, Radu 2 g, Căprioara, 
Ivanciuc, Păun, Molnar.

Au arbitrat: Viorel Ciucan și Nicolae Sto- 
ian, ambii din București.

Viorei NiCULA 
s----------- ■ - ---------------------
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* REFORMA RESTRUCTURARE/
te

T

OFERTĂ DIVERSIFICATĂ NU NUMAI
PENTRU AGRICULTORI

Discuția purtată recent cu dl 
ing. Lucian Albu, director 
general al SC Cerealcom Deva, 
a pus în evidență o serie de 
preocupări ce vin în sprijinul 
producătorilor agricoli, al unor 
prestatori de servicii și direct al 
consumatorilor. în primul rând - 
după cum spunea interlocutorul 
- s-a avut în vedere asigurarea 
îngrășămintelor necesare atât 
fertilizării suplimentare la 
culturile însămânțate în toamna 
trecută, cât și aplicării 
complexelor la înființarea cultu
rilor din această primăvară. în 
acest scop, în schimbul 
cupoanelor sau contra cost, pot 
distribui beneficiarilor 2500 tone 
îngrășăminte chimice complexe 
de tipul 15-15-15 sau M 27,3-P 
13,4, ce pot fi utilizate în special 
la legume, cartofi și sfeclă.

De menționat că prețul 
unui sac de 50 kg (în care se 
include produsul, costul 
ambalajului și TVA) este de 
98000 lei. în același timp, 

pentru producătorii agricoli 
mai este disponibilă canti
tatea de 100 tone sămânță de 
orzoaică (cu 2200 lei kg, 
ambalate la saci de 40 kg), în 
preț fiind cuprins ambalajul și 
TVA). Pe baza comenzilor ce 
se fac de la comune, cu

sprijinul specialiștilor agricoli, 
se poate face transportul 
îngrășămintelor și al seminței 
la beneficiari. Intenția firmei 
este de a stabili o colaborare 
și cu Oltchim în scopul 
distribuirii pesticidelor.

în altă ordine de idei, dl 
Albu ne-a precizat că, la un 
preț convenabil -780lei/kg, 
inclusiv cu TVA, se livrează 
grâu furajer, iar cu 950 lei/kg 
se vinde orz și porumb, în 
acest sens putându-se folosi 
și cupoanele.

De asemenea prin bazele 
de la Orăștie, Dobra, Brad, 
Hunedoara și Deva se mai 
vând tărâțe la 750 lei/kg, făină 
tip trei nula la 2190 lei/kg, 
făină semi - 1630 lei/kg sau 
neagră - 1280 lei/kg, în care 
se include și TVA.

Avantajul de a cumpăra 
făină la prețurile amintite este 
cert, dacă avem în vedere că 
la piață prețul pâinii ce se 
obține dintr-un kg de făină 
ajunge la 5000-6000 lei.

Aducând în discuție 
problema privatizării, am notat 
că inițial era stabilit de către 
FPS ca unitatea să fie 
privatizată în luna mai a.c., dar 
cu siguranță că termenul va fi 
prelungit după modul cum se 
prezintă lucrurile. Având un 
capital social de 10 miliarde lei, 

privatizarea va fi făcută de 
către FPS central - București, 
unde se află depusă și docu
mentația pentru vânzarea de 
active, care nu s-au aprobat 
încă, Cerealcom având acum 
capital integral de stat. 
Părerea interlocutorului este 
aceea că un singur investitor 
pentru un asemenea capital 
este foarte greu să se 
găsească, vânzarea de 
active constituind o metodă 
care s-ar preta mai bine 
situației actuale, ținând 
seama că firmele cele mai 
căutate de acest tip sunt 
silozurile din zona maritimă și 
a Dunării unde se pot 
depozita cerealele în scopul 
exportării lor. Cum județul 
Hunedoara n-are „ieșire la 
mare”, interesul investitorilor 
pentru capacitățile de 
depozitare existente este 
mult scăzut. Care va fi soluția 
finală vom trăi și vom vedea.

Nicolae TÎRCOB

„In opt ani de tranziție - mai 
multe investiții decât în 50 de

1

ani de comunism”
Rep.: D-le viceprimar, care 

este programul de investiții al 
Primăriei Simeria pentru 
acest an?

N.M.: Se continuă investiția 
reprezentând construirea rețelei 
de canalizare a orașului 
Simeria. Dacă prima etapă a 
acestei investiții s-a terminat 
prin 1976, odată cu finalizarea 
canalizării platformei superioare 
a orașului, a sosit vremea, după 
20 de ani, să fie canalizat întreg 
orașul. întreaga lucrare este 
evaluată la cca. 4,8 miliarde de 
lei fiind împărțită în cinci etape, 
în acest an primăria are în plan 
construirea canalizării menajere 
pe strada Traian prinzându-se 
toate străzile din zona Bălăcuta. 
Se va realiza stația de pompare 

Dialog cu dl ing. Nicolae Matiș, 
viceprimar al orașului Simeria

un proiect urbanistic de 
detaliu care prevede 
construirea a 4 blocuri cu câte 
20 apartamente destinate a fi 
locuințe sociale dar putând fi 
și cumpărate în anumite 
condiții. Amplasamentul 
acestui complex de blocuri va 
fi pe strada Atelierului înspre 
gară. După întocmirea avi
zelor necesare, vom intro
duce în programul de investiții 
construirea unui prim astfel 
de bloc evaluat acum la 4 
miliarde de lei.

Rep.: Mai sunt și alte 
investiții care așteaptă să 
intre pe rol?

N.M.: Avem documentația 
întocmită pentru lucrarea de 
alimentare cu apă caldă și

f Cristinel trăiește din '] 
cartoane

După ce l-am întâlnit pe G. 
| Cristinel de nenumărate ori cu 
* legătură de cartoane în spate, 
| venind din nu știu ce direcții,
■ m-am decis să-l abordez 
! pentru a afla ce „satisfacții” - 
I dacă pot fi numite așa - are din 
| această activitate. Mi-a spus 
. că are 26 de ani, acasă mai
■ sunt încă 5 frați și se descurcă 
| greu cu traiul zilnic, deoarece
■ nici părinții nu au serviciu. în 
I ceea ce-l privește, s-a In- 
| teresat peste tot, pe la patroni
■ să găsească de lucru, dar 
' poate lipsa de calificare într-o 
| meserie sau culoarea pielii
■ constituie un handicap că 
' nimeni nu-l angajează.
! Conștient că se poate trăi 
| și în alt mod cinstit, fără să fii 
! neapărat angajat, Cristinel s-a 
I apucat să facă o muncă mal 
I puțin plăcută, dar utilă totuși. 
. Este vorba despre adunarea

cartoanelor și valorificarea | 
lor contra-cost la un punct de i 
colectare situat pe strada 1 
Eminescu al unității de profil | 
din municipiul Deva.

Discutând despre „afa
cere”, ca și sursă de câștig, I 
Cristinel spunea că nu se | 
poate aștepta la cine știe ce ■ 
profit, deoarece cartoanele 1 
se plătesc slab și se găsesc | 
tot mai greu, trebuind multă i 
alergătură să le aduni. Dar . 
decât să fure sau să recurgă I 
la alte mijloace de trai | 
necinstite a găsit de cuviință ■ 
că și asta este o piață, nu 1 
lipsită de concurență, de | 
unde se pot face câte 20-30 | 
mii lei pe zi. Nu știe exact cât . 
va mai fi „rentabilă” această I 
meserie, însă deocamdată n- | 
are altă soluție decât traiul ■ 
din cartoane. (N.T.)

&

și conducta de refulare aferente 
străzilor Progresului până la 1 
Decembrie. O altă investiție din 
care s-au realizat o sută de mili
oane de lei o reprezintă alimen
tarea cu apă și canalizarea 
localității Sântandrei. Așteptăm 
o defalcare mai importantă de 
fonduri pentru avansarea mai 
pregnantă cu aceste lucrări eva
luate, per total, la 2,5 miliarde 
de lei. în ce privește intro
ducerea gazului metan ea s-a 
realizat în Simeria și în cinci din 
satele aparținătoare. Odată cu 
introducerea canalizării con
dițiile din zonele rurale vor 
deveni întrucâtva similare cu 
cele de la oraș atrăgând, 
sperăm noi, oamenii înapoi spre 
aerul curat al satului respirat în 
condițiile unui minim grad de 
civilizație._

Rep.: în ce stadiu vă aflațl 
în ceea ce privește inițiativa 
construirii unor locuințe 
sociale?

N.M.: Putem spune că 
suntem singura primărie în județ 
care a demarat activitatea în 
această direcție. Avem întocmit

canalizare la Uroi, Săulești, 
Simeria Veche și Cărpiniș. 
Prima s-ar putea include în 
programul de investiții din 
acest an.

Rep.: D-le viceprimar, 
dar casa de cultură când va 
fi terminată?

N.M.: Această investiție 
este o ,.mănușă" pe care 
fostul regim ne-a aruncat-o. 
Pe proiecte realizate înainte 
de ’89, în 1991 a început 
construcția. La prețurile din 
1990 casa de cultură valora 4 
miliarde de lei. Acum mai 
avem ca rest de plată până la 
finalizarea lucrării 21 de 
miliarde de lei. Fiind susținută 
doar din fondurile proprii ale 
primăriei această investiție va 
ajunge foarte greu la final. 
Totuși, cu o minimă investiție 
în curând sala de spectacol 
va deveni funcțională pentru 
desfășurarea de manifestări 
culturale. Rămâne doar să se 
mai găsească artiștii și 
publicul care să umple sala 
de 400 de locuri.

Adrian SĂLĂGEAN

De ce morile românești macină mai scump 
decât cele din Ungaria?

DEZAMĂGIREA UNUI PATRON

Dna ing. Sanda Albu, 
administrator al firmei Exotic 
Aroma SRL Simeria, coordo
nează de peste cinci ani o 
activitate de producție. Socie
tatea dispune de o linie tehno
logică de fabricat paste 
făinoase, exploatând și un utilaj 
de preambalat produse 
alimentare granulate din gama 
zahărului sau orezului. Exotic- 
Aroma își mai pune numele pe 
o gamă largă de concentrate din 
fructe.

Momentul ales pentru 
dialogul cu dna Albu se înca
drează într-o perioadă extrem 
de dificilă pentru întreprinzătorul 
român. Veniturile firmelor 
private românești scad direct 
proporțional cu nivelul de trai al 
populației. “Se poate spune că 
întreaga activitate, cu mici 
excepții, a cunoscut în ultimii ani 
un curs descendent. Luând, de 
exemplu, concentratele din 
fructe cererea s-a redus la 
jumătate în acest an față de 
aceeași perioadă a anului 
trecut. Cine face producție în 

România lui 1998 nu face afaceri 
ci luptă pentru supraviețuire 
economică", precizează dna 
Albu. La fel ca orice între
prinzător ce a preferat acțiunea 
în locul pasivității fără riscuri, 
interlocutoarea trăiește din

"H | LIN ÎNTREPRINZITOR
ÎNIRLABĂ

; ..............N ' i ; I i H !.

proprie experiență anomaliile 
mediului economic autohton. 
Una din aceste anomalii se 
întâlnește în sectorul de 
aprovizionare cu materie primă a 
liniei de paste făinoase. "Se 
întâmplă o ciudățenie cu prețul 
făinii indigene. Este, după 
părerea mea, absolut anormal ca 
făina produsă în moderna moară 
de la Deva să fie pentru mine 
întreprinzător din Simeria mai 
scumpă decât făina din Ungaria. 
Stau și mă întreb ce mărește atât 
prețul făinii autohtone, cât timp 
cultivatorul român de grâu e 

plătit ca vai de lume pentru 
recolta sa, angajații morilor, îmi 
închipui, au venituri infinit mai 
modeste decât omologii lor 
maghiari și nici calitatea 
produsului nu taie respirația 
concurenței. Se îngroapă în 

prețul umflat o lipsă de eficiență 
care, în opinia mea, nu 
prevestește nimic bun", 
precizează' dna Albu. Situația 
este similară, aflăm, și în cazul 
zahărului, întreprinzătorul 
optând deja pentru materia 
primă din import.

Se știe că dacă pornești o 
afacere, cniar una foarte ono
rabilă de producție, depinzi de 
un toptan de autorizații ce 
ascund în spatele lor o armată 
de funcționari prost plătiți și în 
așteptare. La omologarea 
concentratelor de fructe, de 

exemplu, o aceeași analiză a 
produselor a trebuit făcută de 
trei ori. O dată la laboratorul 
LAREX pentru că așa 
impunea Departamentul de 
Industrie Alimentară, pe urmă 
de laboratorul SANEPID-ului 
ca să fie recunoscute de 
această instituție și de 
Institutul de Toxicologie din 
Cluj pentru a fi în grațiile 
Ministerului Sănătății. Pare 
caraghios ce se întâmplă dacă 
nu ești în situație obligat să 
plătești fiecare analiză în 
parte.

Pentru viitor dna Albu 
speră la apariția unor 
programe de susținere a IMM- 
urilor printr-un sistem de 
credite avantajoase. Atunci s- 
ar putea extinde activitatea 
prin investirea într-o linie de 
fabricat specialități de 
patiserie, o creștere a 
veniturilor fiind benefică și 
pentru angajații firmei care, pe 
treapta lor împărtășesc acum 
pelinul austerității generale.

Adrian SĂLĂGEAN

Discutând cu patronul S. 
Radu din municipiul Deva despre 
modul cum îi merg afacerile co
merciale ca angrosist șl vânzător 
de produse cu amănuntul, 
interlocutorul n-a ezitat să-ș! 
exprime dezamăgirea pentru 
conjunctura economică actuală. 
Motivele - cum mi-a spus - sunt 
multiple, in primul rând este 
vorba despre o desfacere lentă a 
mărfurilor, volumul vânzărilor 
găslndu-se în corelație directă cu 
puterea de cumpărare a 
populației, care a înregistrat o 
neașteptată scădere începând 
mai ales din anul trecut.

Trecând peste această primă 
constatare, apare un alt 
Impediment legat de chiriile 
mereu în creștere percepute 
pentru spațiile închiriate. Apare 
aici evidentă nevoia de a avea 
spații comerciale proprii, însă 
lipsa de capital reprezintă un 
serios handicap. Ar mai exista și 
șansa dea fi cumpărate actualele 
spații, însă cum acestea 
constituie un activ ce nu se 
dorește să fie divizat, este greu 
ca un singur investitor să aibă 
sume disponibile de ordinul 
miliardelor de lei pentru a face 
astfel de investiții.

Tn plus, mai vin și apasă greu 
cheltuielile cu transportul, ținând 
seama de scumpirea carbu

ranților și de solicitările 
transportatorilor, condiționate, 
la rândul lor, de constrângerile 
ta care sunt obligați.

O situație explozivă șl 
destul de gravă îmi spunea 
Interlocutorul - începe să 
apară după majorarea sala
riilor ta bugetari, în special la 
primării, unde se spune că 
portarul sau măturătorul vor 
avea un salariu de cel puțin 
200 mH lei pe lună. In 
condițiile când schemele 
primăriilor sunt încărcate la 
maximum, de se calcă 
funcționarii pe picioare pe la 
municipii și orașe, iar ia 
anumite ore de solicitări din 
partea contribuabililor aceștia 
sunt de negăsit, având 
diverse treburi personale de 
rezolvat, în același timp 
beneficiind - cum spunea 
Interlocutorul - de zile libere 
și de sărbători , peste 
sărbători, pentru privatizați 
este greu să se mai descurce 
cu propriii saiariați. Aceștia 
încep să compare situația lor 
cu avantajele oferite buge
tarilor, care ta mai puțină 
muncă primesc salarii mai 
mari, necondiționate de reali
zarea vreunui indicator anu
me. Să-i dăm sau nu dreptate 
interlocutorului? (N. T.)
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Frânturile de timp țin viața în 
mâinile lor, adesea ne ascundem 
de clipe, iar timpul înghite mi
nutele și clipa visată moare. Un
deva, dincolo de eternitate, de 
realitate și aparență, înfruntând 
veșnicia, se întinde un tărâm 
fantastic, spre care pornim ti
mizi, pe care îl cucerim, apoi, 
atrași de lucruri noi, îl lăsăm 
undeva într-un colț, uitat de 
timp, urmând ca în final să încer
căm să redescoperim taina de la 
care am plecat.

Adeseori însă, destinul ne 
învinge și rămâne doar nostalgia 
unor vremuri de care ne agățăm 
cu disperare. Am vrea să cre
dem, să sperăm, să fim fericiți. 
Totul este, din păcate, bizar și 
realitatea ne depășește sau poa
te, din contră, lucrurile sunt mult 
mai simple. Și tocmai această 
simplitate ne complică existența 
inutil, iar lipsa acută de discernă
mânt, uneori se dovedește fatală.

Există totuși CINEVA. O per
soană care întinde mâinile spre 
soare, pentru a lua o parte din 
strălucirea unei raze, o ființă care 
crede în frumusețea florilor și care 
știe că poate atinge o stea. Este 
un suflet candid, inocent și pur, 
care mai poate crede în perfec
tibilitate. Iubește basmele, deoare- 

| ce înțelege că visele fac parte din 
■ ______

■

viață și știe să alunge lacrima cu un 
zâmbet și tristețea cu o glumă. 
Iubește viața, pentru că, dincolo de 
clipe, este lumea pe care și-o 
dorește și pe care o poate avea.

lității și apoi resemnarea. Oa
menii refuză să mai caute, să 
mai creadă, să mai spere. 
Așteaptă viitorul ca pe o sen
tință.

priite limite, căci tot ceea ce e- 
xistă poate fi atins.

Iar noi, copiii, vă cerem un 
singur lucru: lăsați-ne pentru o 
clipă să zâmbim și să realizăm o

Doar tinerețea are avântul Unii ne îndeamnă să renun- lume mai frumoasă, pe care o
acela optimist, speranța țăm la vise, de teama ca ele să nu dorim, pe care o merităm!...
ascunsă în mărturisiri și devină realitate. Haideți să facem Manuela RUSU
promisiuni. Odată cu înaintarea întotdeauna ceea ce ne place și „ .
în vârstă apare constatarea rea- să încercăm să ne depășim pro- Braa

Comisia județeană pentru protecția copilului se reorganizează
Recent, Consiliul Județean a 

luat în discuție și aprobat reor
ganizarea Comisiei județene pentru 
protecția copilului, organism cu 
importante atribuții în domeniul 
protecției copilului aflat în dificultate.

Pentru că, îndeobște, atribu
țiile acestei comisii sunt mai puțin 
cunoscute - o să le menționăm pe 
cele mai importante. Așadar, pen
tru respectarea interesului supe
rior al copilului aflat în dificultate, 
comisia îl încredințează unei fa
milii sau persoane, unui serviciu 
public specializat pentru protecția 
copilului ori îl încredințează în 
[vederea adopției.

De precizat că această co
misie verifică și reevaluează cel 
puțin o dată la trei luni împreju
rările legate de măsura de ocro
tire stabilită anterior. în funcție de 
cele constatate, comisia revocă 
sau înlocuiește măsura de ocro
tire, înlocuiește familia, persoana 
sau serviciul specializat, dacă 
interesul superior al copilului 
impune acest lucru.

Comisia județeană sesizează 
apoi instanța competentă pentru 
repunerea în drepturile părintești 
a părinților decăzuți din acestea, 
solicită bilunar serviciului public 
rapoarte cu privire la exercitarea

drepturilor și obligațiilor părintești 
în cazul revenirii copilului în fa
milie și stabilește cuantumul con
tribuției lunare a părinților.

Comisia pentru protecția co
pilului Hunedoara cuprinde 11 
membri, reprezentanți ai Con
siliului Județean, D.M.P.S., Direc
ției Județene pentru Protecția 
Drepturilor Copilului, Direcției 
Sanitare, Inspectoratului Școlar 
Județean, Poliției ș.a.

în virtutea atribuțiilor ce i-au 
revenit, comisia a rezolvat 1365 
cazuri, prin care s-au luat măsuri 
de plasament șl încredințări la 
familii ori centre de plasament.

De asemenea, au fost stabilite 
114 măsuri în regim de urgență, 
10 încredințări în vederea adop
ției, 25 de atestări ale unor familii 
în vederea adopției și 47 de re
vocări ale'unor măsuri pentru 
redarea unor copii familiilor firești.

Desigur, activitatea ce o des
fășoară Comisia județeană pentru 
protecția copilului presupune o 
mare răspundere din partea 
membrilor ei. Tocmai de aceea, 
ea trebuie privită ca atare, pentru 
că nu te poți juca absolut deloc cu 
viitorul unui copil.

Valentin NEAGU 
if

,r . .................

Meloterapia saumuzicote- 
rapia este una dintre formele 
de tratament ale medicinei 
tradiționale indiene. Deși e- 
fectele curative ale audierii 
unor partituri muzicale sunt 
cunoscute încă din vechime, 
aplicațiile ei au început să fie 
folosite pe scară largă doar în 
perioada contemporană. Prin 
intermediul muzicii omul poa
te scăpa, în timp, de unele 
obiceiuri sau moravuri proas
te, meloterapia fiind un mijloc

MUZICĂ
ideal de vindecare și armo
nizare în ansamblu a indivi
dului. Astfel, s-au constatat 
efectele benefice ale sunetelor 
armonioase asupra scăderii 
tensiunii psihice, rezultând o 
diminuare a reacțiilor agresive 
ale individului. Muzica poate

reduce stresul și poate di
minua tensiunea arterială, în
cetinind în același timp pulsul. 
Diversele vibrații de bucurie, 
de plăcere, de teamă etc. sunt 
în strânsă legătură cu însăși 
esența ființei umane. Se 
creează în acest fel o rezo

nanță care este în relație di
rectă cu sistemul nervos.

Pentru o mai bună înțe
legere a fenomenului ne pro
punem o prezentare detaliată 
a celor mai cunoscute partituri 
muzicale împreună cu stările 
sufletești asupra cărora au o 
influență benefică.

Astfel, pentru tristețe se 
recomandă audierea Simfo
niei a IV-a, partea a lll-a de 
Mahler, Uvertura Tanhauser a 
lui Wagner.

Știi ce spune Kahlil Gibran 
despre căsătorie? Spune:

"lubiți-vă unul pe altul, dar nu 
vă faceți din Iubire opreliște;

Umpleți-vă, unul altuia, cupa, 
dar nu beți dintr-o singură cupă.

Impărțiți-vă pâinea, dar nu 
mâncați din aceeași bucată".

fflALOGimi y>
Credeai că actul căsătoriei vă 

va transforma într-un singur om?
Familia nu este un om ci mi

nim doi. Doi oameni - în general 
de sex opus - care au trăit până în 
momentul căsătoriei în familii 
diferite, au avut obiceiuri diferite, 
poate au fost învățați să facă în 
mod diferit un anume lucru, doi 
oameni străini până în momentul 
în care dragostea i-a unit!

Cum vrei, cum vrei Mircea 
ca acești doi oameni să devină

<---------------------------------------- --------------

identici, în așa măsură încât să 
simtă, să gândească și să se 
comporte la fel? îmi spui că < 
iubești pe soția ta și ea te iubeș
te mult dar:" parcă uneori e un 
om străin".

Mircea, tocmai acest" om 
străin" te iubește atât de mult 
încât ți-a dăruit libertatea vieții 
sale, s-a dăruit pe sine și vrea 
să-ți fie mereu alături. Nu-i pre
tinde să fie atât de aproape încât 
să o sufoci cu dragostea ta, dra
gostea înseamnă libertate și 
încredere reciprocă.

Același K.Gibran spune:
"Stejarul și chiparosul nu 

cresc unul în umbra celuilalt".
Probabil și soția ta se în

treabă, uneori, dacă omul de 
lângă ea nu cumva e un om 
străin... lubiți-vă unul pe altul...

ina DE LE A NU

\ f IUn gwd și o pcuantâ ta
«TA* eh

'Cine nu îndrăznește nu face nimic".
(proverb italian)

Examen (ț
Profesorul (arătând unui elev o frunză uscată)

- Cunoști planta aceasta? I
Elevul...?!... 11
Profesorul - Adu-ți aminte, e o plantă care se 

consumă foarte mult. I
Elevul...?!...
Profesorul - Chiar dumneata consumi zilnic dintr-însa. 
Elevul - A, da! Este hameiul.
Profesorul - Nu, este tutunul.

----------- Cu. Dfait fie, Cantefrift* ----------

îs Dragostea toate biruiește.
?s Toate ispășește dragostea.
^Dragostea din suflet adevărată în sărăcie și în foamete 

slujba veșniciei își arată.
minima care în dragostea cuiva este lovită, nu cât îndrăgită 

se ascunde și se ferește cu atât dragostea cuprinzându-l îl 
topește.

Adevărata dragoste nu numai cu cuvânt de față ci și cu 
crisoarea de departe chil este.X v x

y

1

1
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La 18.11.96 apare albumul 
"Telegram" care cuprinde șase 
piese de pe Post rearanjate și 
remixate cu ajutorul lui Brodsky 
Quartet, percuționistului Evelyn 
Glennie șDal unei orchestre 
simfonice formate din 60 de 
persoane. La realizarea acestui 
album Bjork a colaborat cu 
Mark Bell (LFO), Dillinja și Gra
ham Massey nume cunoscute 
ale scenei tehno. Deși pe acest 
album se găsesc ritmurile mo
derne caracteristice discote
cilor, discul nu a avut succesul 
scontat și asta deoarece Bjdrk 
și-a construit o imagine neco
mercială de anti-star, iar fanii 
săi nu acceptă compromisurile.

în clasamentul pe '96 re

mMo£ic box BJORK (IX)
vista Melody Maker a consi- 
derat-o pe Bjork solista anului în 
timp ce revista NME nu a inclus 
Telegram în topul 40 de albume 
ale anului.

Eșecul ultimului album, des
părțirea de Tricky, tentativa ne
reușită de sinucidere au deter- 
minat-o pe Bjbrk să dispară un 
timp de pe scena muzicală. Un 
nou extras pe single, I Miss You 
(o piesă ce face legătura între 
soundul modern și muzica anilor 

'40), la realizarea căruia și-au 
adus contribuția Howie B., Mo- 
wax și Skylab a figurat pe locul 
36 în UK (24.02.1997) și a fost 
un power play pe posturile de 
radio din întreaga Europă.

După o perioadă de inacti
vitate în care s-a întors în Is
landa, Bjork s-a decis să reali
zeze un nou album pe care să-l 
autoproducă. Albumul intitulat 
"Homogenic" a fost înregistrat în 
sudul Spaniei, în studiourile Mei 

Madronal. Finisajul s-a realizat 
în New York cu ajutorul lui Ho
wie B. în studiourile Wu Tang 
Clan RZA.

Homogenic, deși este un al
bum agresiv, se aseamănă cu 
Debut, Bjdrk revine la rădăcinile 
muzicii însă nu omite cerințele 
pieței (tehno, dance-trance, 
house și acid). Albumul a intrat 
direct pe locul 4 în UK 
(29.09.1997) fiind precedat de 
singlelul Joga. în revista NME 
cronica discului este următoa

rea: "Techno mai mult decât 
oricând, însă mai sunt și două 
piese susținute de un fascinant 
ritm de bolero. Prin jocuri sonore 
halucinante și superbe intonații 
vocale, islandeza cu față de 
copil ne acompaniază în lumea 
ei fantastică încărcată de emoții 
și sentimente".

Pe Homogenic (Mother/ One 
Little Indian) sunt incluse urmă
toarele piese: Hunter/ Joga/ 
Unravel/ Bachelorette/ All Neon 
Like/ 5 Years/ Immature/ Alarm 

Call/ Pluto și All Is Full Of Love. 
Coperta discului a fost realizată 
de Alexander Mc Queen cel ca
re a colaborat și cu David 
Bowie la videoclipurile Little 
Wonder și Dead Mân Walking 
din ultimul său album Earthling.

La 6.11.1997 Bjdrk a fost 
invitată la MTV Europe Music 
Award desfășurat la Ahoy Sta
dium din Rotterdam, susținând 
un medley cu piese din ultimul 
album. Bachelorette un nou 
extras pe single din Homogenic 
a figurat pe locul 21 în UK la 
15.12.1997.

în luna ianuarie 1998 Bjdrk 
a început un nou turneu mon
dial promoțional.

Horia SEBEȘAN
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ANIVERSARI

• Vând urgent serviciu masă 6 
persoane (Yena), fumuriu, model 
deosebit, 44 piese, franțuzesc ți 
aparat electric pentru pregătit 
sandviciuri calde, prețuri conve
nabile. Tel. 215729 (41106)

• Vând canapea "Moțul" Brad,
* Cu ocazia aniversării zilei de 

naștere, familia Azamfiroaiei urează 
un călduros "La mulți ani!" dnei 
inginer Borza Monica. (0555)

VÂNZĂRI
CUMPĂRĂRI

stare bună, preț avantajos. Tel. 
232571 (40778)

• Vând PC 386, coprocesor 387/ 
DX 40 Mhz, 8MB RAM, 41 MB HDD 
+81 MBHDD, 1,44 FDD, VGA color, 
S3 Stealth 24-1 MB, tastatură, 
mouse, soft, jocuri, 580 DM, nego
ciabil. Tel. 213146 (40776)

• Cu adâncă durere soțul Lăszlo 
și fiul Ladislau cu familia anunță 
încetarea din viață a celei care a 
fost o minunată soție, mamă și 
bunică

BRANDISZ ELA 
(născută KANDRAY)

înmormântarea va avea loc azi, 
18 februarie 1998, ora 14, la 
cimitirul romano-catolicdin Hune
doara.

• Soția, fiul, fiica, nora, ginerele, 
nepotul și nepoata anunță cu 
adâncă durere încetarea din viață, 
după o grea suferință, a

GRADUL DE INFORMATIZARE A SOCIETĂȚII 
ROMÂNEȘTI ÎNCĂ NECORESPUNZĂTOR

• Vând împreună două aparta
mente alăturate în bloc P+1, str. 
A.VIaicu, nr.21, sobe teracotă cu 
gaz metan și multiple îmbunătățiri. 
Informații zilnic tel. 230034, orele 
10-12, tel. 217463, orele 18-20.

• Vând casă în Deva. Tel. 212920, 
orele 8-18(41135)

•Vând casă, satVaidei, nr.126, 
com. Romos. Tel. 231478(41126)

• Vând apartament 3 camere, 
două băi, garaj, Oituz. Tel. 229607 
(41122)

• Vând casă, două corpuri, ate
lier mecanic 70 mp, garaj, trifazic, 
gaze, grădină, pomi. Deva, Horea, 
243. Tel. 218383 (41121)

• Vând garsonieră, ultracentral, 
Libertății, bl.2, etaj 2, ap.18, utilă 
pentru societăți comerciale, sedii, 
cabinete medicale sau consulting. 
Tel. 218720 (41137)

• Vând (schimb) apartament 4 
camere, cu apartament două 
camere și garsonieră. Tel. 214931 
(41136)

• Vând casă, str. Făieragului, 
nr. 213, Pușcașu Petru, Certej. 
(40773)

• Vând apartament două camere, 
semidecomandate, multiple îmbună
tățiri, situat în Deva, lângă piață. Tel. 
230056 (41143)

• Vând garsonieră, zona Mărăști, 
bl.5. Informații zilnic 623988 (40775)

• Vând casă cărămidă, 4 camere, 
hol, cămară, anexe gospodărești, 
pomi, vie un ha, pământ, instalație 
apă. Informații satTeiu, nr.90, corn. 
Lăpugiu, "La lonuț". Tel. Deva 624293, 
627075 (2431)

• Vând apartament 4 camere, 
ultracentral. Informații Simeria, Piața 
Unirii, bl.20, sc. D, ap. 35, după ora 
16, sau tel. 260808 (40985)

• Vând Opel Rekord 20 E, injecție, 
an fabricație 1983, vamă plătită, 
stare perfectă de funcționare, 
consum 7,51, zilnic 10-22. Tel. 283181 
(41128)

• Vând Dacia 1310, anul 1988, 
cu 65.000 km. Telefon dimineața 
211603, după masa 216223 (40774)

• Vând Oltcit, stare perfectă. Tel. 
625025 (2430)

• Vând tractor U 650, remorcă 
monoaxă, înmatriculată, Căstău, 244 
A, Tomescu Ana (1410)

• Vând Trabant 601 S, stare 
foarte bună. Informații tel. 656464, 
Criscior sau 656391 (3609)

• Vând Dacia 1310, fabricație 
1995, preț negociabil. Tel. 054/ 
242500, 247519 între orele 9-17 
(1412)

• Vând Pontiac transporter, an 
fabricație 1992, preț 20.000 mărci, 
dozator TEC, 3000 mărci, două 
mașini înghețată cu 3000 de mărci 
amândouă. Informații tel. 711312 
(0554)

• Vând Ford Sierra Break 1988, 
înmatriculat, preț convenabil, tel. 
651579,094/561588 (0333)

• Vând tractor 650, cu remorcă 
auto și plug, preț negociabil. 
Informații tel. 160 A, Baru. (9839)

• Vând motocultor cu plug, 
freză, remorcă, din Germania. Tel. 
212463 (41097)

• SC Comtourinex 
SRL vinde en gros droj
die Pakmaya. Relații și 
comenzi la tel. 054/ 
260575 (41106)

• Cumpăr chioșc metalic. Deva 
tel. 623934 (41124)

• Vând video CD player 
Philips (citește patru feluri de 
compact-discuri video și au
dio) , preț 2 milioane lei, CD 
player portabil Grunding, preț 
600.000 lei. Tel. 223504, după 
ora 16 (41105)

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

PIERDERI

• Pierdut autorizație asociație 
familială nr. 9660/1994 pe numele 
Nemeș Camelia. O declar nulă. 
(41132)

• Pierdut legitimație de veteran 
de război pe numele Cotuțiu Teodor. 
O declar nulă.

OFERTE DE 
SERVICII

• SC METALOTERM SRL CALAN 
angajează 1 ifronist, 5 sudori 
electrici și oxiacetilenici autorizați, 1 
șofer Raba -16 tone. Relații la sediul 
societății str.Furnalistului, nr.6. Tel. 
730694,233164(41123)

• Firmă româno-canadiană 
angajează persoane tinere, dina
mice, prezentabile, cu normă întrea
gă. Se oferă posibilități de câștig 
între 50.000 -100.000 lei/zi. Relații 
de luni - vineri, începând cu 16 
februarie 1998, la tel. 627527 
(41146)

• Bucătăreasă calificată, ve
chime 23 ani, vârsta 41 ani, ofer 
servicii de menaj unei familii. Tel. 
215729. (41102)

DIVERSE

• S.V.M. Romintrade ajută per
soanele disponibilizate cu Ordo
nanța 9, pentru recuperarea rapidă 
a sumei. Relații tel. 234048 între orele 
9-16 (3611)

OMEMORARI

• Se împlinesc 6 luni de la 
trecerea în neființă, la numai 35 de 
ani, a celei care a fost fiică, mamă și 
soră

TATIANA ROZ
din Bretea Mureșană. O vom păstra 
veșnic în sufletul nostru. Dumnezeu 
s-o odihnească în pace! Familia 
(41081)_________________________

• in urmă cu șase luni ai plecat 
dintre noi suflet blând și neuitat, 
scumpul nostru fiu,

serg.maj CORNEA AUREL
de 28 ani. Te plâng părinții, fiica 
Laura și toate rudele. îți udăm 
mormântul cu lacrimi și în veci nu 
te vom uita. (1413)

• Condoleanțe și sprijin su
fletesc pentru Liviu și Flaviu greu 
încercați prin pierderea soției și 
mamei,

avocat EMILIA ȚIBENSCHI
Dumnezeu să o ierte! Familiile 

Jurcone, Toma și Herlea.

pit. adj.(r) IONEL CARAȘCĂ 
veteran de război. Corpul neînsuflețit 
este depus în Deva, str. Elena 
Văcărescu, 42. înmormântarea azi, 
18 februarie 1998, ora 13 în Cimitirul 
Bejan. Dormi în pace dragă LICĂ ! 
Dumnezeu să te odihnească! 
(40786)

• Suntem alături de Liviu și 
Flaviu la marea durere pricinuită 
de trecerea în neființă a minuna
tului om care a fost

avocat EMILIA ȚIBENSCHI
Ne exprimăm compasiunea și 

regretul pentru pierderea suferită. 
Contis Proiect. (41147)

• Lacrimi și flori pe mormântul 
celei care a fost o minunată 
prietenă

EMILIA ȚIBENSCHI
Sincere condoleanțe familiei 

îndurerate. Familia Hașegan. 
(40781)

• Salariații Judecătoriei Deva 
sunt alături de familia Țibenschi 
Liviu la greaua pierdere suferită 
prin trecerea prematură în eter
nitate a celei care a fost o minunată 
colegă, un om de aleasă noblețe 
sufletească,

avocat ȚIBENSCHI EMILIA
Dumnezeu să o odihnească în 

pace!

• Baroul de Avocați Hunedoara
- Deva anunță cu adâncă durere 
încetarea din viață a aceleia care 
a fost

avocat ȚIBENSCHI EMILIA
și transmite pe această cale 
condoleanțe sincere familiei în
doliate. (41154)

• Cu adâncă durere în suflet, 
transmitem sincere păreri de rău 
și o adâncă compasiune familiei 
Țibenschi, care a rămas fără 
flacăra vie

EMILIA
cea mai bună mamă și soție. Fa
milia av. Ștefan

• întreaga promoție a anului 

1971 - Facultatea de Drept Babeș- 
Bolyai - este consternată într-o 
mută durere la aflarea veștii că nu 
mai este în viață draga noastră 
colegă și prietenă

EMILIA
Colegii de facultate.

Gradul de informatizare 
a societății românești este 
încă necorespunzător, iar e- 
voluția rețelei de date a edu
cației naționale (RoEduNet) 
nu reprezintă decât un efort 
de recuperare a unui deca
laj, a afirmat, marți, ministrul 
Educației Naționale, Andrei 
Marga. Ministerul Educației 
Naționale, în colaborare cu 
firma Sun Microsystems, și 
reprezentantul acesteia în 
România (Romsys), a inau
gurat, marți, la Universitatea 
Politehnică București, Cen
trul de Comunicații Naționa
le. Infrastructura de comuni
cații a RoEduNet cuprinde 
120 de noduri de rețea pe 
tot teritoriul țării și 6.500 de 
servere conectate la rețeaua

Internet. Nodul central al in
frastructurii este susținut de 
un server Sun Ultra Enter
prise 3000, în valoare de 
peste 100.000 de dolari, do
nat de firma Sun. "RoEduNet 
reprezintă, în momentul de 
față, cea mai evoluată și mai 
performantă infrastructură de 
date din România, oferind co
munității culturale și științifice 
oportunități, altă dată abia vi
sate, prin conectarea la siste
mul global Internet", a pre
cizat Marga. Rețeaua de date 
a educației naționale a fost 
creată în iulie 1993, fiind 
concepută ca o structură des
chisă destinată unităților de 
învățământ și celor culturale 
și științifice non profit. în pre
zent, infrastructura de comu

nicații acoperă teritoriul țării, 
permițând un volum de trans
fer de date prin intermediul 
liniilor internaționale de circa 
250-300 Gbytes/lună. "Dorim 
să asigurăm învățământului 
românesc un grad de infor
matizare pe măsura epocii în 
care trăim și a resurselor de 
inteligență ale copiilor și tine
rilor noștri", a mai adăugat 
Marga. El a adăugat că MEN 
va susține dezvoltarea 
RoEduNet, în special prin 
creșterea vitezei canalelor de 
comunicații de date interne și 
externe și dezvoltarea infra
structurii de comunicații, in
clusiv uniformizarea configu
rației nodurilor de rețea din 
București, Craiova, Timișoara, 
Cluj, Târgu Mureș și lași.

Polonia, Ungaria și 
Cehia analizeazâ 

posibilitatea introducerii 
sistemului de vize din 
Uniunea Europeana

Polonia, Ungaria și Ce
hia studiază posibilitatea de 
a introduce sistemul de vize 
aflat în vigoare în statele 
membre ale Uniunii Euro
pene, au declarat pentru 
MEDIAFAX surse diploma
tice române.

Cetățenii a peste 90 de 
state aflate pe "lista neagră 
a UE" - printre care Româ
nia și Bulgaria - au, în pre
zent, nevoie de vize pentru a 
intra pe teritoriul statelor 
membre ale Uniunii Euro
pene.

Polonia, Ungaria și Ce
hia se află printre cele șase 
state care vor începe, la sfâr
șitul lunii martie, negocierile 
de aderare la UE. "Se pare 
că Poloniei i s-ar fi cerut a- 
plicarea listei negre, în timp 
ce Ungaria și Cehia studia
ză această posibilitate", a 
precizat sursa citată.

în cazul în care cele trei 
țări vor aplica aceste mă
suri, românii și ceilalți cetă

țeni ai statelor aflate pe "lis
ta neagră" a UE vor avea ne
voie de viza de intrare dacă 
vor călători în Polonia, Un
garia sau Cehia. Lista a fost 
elaborată de Comisia Euro
peană, cuprinzând statele ai 
căror cetățeni trebuie să se 
supună unor proceduri 
complexe în vederea obți
nerii de vize. Printre criteriile 
care au stat la baza elabo
rării listei se numără și cel 
al numărului de imigranți 
ilegali proveniți din statele 
respective.

Guvernul de la București a 
solicitat organismelor Uniunii 
Europene, în repetate rân
duri, îmbunătățirea regimului 
de vize și eliminarea Româ
niei de pe "lista neagră". La 
nivelul Parlamentului Euro
pean, solicitarea autorităților 
de la București este sprijinită, 
însă decizia aparține Consi
liului European, mai precis 
miniștrilor de resort din țăile 
membre UE.

Senatul a adoptat proiectul 
de lege privind protecția tran
zitorie a brevetelor de invenție, 
deși guvernul a emis o ordo
nanță având același obiect.

La propunerea președin
telui Senatului, Petre Roman, 
proiectul de lege a fost adoptat 
cu un articol adițional, care pre
vede abrogarea Ordonanței gu
vernamentale nr. 25/1997 după 
intrarea în vigoare a legii. Ro
man a atras atenția că, în plus, 
legea privind protecția tranzito-

Senatul a 
adoptat legea 

pentru 
protecția 

brevetelor de 
invenție

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

17 FEBRUARIE
IdolarSUA 8072 lei ■
1 marcă germană 4441 lei ■
100 yeni japonezi 6417 lei ■
1 liră sterlină 13238 lei ■
1 franc elvețian 5519 lei ■
1 franc francez 1325 lei ■
100 lire italiene 450 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 în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.

■

■

rie a brevetelor de invenție are 
un caracter organic, în timp ce 
ordonanțele guvernamentale 
pot acționa numai în sfera le
gilor ordinare.

Conform proiectului de lege 
adoptat în plenul Senatului, sta
tul român asigură o protecție 
tranzitorie titularilor de brevete 
acordate, înainte de 21 ianuarie 
1991, în statele .membre ale U- 
niunii de la Paris pentru pro
tecția proprietății industriale sau 
ale Organizației Mondiale a Co
merțului. Obiectul de protecție 
tranzitorie se referă, printre alte
le, la substanțele obținute prin 
metode nucleare, chimice, pro
duse medicamentoase, metode 
de diagnosticare și tratament 
medical, dezinfectante, produse 
alimentare și condimente.

Legea nr. 62/1974 privind 
invențiile și inovațiile, abrogată 
în 1991, prevedea ca brevetele 
pentru invențiile care aveau ca 
obiect domeniile menționate nu 
puteau fi acordate decât orga
nizațiilor socialiste de stat, orice 
altă persoană fizică și juridică 
fiind exclusă. Ca urmare a a-
cestei restricții, titularii subven
țiilor brevetate în străinătate nu 
puteau beneficia de protecție 
pe teritoriul României.

Acordarea protecției tran- 
.atorii este condiționată de exis
tența unui brevet de invenție în 
vigoare și de lipsa comer-
cializării produsului în România.^

MEDIAFAX
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
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APROTERRA'j 
! 5,A. SIMELIIA ! 
i —:------ :------- - ~ — >

Importator unic în partea de Vest a țării, asigură | 
| întreaga gamă de anvelope MATADOR pentru |
I autoturisme și autocamioane.

Utilizarea anvelopelor MATADOR prezintă o 
I seric de avantaje:

S cel mai redus cost pe kilometru rulat;
S siguranță în exploatare;
H aderență sporită în orice condiții meteo- 

I rologicc;
, S preluarea șocurilor la drum și asigurarea unei
| bune protecții a sistemului de direcție și suspensie; 

S zgomot redus în habitat.
; Pentru a vă convinge, cchifjari mașinile numai cu 
| anvelope MATADOR.

I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I 
I 
I
I
I 
I

C S.C. BfiDPS SA Deva
Organizează licitație pentru închirierea 

chioșcului din Piața Centrală, precum și spații 
din incinta unității.

Informații suplimentare la sediul firmei din str. 
^Gojdu, nr. 79, Deva. .

S.C. PORTA BELLA PRODIMPEX SRL 
BUCUREȘTI

FERMOARE

S.C. "G0MAR LUX" S.A. Bistrița 
Filiala Deva

Vă oferă prin depozitul-magazin din Deva, str. 
Depozitelor, nr. 1, toate sortimentele de con
ductori și cabluri electrice, tuburi și țevi PVC.

la comenzile de peste 5 milioane
lei, adaosul comercial practicat este de numai 5% 
la prețul de producător, plus transportul.

Informații la telefon: 054/232946.
 ,   . -

IMPORTANT:

Se asigură termen dc garanție 2 ani și o perioa- |
I dă dc exploatare dc .5 ani. I
I Informații la telefoane: 0.54/260424; 260966. I
v—__________ ____ — — — — —

DIN PLASTIC Șl METAL ÎNTR-0 GAMĂ 
LARGĂ DE CULORI Șl DIMENSIUNI

IMASTURI Șl CAPSE
LA CELE MAI MICI PRETURI. 

Asigurăm livrare gratuită - mesagerie.
Tel. 01.335.56.93,01.335.56.94, Fax: 01.335.56.90 >

| Societate comercială
I

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat de 
dumneavoastră, IAR ABONAMENTUL este calea cea 
mai avantajoasă de a intra în posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA MARTIE 
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.

VINDE EN GROS 
ȘI

EN DETAIL

’ BERE:^
SILVA 1/2 

REGUN1/2
J NEAGRĂ 1/2 |

.ș
ROM 30 A

VODCĂ 30 lJ
RACHIU ALB 25 E

Lichior cireșe negre 20’

Apă minerală BIBORȚENI 1,5 L

Hârtie igienica
• Zărnești
• Petrești
• Prundul Bârgăului

t----------------------------
Relații la depozitul-magazin din
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257 

(în incinta S.C. Polidava S.A.),
tel: 225904, între orele 10-14.

SC ACOMIN SA CLUJ
- GRUP ȘANTIERE HUNEDOARA DEVA 

angajează, în condiții foarte avantajoase, personal 
muncitor pentru următoarea gamă de lucrări:
J zugrăveli clasice și lavabile, tencuieli uscate, 

tapetare
J montaj gresie, faianță, marmură, tavane false.
Condiții obligatorii:
J minim cat. a IV-a în cartea de muncă, 
J experiență în executarea acestor lucrări.

i Au prioritate cei care pot executa toate lucrările
I menționate mai sus.

Angajarea se va face cu probă de lucru.
Director,

I ing. Hertl Carol

MQDEX’
n

Vă oferă

> Îmbrăcăminte sortată - pe 
sezon de calitate excepțională
* ambalat în saci de 25 kg cu 
conținut mixt
* prețuri de introducere pe piață

> ÎMBRĂCĂMINTE NESORTATĂ - 
din colectare originală

Pentru clienții noștri fideli 
acordăm reduceri până la 12%

Informații: 064 -193493
018 - 623482

Orar depozit: Zilnic 08-20 
Sâmbătă 8-16

CEL MAI MARE DISTRIBUITOR 
DE ÎMBRĂCĂMINTE IMPORT 

DIN ȚARĂ

. i

IMCOMEX - LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE!
În calitate de DISTRIBUITOR AUTORIZAT

PHILIPS NEI DAEWOO GOLDSTAR
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

în orice ocazie, 
publicitate prin 
"Cuvântul 

liber"!
I 

/---------------------------- N

Solicită lucrări de 
reparații și întocmire 
de proiecte de lu
crări. Ofertele vor fi 
depuse la Grupul Șco
lar Călan. Licitația va 
avea loc pe bază de o- 
ferte, la data de 
23.02.1998, ora 11, la 
Grupul Școlar Călan.
\________ /

SC APROTERRA SA 
SIMERIA

Asigură orice cantități de îngrășăminte cu 
plata prin instrumentele de decontare cunoscute 
și prin cupoane agricole.

Prețul îngrășămintelor este cuprins între 75.000 
lei și 105.000 lei/sac, în funcție de sortiment și 
conținut de substanță activă.

Livrarea.se face la prezentare, având stoc 
asigurat, en gros și en detail.

Pentru această acțiune căutăm distribuitori și 
remizieri din județ.

Informații la sediul SC APROTERRA SA SIMERIA, 
telefoane: 054/260424. 260966.

"DISCO MAX" DEVA
organizează în 20 februarie 1998 

T©MIE©ILA CU WIRIPCIZIE 
Valoarea premiilor în numerar este de 

1.000.000 lei.
în 22 februarie organizează un

concurs "MÎSS DÎSCO MjIX" 
unde se vor acorda premii de 
10.000.000 lei, în care se 
include un sejur la Băile Felix 
primelor 10 concurente - în 
timpul vacanței de primăvară.

Doritorii se pot înscrie la
’ sediul "Disco Max", iar selecția va 

avea loc în 20 februarie 1998, ora 18,00.

)

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

♦ORÂSTIE, str. N. Bâlcescu, nr.11 • tel. 247496

Livrarea.se
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Vernisajul expoziției “Transemogest”

Salariații din învățământ, 
membri ai Federației 
Educației Naționale 

(F.E.N.), nu mai sunt dispuși 
(nici ei...) să aștepte înde
plinirea măsurilor propuse de 
Guvernul Ciorbea; dimpotrivă, 
„constatând nerespectarea 
angajamentelor făcute prin 
programul de guvernare și în 
negocierile directe cu prim- 
minlstrul Victor Ciorbea din 
noiembrie ’97", Consiliul 
Național al F.E.N. a hotărât 
inițierea unor acțiuni 
revendicative.

Conform celor declarate 
de dl Marius Nistor, liderul 
județean al F.E.N. în cadrul 
conferinței de presă 
organizată cu două zile în 
urmă, principalul obiectiv 
vizează noul sistem de 
salarizare din învățământ. Așa 
cum este el conceput în 
proiectul de ordonanță pe 
care Ministerul Muncii șl 
Protecției Sociale l-a adus la 
cunoștința reprezentanților 
salariaților din învățământ în 
cursul lunii trecute, ar duce de 
fapt la scăderea salariilor în 
acest domeniu; prin stabilirea 
ca funcție reprezentativă a 
celei de instructor treapta a II- 
a, valoarea coeficientului de 
ierarhizare 1 ar fi 323.100 lei 
(în prezent aceasta se ridică 
la 390.000 lei). S-au mai 
invocat, de asemenea, și alte 
prevederi ale amintitei ordo
nanțe, ce vin în contradicție cu

Ifl ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Greviștii din sindicatele “Sanitas” 
continuă lupta pentru revendicări

Ieri dimineață, la ora 
10,30, o mașină de la 
Ambulanța Deva, în sunetul 
sirenelor și cu girofarele în 
funcțiune, și-a făcut apariția în 
fața Prefecturii unde, de pe 
strada Libertății, sosea un 
grup compact format din 
personalul mediu și auxiliar 
organizat în Sindicatele 
“Sanitas". Aici, dl losif Crăciun, 
liderul sindicatului de la 
Ambulanța din Deva, le-a 
vorbit celor prezenți despre 
nemulțumirea profundă a 
personalului sanitar privind 

Legea 128/'97 (Statutul 
Personalului Didactic), 
referitoare la desființarea unei 
categorii importante a 
sporurilor (de ex. a celui de 
uzură psiho-intelectuală), a 
indemnizației de muncă 
educativă pentru învățători și 
educatoare. Tn plus, toate 
sporurile vor fi hotărâte de 
Guvern, fără a mai fi negociate 

[JjnmMifi
■■ ss msâ

cu sindicatele, așa cum se 
stipulează în contractul colectiv 
de muncă.

Ținând seama de toate 
acestea, Consiliul Național al 
F.E.N. solicită ca „noul sistem 
de salarizare să aibă 
coeficientul de ierarhizare 1, 
egal cu salariul mediu brut pe 
economie” (utilizând aceeași 
bază de calcul ca și pentru 
demnitari), care să ducă la 
dublarea salariului de în
cadrare în învățământ. Cum 
execuția bugetară a MEN pe 
anul 1997 a fost de doar 2,6 la 
sută față de 4 la sută din PIB 
(cât s-a stabilit prin Legea 84/ 
1995), se propune ca bugetul 
alocat învățământului pentru 
acest an să reprezinte mini
mum 6 la sută din PIB, pentru 
a se compensa, așadar, 
neacordarea în întregime a 
valorii pe anul trecut. în 

respectarea drepturilor lor, 
despre criza sistemului 
național sanitar, înfierând 
atitudinea guvernanților de a 
se așeza la masa tratativelor 
în vederea satisfacerii 
revendicărilor greviștilor. 
Vorbitorul a făcut apel la 
înțelegerea pacienților, a 
cetățenilor să fie alături de ei, 
convinși că luptă pentru o 
cauză dreaptă și îmbunătățirea 
stării de sănătate a populației. 
O delegație, în frunte cu dna 
Maria Popa, lider la Uniunea 
județeană “Sanitas”, și dl losif

Rezoluția Consiliului Național 
al F.E.N. din 13 februarie 
1998 mai figurează printre 
obiective recunoașterea 
imediată de către Guvern a 
Recomandării UNESCO- 
OIM a Statutului Profesorilor, 
stoparea oricăror tentative de 
promovare în funcții de 
conducere pe criterii politice 
(cum s-a întâmplat în cazul 
câtorva inspectorate școlare 
din țară), aplicarea noii 
organigrame la nivelul MEN, 
„ca o garanție a continuării 
reformei începute de noua 
conducere a MEN.”

Dacă toate aceste 
probleme nu-și vor găsi o 
rezolvare, mai preciza liderul 
sindical în cadrul conferinței 
de presă, membrii F.E.N. vor 
declanșa o grevă de 
avertisment miercuri, 25 
februarie a.c., timp de două 
ore (între 11,00 și 13,00). 
Pasul următor îl va reprezenta 
organizarea unor acțiuni 
comune cu Federația Sin
dicatelor Libere din învă
țământ și F.S.I. „Spiru Haret”, 
termenul limită până la care 
vor putea decurge negocierile 
cu Guvernul fiind de 15 
martie. Nu este exclusă (ulte
rior) posibilitatea unei greve 
generale, cu participarea 
tuturor federațiilor repre
zentative.

Georgeta BfRLA

Crăciun, a fost primită de dl 
loan Vușcan, director ge
neral al Prefecturii, care a 
promis că va informa 
guvernul despre acțiunea 
greviștilor și cerințele lor.

După cum ne-a relatat 
dna Maria Popa, în toate 
unitățile spitalicești din județ, 
greva “Sanitas" continuă. în 
spitale sunt asigurate 
serviciile de urgență și 
asistență medicală, fără să 
se fi semnalat cazuri 
deosebite.

Sabin CERBU

La Galeriile de Artă “Forma" 
Deva, luni după-masă, a fost 
vernisată expoziția de pictură 
“Transemogest" semnată de 
Torino N. Bocănlciu, membru al 
Uniunii Artiștilor Plastici. 
Organizată de Inspectoratul 
pentru Cultură al județului 
Hunedoara și Filiala Deva a 
UAP din România este a 
șaptea expoziție personală a 
artistului plastic, care a mai 
participat și la expoziții colec
tive, la Salonul Republican de la 
Reșița și la Bienala 
Internațională de Grafică Mică 
de la Cluj, ambele în 1997.

“Transemogest", cuvânt 
inventat de autorul lucrărilor de
pictură, înseamnă intenția 
creatorului de a-și exprima 
emoțiile prin gest. Și ceea ce 
impresionează . la Torino 
Bocăniciu, așa cum se 
precizează în pliantul editat cu 
acest prilej și cum au spus-o 
colegi în ale artei, este 
“sinceritatea absolută” cu care- 
și transpune pe pânză trăirile. 
Și, desigur, fac o impresie 
deosebită asupra privitorului și 
tehnicile folosite în realizarea 
tablourilor, “gesturile și culorile Viorica ROMAN

[Comisie prezidențială și guvernamentală in Valea Jiiilnij
I 
!I

I
I

I

Ieri, la Primăria și la 
Universitatea Petroșani au 
avut loc întâlniri ale unei 
comisii prezidențiale și 
guvernamentale cu autorități 
județene și locale, în atentie 
aflandu-se analiza modului 

L

acute", prin care se aseamănă 
artiștilor plastici occidentali.

In deschiderea vernisajului 
dl loan Șeu, artist plastic, 
.aprecia că - raportându-se la 
precedentele expoziții per
sonale, dintre care trei la Deva 
și alte două anul trecut la Sibiu

și Lugoj, - se constată o evoluție 
a artistului Torino Bocăniciu. De
asemenea mai remarca faptul 
că artiștii plastici hunedoreni 
pot sta cu cinste alături de marii 
creatori români. Această idee a 
fost subliniată și de un alt artist 
plastic, dl Nicolae Adam, 
consilier la Inspectoratul pentru 
Cultură, care amintea și 
expoziția pictorului loan Cârjoi, 
organizată la sfârșitul 
săptămânii trecute la Vața de 
Jos. Despre semnatarul 
expoziției, dl Adam spunea că 
"impresionează prin fervoare,

cum se înfăptuiește programul 
prezidențial stabilit pentru 
această zonă. Problemele 
esențiale vizează restructurarea 
mineritului, reconversia forței 
de muncă disponibilizate, 
transferul de tehnologie ș.a. 

prin abordarea cu gest decis, 
căutând ca o sumă de linii, de 
forme și concrețluni să 
transpară prin culoare și să 
comunice".

Evaluând critic tablourile 
ultimilor 2-3 ani, dl Mircea 
Bâtcă remarca tehnicile 
folosite, sinceritatea mesajului, 
faptul că în exprimarea 
acestuia operează cu simboluri. 
De asemenea, că din întreaga 
operă se desprinde “o viziune 
filozofică în sensul relațiilor om- 
natură”, că aceasta are “o tentă 
ecologică", dovedită de 
prezența unor detalii ale siluetei 
umane, de animale dar și de 
titlurile mai multor tablouri care
se numesc cu umor “Ale naibii 
ciori cum râd de sperietori”.

Dl Torino Bocăniciu a 
mulțumit celor prezenți în 
număr mare la vernisarea 
expoziției “Transemogest", 
menționând că o dedică familiei 
sale pentru înțelegerea de care 
dă dovadă și deopotrivă 
tipografilor, fără a căror muncă 
viața noastră ar fi mai săracă în 
bucurii.

Pentru azi este stabilit să r 
aibă loc o conferință de presă, 
la care se anunță că va 1 
participa și dl’ Mircea | 
Ciumara, ministrul Industriei l 
și Comerțului. Vom reveni cu ! 
detalii. (N.T.). I
_______________________ I

Strada împăratul Traian, din 
centrul Devei, e destul de liniștită. 
Dacă printre trecători zărești un 
vârstnic, intuiești că acesta se 
oprește la imobilul cu nr. 33. Aici e 
Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor din Deva. O casă 
mare, fiindcă lunar îl trec pragul 
peste 7000 de pensionari. Cu un 
statut social de 46 de ani, casa și-a 
cucerit, tn ultimii doi ani, mai ales - de 
când și-a extins spațiul pe această 
stradă - un profil aparte. Pentru că, 
dincolo de drepturile și obligațiile 
statutare privind contribuțiile lunare 
(cotizații, ajutoare de deces, 
împrumuturi ș.a.) membrii CARP 
beneficiază aici de asistență 
medicală, tratament fizloterapeutic, 
își pot procura unele articole alimen
tare și de confecții la prețuri mai 
accesibile, pot petrece ore de 
relaxare la clubul de aid iar, în cazuri 
de deces, casa are un orar non-stop, 
asigurând solidtanțilorcele necesare 
organizării funeraliilor.

Lâ CâSâ MIILOR DE PENSIONARI
- Fiindcă ați venit din 

concediu, vă rog, doamnă Petruț, 
să programați șoferul pentru a 
aduce balast, nisip, ciment, var, 
tot ce mai e nevoie, pentru 
lucrările la construcția dintre cele 
două clădiri. Sperăm să ne ajute 
timpul să realizăm cu bine și 
această construcție.

După ce dna Maria Petruț, 
administratorul casei s-a retras, dl 
loan Damean, președintele 
Consiliului de administrație al 
CARP Deva mi-a dat câteva 
detalii: “Avem documentația și 
autorizația pentru această nouă 
construcție destinată casieriei și 
sălii de așteptare a pensionarilor. 
Dorim să creăm condiții optime 
celor care trec pragul casei 
noastre.

- Mulți trec pragul acestei 
case.

- Adevărat. Și suntem 
bucuroși. De doi ani, de când am 
multiplicat activitatea de 
consultații, la cabinetele medicale 
se programează continuu cei ce 
au nevoie de îngrijiri medicale. 
Consultațiile sunt asigurate de dnii 
doctori Petruțescu și Armeanu 
(generaliști), dr. Negruțiu (chirurgie 
și acupunctură) și dna dr. Lacrima 
Angelescu (oftalmologie). Cabi
netul de tratamente și fizioterapie 
este asigurat cu aparatură 
adecvată (diadinamici, ionizări, 
aerosoli), iar dna asistentă Aurica 
Blejdea e de o rară hărnicie și 
bunăvoință. Cabinetele medicale 
sunt dotate cu aparatură de ultimă 
oră (pentru oftalmologie), cu 
EKG, asistat de calculator (la 
interne) și în perspectivă dorim să 
amenajăm și un cabinet de 
stomatologie, pentru care avem 

spațiu adecvat. Dacă la parterul 
clădirii pensionarii pot beneficia de 
asistență medicală, la etaj, unde 
am amenajat un club spațios, 
dotat cu mese șl jocuri de șah, 
rummy, table, cu televizor color, își 
petrec plăcut orele de răgaz. 
Intenționăm să amenajăm în club 
un spațiu în care pensionarii pot fi 
serviți cu sucuri, langoșe, chiar cu 
cafea. De când beneficiem de o 
mașină Dacia, facem apro
vizionarea casei cu ulei și zahăr, 
pe care îl distribuim membrilor 
pensionari (lunar 3 kg zahăr, 2 I 
ulei), la prețul de cost al fabricii la 
care se adaugă doar transportul. 
Am destinat o încăpere depozitării 
și distribuirii acestor produse.

- în miniexpoziția de la intrare, 
am văzut produse de confecții.

- Sunt realizate de pen
sionarele noastre. Funcționăm cu 

ateliere de croitorie la domiciliul 
pensionarelor, care execută, cu 
materialele noastre, lenjerie de 
corp, de pat, cămăși bărbătești, 
pijamale, articole ce se 
comercializează la un preț de cost 
rezonabil. Tot de aici membrii 
casei noastre își pot procura sicrie 
și alte articole ( prosoape, batiste) 
necesare la funeralii.

- Tot în folosul membrilor 
noștri, am organizat două centre 
în localitățile Ilia și Dobra, de 
unde pot fi procurate cele 
necesare în caz de deces - 
adaugă dl Avram Zaharia, 
vicepreședinte al Consiliului de 
administrație al CARP Deva. Și 
tot domnia sa ne-a vorbit despre 
împrumuturile de bani pe care 
pensionarii, membri ai Casei de 
Ajutor Reciproc le pot obține în 

condiții ayantajoase, împru
muturi care ating plafonul 
maxim de 2 milioane lei. Do
bânzile de 20 sau 30 la sută - în 
funcție de suma solicitată - 
devin, în realitate, prin restitui
rea lunară a datoriei, mult 
reduse, ajungând la 9 sau 11 la 
sută. Un amănunt: un nou 
membru al CARP, care achită 
lunar 5000 lei pentru ajutor de 
înmormântare și în primul an a 
realizat o depunere de 60 000 
lei,. în caz de deces va primi un 
ajutor de 240 000 lei.

Cei 7500 de pensionari 
activi ai CARP Deva au în casa 
lor un sprijin, o nădejde. Pentru 
că azi, când viața celor de 
vârsta a treia a devenit amără
ciune, durere, obidă, pensionarii 
deveni simt alături - prin Casa 
de la nr.33 - umărul semenilor 
lor.
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