
Se încearcă o pesederizare a județului Hunedoara?
Conferința de presă 

organizată luni de către filiala 
hunedoreană a Convenției 
Democrate Române a adus în 
prim plan câteva dintre 
problemele m'ai importante cu 
care s-a confruntat organizația 
în ultima perioadă. După cum 
se știe, la ultima ședință a 
CDR a fost ales un nou lider 
județean, respectiv pe dl Ion 
Constantin. Cu noua 
conducere și cu un nou mod 

de a aborda problemele politice 
din teritoriu, CDR speră să își 
facă mai bine simțită prezența. 
Despre fosta conducere s-a 
amintit doar că nu și-a făcut 
datoria așa cum trebuia, motiv 
pentru care întreaga filială a 
avut de suferit. Purtătorul de 
cuvânt, dl prof. Simion Molnar, 
a recunoscut că și comu
nicarea cu presa a fost 
deficitară, lucru datorat în parte 
tot vechii conduceri.

O altă problemă abordată a 
fost aceea că CDR nu deține 
nici unul dintre posturile de 
decizie la nivel de județ. “Deși 
suntem la guvernare, nu 
guvernăm”, a declarat dl Molnar. 
Dl dr. loan Rău, președintele 
filialei PNȚCD, a fost la rândul 
său de acord că este necesară 
o implicare mai mare a 
Convenției în viața politică 
hunedoreană, însă fără a 
prejudicia organele abilitate. 

“Dacă răspundem împreună, 
trebuie să și conducem 
împreună “, a afirmat domnia 
sa. Dl loan Rău a menționat și 
faptul că multe dintre deciziile 
luate de către conducerea 
actuală a județului nu au fost 
cunoscute de liderii Convenției, 
în opinia liderului țărănist, se 
constată o radicalizare a acțiu
nilor PSDR-ului, acest partid 
intenționând cooptarea în 
rândurile sale a cât mai multor 

personalități. Acest proces de 
pesederizare este, conform 
spuselor dlui Rău, mai vizibil 
în Valea Jiului.

în altă ordine de idei, dl 
consilier loan Petrui a subliniat 
faptul că PNL sprijină 
necondiționat actualul guvern, 
iar luările de poziție individuale 
ale unor lideri liberali care se 
pronunță împotriva premierului 
nu sunt cele ale partidului.

Andrei Ni STOR

• In țara lui,,Zgârie 
brânză ".
- Vecine!
- N-am.
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ȘMECHERII Șl CfîȘCRVRLUL
De vreo șase luni bune 

încoace, Executivul trage 
targa pe uscat și macină în 
gol, de când cu remanierile 
pierzându-și parcă definitiv 
busola. Preocupată de tot 
felul de plasamente în pos
turi cheie, de aranjamente, 
afaceri, constituiri, restituiri 
și de te mai miri ce, numai 
de problemele arzătoare ale 
economiei și populației nu, 
Puterea parcă se conduce 
acum potrivit devizei “după 
noi, potopul”. Uitând parcă 
de ce electoratul i-a trimis în 
fotoliile de demnitari, dar 
preocupați intens de 
hărțuieli în coaliție, de plata 
a fel de fel de polițe, 
guvernanții calcă orice 
promisiune în picioare, 
considerând că ei sunt 
suverani, iar poporul slugă 
și nu Invers, cum afirmau 
până ce s-au văzut cocoțați 
în vârful piramidei.

împrăștiați și dezbinați 
din toate punctele de vedere, 
fiecare urmărindu-și pro
priile interese și mai puțin pe 
cele generale, lipsiți de o 
perspectivă clară și de o 
conducere fermă, guver
nanții nu ezită să se acuze 
reciproc, cei care au rămas 
și cei care au plecat, de 
felurite șmecherii și de 
dijmuirea cașcavalului, fie 
că, metaforic vorbind, 
acesta poate să însemne 
avuția țării dată lor în grijă 
spre gestionare, sau (de ce 

nu?) chiar acest buget de 
austeritate pe 1998 care se 
naște destul de chinuit.

Pierzându-și o bună 
parte din suport prin 
plecarea PD-iștilor, gu
vernanții rămași se văd 
acum în postura de a se face 
frate și cu dracu până ce trec

puntea, adică apucă să fie 
aprobat bugetul. Punctele de 
vedere sunt însă, deo
camdată, ireconciliabile, 
ținând seama de faptul că 
actualii guvernanți fac jaf în 
privatizare și dau destinații 
inacceptabile banilor re
zultați din vânzarea firmelor, 
alocând sume considerabile 
inclusiv pentru acoperirea 
unor găuri bancare, la 
Bancorex și la Banca 
Agricolă. Evident că fără 
creștere economică n-ai cu 
ce cârpi bugetul. Banii puțini 
ce vin din vânzarea de firme 
către străini, dacă aceștia 
vor să ne caute (deoarece 
capitalul autohton lipsește 
aproape cu desăvârșire), nu 
acoperă decât în mică 
măsură astuparea găurilor 
făcute în cașcaval. Cu Un 
aparat administrativ supra
dimensionat de jos șl până 
sus, ceea ce denotă că 
birocrația este în floare, care 

s-a dotat cu peste 12 mii de 
autoturisme, fiecare con
sumând anual tone întregi 
de combustibil (plătit și 
acesta tot din buzunarul 
contribuabilului), nu este 
de mirare că la capitolul de 
cheltuieli bugetare se 
înregistrează sume fa
buloase, în vreme ce 
sursele de venituri sunt tqt 
mai subțiri.

Premierul își arăta de 
curând invidia pe directorii 
de regii care-și fac salarii 
cât vor mușchii lor, dând 
exemplu pe cel de la Loteria 
Națională, unde și-a tras 
cam 30 de milioane lei pe 
lună la munca foarte grea 
pe care o duce. Dar așa 
este în economia de piață, 
nu? Pe banii contribua
bilului se poate face orice 
când nimeni nu trebuie să 
mai dea socoteală de ce, 
cât și cum consumă fon
durile aflate la dispoziție, 
fie ele provenite chiar șl din 
alocarea de resurse 
bugetare. Umblând mereu 
cu șmecherii și cu 
cașcavalul în limuzină, nu 
în traistă, nu ne mai miră de 
ce guvernanții uită de unde 
au plecat și sunt nepăsători 
la suferințele celor mulți, 
peste două treimi din 
populație găsindu-se acum 
la limita subzistenței.

Nicoiae TÎRCOB

Duminică, Asociația 
Femeilor Democrate 
Române - filiala județeană a 
organizat o acțiune închinată 
zilei de 8 Martie la clubul 
Casei de Ajutor Reciproc al 
Pensionarilor Deva. Dnele 
Oprita Crengăniș, Maria 
Szabo și Maria Costea, ve
teran de război, le-au salutat 
pe cele prezente, urându-le 
sănătate, bucurii și împliniri.

Invitatele, întâmpinate cu 
fiori, au fost tratate cu saleuri 
și prăjituri foarte gustoase, cu

cafea, preparate de 
membrele A.F.D R„ care 
practic și-au „autospon- 
sorizat” acțiunea. S-a 
închinat și un păhărel și chiar 
s-a înjghebat un moment ar
tistic. Organizatoarele au 
făcut celor prezente o 
surpriză: o tombolă pentru 
care biletele au fost gratuite. 
S-au acordat trei premii: unul 
de 1 Martie, unul pentru 8 
Martie și un tort, care s-a 
împărțit tuturor doamnelor. 
(V.ROMAN)

Nu cu mult timp în urmă, dl 
primar Mircia Muntean anunța 
într-o conferință de presă intenția 
de a pune bazele unui sistem de 
întâlniri cu cetățenii municipiului, 
în scopul eficientizării activității 
primăriei și pentru o mai bună 
cunoaștere a realităților specifice 
fiecărei zone, lată că, la puțină 
vreme, hotărârea domniei sale a 
fost pusă în practică, orga- 
nizându-se în după-amiaza zilei 
de luni o întâlnire cu locuitorii 
cartierului Micro 15. Pe lângă dl 
primar, au fost invitați să participe 
și să răspundă întrebărilor 
cetățenilor, reprezentanți ai unor 
instituții importante, l-am re
marcat pe domnii Mircea 
Brădean, șeful Poliției muni 
cipiului Deva, Dorin Pisoiu, 
reprezentantul RAGCL, și Vasile 
Pastramă din partea FTDE Deva.

Problemele discutate au vizat 
cele mai variate domenii. A fost 
pomenit iluminatul public 
necorespunzător și insecuritatea 
care domnește pe străzile 
cartierului pe timpul nopții. 
Președintele asociației de locatari 
nr. 27 a cerut ca primăria să fie 
mai activă în ceea ce privește 
gospodărirea acestui cartier, 
pentru ca aspectul lui să se 
îmbunătățească. Dl primar Mircia 
Muntean a răspuns tuturor 
întrebărilor, explicând că există 
posibilități de rezolvare pentru 
majoritatea acestora. Așa a fost 
cazul pieței de mărfuri, așa zisă 
a rușilor, despre care s-a spus că 
este un factor de mizerie în zonă. 
S-a propus amenajarea unor 
spații adecvate de parcare în 
zonă, astfel încât să fie fluidizat 
traficul și să fie preîntâmpinate 
accidentele. De asemenea, mulți 
dintre cei prezenți au cerut 
primăriei sprijin pentru ame
najarea unui loc de joacă pentru 
copii. O inițiativă care a vizat 
îmbunătățirea climatului de 
securitate pe străzi, mai ales 

în cadrul întâlnirilor periodice ale cititorilor cu scriitorii 
hunedoreni, astăzi Biblioteca Județeană “Ovid Densusianu ” și 
Inspectoratul pentru Cultură al județului Hunedoara organizează 
o astfel de acțiune la Sarmizegetusa. Aceasta va fi găzduită de 
biblioteca din comună, începând cu ora 12,00. fG.B.)

. — ---------*

după lăsarea serii, a fost cea 
de formare a unor echipaje 
mixte cu participarea polițiștilor 
și a gardienilor publici care să 
patruleze în zonă. Dl 
locotenent colonel Mircea 
Brădean a fost de acord cu 
această inițiativă și ea 
urmează să fie pusă în practică 
în cel mai scurt timp. In ceea 
ce privește spațiile de joacă, 
dl primar Mircia Muntean a 
dezvăluit faptul că pe terenul 
viran din apropierea Grupului 
școlar “Traian" va fi amenajat 
un modem parc pentru copii.

Și piața rușilor va avea 
parte de o "operație estetică” 
semnificativă. Astfel, în cazul 
.în care aici se va construi acel 
cartier de vile în stil american, 
piața va fi mutată cu totul în 
spațiul amenajat pe strada 
Mihai Viteazul, lângă piața 
centrală agroallmentară. Nici 
birturile care o străjuiesc de 
peste drum nu vor mai fi 
pentru multă vreme tolerate. 
Contractele lor nu au mai fost 
reînnoite de către primărie, 
urmând ca să fie cât mai 
curând dezafectate. Toate 
acestea sunt măsuri care vor 
conduce îrrmod obligatoriu la 
o mai mare curățenie și la un 
plus de frumusețe. Totuși, 
nimic din toate acestea nu va 
avea rezultat, în cazul în care 
cetățenii nu vor înțelege că 
trebuie să păstreze ceea ce 
au. Ordinea și curățenia sunt 
făcute degeaba dacă nu sunt 
și întreținute.

Ca o concluzie, putem 
spune că întâlnirea de luni a 
fost fructuoasă, hotărându-se 
permanentizarea acestei 
inițiative. Până atunci, însă, 
rămâne să vedem cât din 
promisiunile făcute se vor 
materializa.

Andrei NiSTOR

FLĂFH
Primenire

Cum am aflat de la dl Tiberiu 
Soos, S.C. “Gospodarul” SRL din 
Călan a început, ca în fiecare prag 
de primăvară, curățenia zonelor 
verzi și a parcurilor. Pe strada 1 
Decembrie se fac tăieri de 
corecție la plopii de pe 
aliniamentul șoselei, aceeași 
societate transportând resturile 
vegetale rezultate. Va urma 
săpatul trandafirilor din parcurile 
centrale. (E.S.)

Hotărâre deloc 
bizară

într-una din ședințele pe acest 
an, Consiliul local Simeria a 
adoptat o hotărâre care ar putea 
părea bizară unora.

La inițiativa consilierului 
Mircea Bozdog s-a adoptat 

hotărârea ca în localurile unde se 
consumă băuturi alcoolice, inclusiv 
în discotecile care oferă și astfel 
de “delicatesuri", minorii să nu aibă 
acces decât însoțiți de aparținătorii 
majori ai familiei. Cu aducerea la 
îndeplinire a hotărârii au fost 
împuterniciți Poliția orașului și 
funcționari din aparatul Primăriei. 
Hotărârea are și partea ei 
coercitivă, evident. Și încă un 
amănunt: inițiatorul hotărârii este 
de meserie profesor. Știa domnia 
sa ce știa. (I.C.).

Semințele și prețul 
lor

De la dl ing. Mircea Filip, 
directorul Filialei din Orăștie a 
Semrom, am aflat că în prezent se 
găsesc în stoc, vânzăndu-se con
tra cost sau pe cupoane agricole, 
următoarele sortimente de 
semințe: hibrizi de porumb Doina, 

Elan, Turda 60, Turda 200, Turda 
200 plus și Turda Super - oferite la 
prețul de 8658 și 9435 lei/kg 
(incluzând TVA, redevențele și 
tratamentul cu fungicide), ovăz - 
2074 lei/kg, orzoaică -2318 lei/kg, 
grâu de primăvară - 2220 lei/kg, 
mazăre furajeră - 5002 lei/kg, 
sfeclă furajeră import Polonia - 
47.000 lei/kg și ierburi perene - 
29280 lei/kg. Deci, bani să fie, că 
semințe se mai găsesc. (N.T.).

’<• Câștig cu orice 
preț?

O persoană din Deva a venit la 
redacție cu o pungă de cereale cu 
fructe și cu miere ..Cerbona” - 
Muzli Kulonlegesseg - cumpărată 
de la chioșcul situat lângă Spitalul 
județean.Era aproape neatinsă 
căci gustul și mirosul de rânced al 
conținutului nu erau deloc 
îmbietoare. „Am aruncat de fapt 

12.800 de lei - spunea supărată. 
In grabă, nu am verificat anul și 
luna expirării care este decembrie 
’97”. Faptul că se vând asemenea 
produse cu termen de valabilitate 
depășit este cu atât mai grav cu 
cât de la acest punct se cumpără 
multe produse pentru cei internați, 
a căror sănătate este și așa 
precară.

Oare comercianții de aici nu au 
obligația să >scoată din vânzare 
delicatesele vechi? De ce se 
așteaptă neapărat inspecții și trageri 
de mânecă? (E.S.)

Puieții vă așteaptă
Ferma pepinieră a SCPP Geoagiu, 

condusă de dl ing. Nicoiae Popa, vine 
în sprijinul pomicultorilor și al tuturor 
producătorilor agricoli din județul 
nostru și din alte județe oferindu-le un 
bogat sortiment de puieți pentru 
completarea golurilordin livezi, pentru 

plantare în grădinile caselor sau 
înființarea de noi livezi. în prezent, 
când încă se mai pot face plantări, 
oferta fermei este de puieți de prun, 
nuc, vișin, măr, cireș, cais și piersic. 
De asemenea, mai sunt disponibili 
trandafiri, arbuști ornamentali și gard 
viu.

Vânzarea se face contra cost sau 
în schimbul cupoanelor agricole. (N.T.)

Cu pielea clientului
Menținând tradiția, S.C. Favior 

Orăștie vine în ajutorul celor ce 
doresc să-și confecționeze la 
comandă diferite articole din blană, 
dar numai de vânat. în funcție de 
modelele de confecții alese, creații 
ale fabricii, și de dorința clienților, 
unitatea asigură prelucrarea pieilor 
aduse de către clienți și realizarea 
articolelor preferate de către 
aceștia. (N.T.)

^SC Chimica Orăștie'' 
n-a făcut șomeri la Simeria 

în legătură cu articolul “Ce se 
mai întâmplă la Simeria?”, 
apărut în ziarul nostru nr. 2091, 
din 7-8 martie a.c., în care, 
printre altele, primarul orașului 
Simeria face afirmația că 
majoritatea șomerilor care își au 
domiciliul în acest oraș provin de 
la o serie de unități economice 
din alte localități, între care a fost 
nominalizată și SC Chimica 
Orăștie, am fost rugați să facem 
o cuvenită rectificare. în acest 
sens, de la conducerea firmei 
amintite nl s-a făcut precizarea 
că unitatea în cauză a fost în 
mod greșit nominalizată, deoa
rece nu numai că nu a 
disponibilizat nici un angajat din 
Simeria, dar nici chiar la Orăștie 
nu s-au înregistrat șomeri de la 
firm=i respectivă. (N.T.)

FLASH
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Cuiul lui Pepelea
Dna Minodora Borca, 

domiciliată în Deva, str. 
Căl’jgăreni, nr. 137, a venit la 
redacție oentru a-și face 
cunoscute necazurile pe care 
le-a avut și le întâmpină în 
continuare din cauza unui așa- 
2.is cui al lui Pepelea. Dar să 

• despre ce este vorba. 
După cum spunea, împreună 
cu tatăl său, Andrei, în vârstă 
de 94 de ani, familia Borca are 
0 mare supărare în legătură cu 
stabilirea dreptului de 
proprietate asupra unei 
suprafețe de teren de 0,65 ha, 
?are face parte din cele 7 ha 
ce le deține în jurul casei.

Suprafața de 0,65 ha, care 
desparte practic în două părți 
grădina aflată în proprietate, a 
avut ca destinație sediul fostei 
ferme nr. 6 a S.C. Horticola 
Deva, unitate care s-a divizat 
în mai multe societăți

Jandarmii în misiune
Urmărirea generală 

s-a încheiat
Nicolae Raita, de 27 de 

ani, din Baia Mare, era dat în 
urmărire generală pentru furt. 
De o vreme se pripășise pe 
la Hunedoara. Aici a fost 
depistat și reținut de o patrulă 
formată din loan Manole și 
Aurel Stupinean.

Au aplicat legea
Executând serviciul de 

patrulare în Stația CFR 
Simeria, Constantin Dragomir 
și Nicolae Tomotaș au aplicat 
legea amendând cu câte 
200.000 de lei doi indivizi care 
se apucaseră să deterioreze 
mobilierul din sala de

OFERTĂ 1)E PUIEȚI 
DE SALCÂMI

Dl. ing. Ilie Macarie, șeful Ocolului silvic 
Deva, ne-a informat că această firmă are 
posibilitatea să ofere puieți de salcâm 
proprietarilor de terenuri care sunt inapte 
culturilor agricole. Cum ne găsim la vremea 
plantărilor, este bine ca toți cei ce doresc 
să dea o folosință mai bună acestor 
suprafețe să se adreseze la ocolul silvic de 
unde își pot procura la sume modice puieții 
necesari. (N.T.).

J DEVANSÂND "] 
| "LUNA PĂDURII^ j 

' în cadrul Ocolului silvic Deva au 1 
I demarat în devans, având în vedere timpul I 
| prielnic, acțiunile din cadrul “Lunii pădurii” | 
.(care se vor desfășura în perioada 15 . 
■ martie -15 aprilie a.c.). O echipă formată ' 
| din 25 de muncitori a trecut la realizarea | 
i programului de împăduriri integrale pe cele i 
! 15 ha prevăzute pentru această primăvară, . 
I utilizând puieți din specii valoroase. De I 
| asemenea, s-au început și celelalte acțiuni | 
^stabilite pentru actuala perioadă. (NȚ), y

Miercuri 
llmartie

TVR I
6.00 România: ora 6 fixl

8.30 D.a. (r) 9.00 TVR Cluj 
10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Ultimele știri 
(s/r) 13.00 Pentru dvs., 
doamnă! (s/r) 14.00 Fotbal 
Divizia A: CSM Reșița -Steaua 
(d) 16.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.10 Sailor 
Moon (d.a) 17.35 Casă de 
piatră (s, ep. 96) 18.00 Medi
cina pentru toți: „Epilepsia - 
o boală tradițională” 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 169) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun 20.00 Jurnal, meteo, 
ediție specială 21.10 Impact: 
„Și teroriștii se împușcă nu-i 
așa?” (p.ll) 21.00 Fotbal 
Returul Supercupei Europei: 
FC Barcelona-Borussia 
Dortmund (d) 23.30 Jurnalul 
de noapte

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

Degețica (d.a/r) 8.30 Canary 

comerciale. Cum ferma nr. 6 
s-a desființat, aici au rămas 
clădirile fostului sediu, acestea 
fiind cuprinse în patrimoniul 
uneia dintre societățile 
comerciale rezultate din 
divizare. Aici, cum ne spunea 
reclamanta, se mai fac ceva 
prefabricate și locuiește fa
milia unui tractorist. înainte, 
însă, în timpul cât a funcționat 
o firmă de colectare a pieilor, 
atmosfera din jur era 
insuportabilă, în cele din urmă 
cei de la protecția mediului 
dispunând închiderea ei.

Dorința familiei Borca ar fi 
aceea de a intra în posesia 
întregii suprafețe de teren și a 
construcțiilor ce se află în 
prezent pe el chiar 
cumpărându-le dacă nu se 
găsește altă soluție.

Cumpărarea ridică însă 
niște probleme legate de preț,

așteptare. Mihai Dolțin și 
Mircea Novecovici se numesc 
cei doi voinici.

Flagrant
Recent, într-o seară, un 

individ pe nume Mihai 
Moldovan a fost prins în fla
grant în timp ce transporta 215 
I motorină și 9 I ulei pe carp îi 
furase din depozitul C.F. 
Simeria. Patrula care l-a prins 
era formată din loan Manta și 
Adrian Stoia.

înfometatul
Gavril Stanciu din 

Hunedoara a fost reținut și 
condus la poliție pentru 
cercetări de către jandarmii

Wharf (s/r) 8.55 Cu ochii’n 4 (r) 
10.15 Teleenciclopedia (r) 
11.05 Varietăți internaționale 
(r) 11.30 Comorile lumii (r) 
12.00 Sunset Beach (s/r) 13.15 
Doar o vorbă... (r) 14.00 Em. în 
Ib. maghiară 15.10 Limbi 
străine. Germana 15.35 
Degețica (d.a) 16.00 Micaela 
(s, ep. 153) 16.50 Cristal (s, ep. 
234) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rupl 
Hei-Rap! (cs) 19.10 Club 2020: 
geopolitică (mag.) 19.40 
Dreptul la adevăr 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 10) 21.00 
Avocatul poporului 22.00 
Răpiri organizate (f.a.lt. ’75)

ANTENA 1
6.30 Dragoste cu năbădăi 

(s, ep. 36) 7.00 Dimineața 
devreme 10.10 Legea lui Burke 
(s/r) 11.00 Un erou obișnuit (f/ 
r) 12.40 Rățoiul Huey (d.a) 
13.10 O iubire de neuitat (s, ep. 
88) 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 femeie (s) 19.00 

deoarece aceste construcții 
sunt gajate la bancă și, fiind 
supraevaluate, au ajuns la 
400 milioane lei, sumă în 
care probabil se include și 
valoarea terenului, ceea ce 
depășește cu mult 
posibilitățile de plată. Pe 
lângă dorința de a se face o 
evaluare corectă a 
construcțiilor respective, fa
milia Borca mai este 
nemulțumită și de faptul că 
de vreo trei ani nu a primit 
nici un fel de dividende 
pentru terenul aflat în 
exploatare la societatea 
comercială rezultată după 
divizarea fostei firme 
Horticola. Familia Borca ar 
vrea să se facă lumină în 
problemele ridicate, numai 
așa putând să-și re
găsească liniștea de care 
are nevoie. (N.T.).

Mihai Damian și Mihai 
Vărzare.

El a fost prins în interiorul 
unei măcelării din Hune
doara aparținând S.C. 
Decebal SA în timp ce fura 
produse din came.

' Refuz scump plătit
Tot în stația C.F. Simeria un 

individ din Gurghiu, județul 
Mureș, a fost amendat de o 
patrulă formată din loan Pantea 
și Nicolae Tomotaș pentru că a 
refuzat să se prezinte la postul 
de poliție.Florin Meriș se 
numește, iar amenda a fost de 
200.000 de lei. (V.N.)

Observator/Din lumea afa
cerilor 19.45 Șase săptămâni 
(dramă SUA 1982) 21.30 Știri 
21.40 Doctor Bramwell (s, ep. 
25) 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) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr și neliniștit (s) 18.00 
Vărul din străinătate (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Riști și 
câștigi! (cs) 19.00 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Camilla (dramă 
Canada/Anglia 1994) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld 
(s, ep. 54) 22.45 Știrile PRO TV. 
Prima pagină 23.15 Pro și con
tra cu Octavian Paler

M ne păzim
XMCW

în ultima vreme am primit 
la redacție foarte multe 
sesizări ale unor cetățeni, cu 
privire la repetatele între
ruperi ale energiei electrice în 
câteva dintre cartierele 
municipiului Deva. Energia se 
întrerupe brusc și revine apoi 
după câteva secunde, 
afectând buna funcționare a 
aparatelor electrocasnice. 
Cele mai puțin fiabile se 
defectează, obligându-i pe 
proprietari la cheltuieli foarte 
mari. Dl Pop Mihăilă, locuitor 
al cartierului „Dacia”, ne 
mărturisește că a avut mari 
probleme din cauza acestei 
situații: „S-a întâmplat și de 
trei ori într-o zi să se ia brusc 
curentul și apoi să revină 
după câteva secunde. Mi s-a 
stricat televizorul, dar am avut 
noroc că nu era decât o 
siguranță arsă. Acum, însă, 
văd că și frigiderul a început 
să îmi facă probleme. Asta-i 
situația, nu am pe cine da 
vina.”

Pentru a afla și punctul de 
vedere ai FTDE Deva, l-am 
contactat pe purtătorul de 
cuvânt, dl Nicolae Podelean. 
Domnia sa ne-a explicat că 
RENEL nu poate face mare 
lucru pentru a elimina 
întreruperile de curent. Sunt 
mai mulți factori care, 
împreună, conduc la res
pectivele probleme. în primul 
rând, rețelele de distribuție 
sunt învechite, fapt care con
duce la apariția foarte 
frecventă a unor avarii. Pe de 
altă parte, există și 
posibilitatea întreruperilor de 
curent datorate unor cauze 
naturale, cum ar fi păsările 
care ating rețeaua și produc 
scurt circuite. întreruperile de 
energie electrică pot fi

O fețișoară slăbuță, micuță fi 
fragilă. Cu ochișorii mici, lucind ca 
două raze de lumină se uită la mine 
și mă-ntreabă: “Știi Cum mă 
cheamă?". Am răspuns. "Da, te 
cheamă Adriana. ” Îmi ia mâna fi-mi 
șoptește bucuroasă: “Și pe tine te 
cheamă Carmen, ne-ai dat azi agrafe 
colorate. ” “Da, i-am răspuns, agrafe 
colorate pentru fetițele care ați venit. ” 
Ea își ridică degețelul și-mi spune: 
“Tu ne-ai promis că ne cumperi 
agrafe și, într-adevăr, ți-ai ținut 
promisiunea. ”

... M-am simțit blocată pe mo
ment. Mi-am dat seama că nu gestul 
a fost important, ci faptul că

PRIMA TV
6.30 La prima oră (mag.) 

9.00 Frecvența radio 74,5 (s/r) 
10.00 Meșterul casei (s/r)
10.30 Prietenul nostru Jake (s/ 
r) 11.00 Celebri și bogați (s/r) 
12.00 Starea de veghe 
(talkshow/r) 13.30 Lexic (cs/r) 
14.00 Xuxa (show pentru copii)
14.30 Rocky și Bullwinckle 
(d.a) 15.00 Pretutindeni cu tine 
(s, ep. 60) 16.00 Frecvența ra
dio 74,5 (s) 17.00 Fotbal 
Dinamo București - Petrolul 
Ploiești 19.00 Știri 19.30 
Meșterul casei (s, ep. 60) 20.00 
Atingerea îngerilor (s, ep. 12) 
21.00 Viață de erou (f. biogr. 
SUA 1989, p. II) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

ACASĂ
11.00 Antonella (s/r) 11.45 

Marielena (s/r) 13.30 Dragoste 
și putere (s/r) 14.15
Cinemateca de acasă: 
Povestea unui polițist (f/r) 
17.00 Antonella (s, ep. 34) 

cauzate și de lucrările ce se 
efectuează pe anumite linii. 
„Cert este că noi nu putem 
face nimic pentru a 
preîntâmpina neplăcerile pe 
care le producem unor 
utilizatori. în mod normal ar 
trebui ca fiecare să avem 
anumite surse de protecție, 
dar asta este aproape 
imposibil”, afirmă dl 
Podelean. Nu sunt excluse 
nici intervențiile neadecvate 
ale personalului regiei, care 
din diverse motive poate 
ajunge la exploatarea ne
corespunzătoare a rețelelor. 
„Au fost cazuri când pe o 
linie de 220 de volți au intrat 
380 de volți, fapt care a 
condus la deteriorarea 
aparatelor electrice într-un 
bloc sau chiar pe o stradă 
întreagă. Desigur, în astfel 
de cazuri RENEL poate să îi 
despăgubească pe cei care 
doresc acest lucru. Se face 
o expertiză și, în cazul în 
care se constată că 
lucrătorii regiei sunt cei 
vinovați, putem oferi 
despăgubirea integrală a 
aparatelor deteriorate”, a 
concluzionat dl Nicolae 
Podelean.

Așadar, cel mai bine 
este să ne păzim singuri. 
Pentru cei care dețin 
aparate foarte sensibile, așa 
cum sunt computerele, 
sursele de curent inde
pendente (UPS) sunt 
aproape indispensabile. în 
ceea ce privește restul 
aparatelor electrocasnice, 
riscul de a se defecta din 
cauza întreruperilor de 
curent crește proporțional 
cu scăderea fiabilității lor.

Andrei NISTOR

promtuunra a Just rrspn tan
Este copil, are numai 6 ani, și-n 

toamnă va merge la școală; în ochii 
ei trecusem un examen, cel al 
încrederii Ceva din mine a simțit că 
poate trece “puntea” în Universul lor 
fragil care te duce mai presus de 
adevăr.

Frumusețile Universului nu se 
află în stele, ci în sufletul fiecăruia, 
în muzica zămislită de mințile 
omenești, de vocile și gesturile 
noastre. Și ceea ce este deasupra - 
pentru a desăvârși miracolul vieții - 
este copilul care deține adevărata 
realitate pentru viitor.

Carmen MICU

18.00 Marielena (s, 2 ep.)''
19.30 Casper (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 28) 
21.00 Războiul conjugal (s, 
ep. 28) 21.45 Nimic personal 
(s, ep. 28) 22.45 Cinemateca 
de acasă: Morții nu poartă 
ecosez (f.p. SUA 1982)

PRO TV - DEVA
06.10-06.30 Program 

muzical 06.30-06.45 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 bDEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15-

10.30 Plai de cânt și dor 10.30- 
11.00 Muzică, publicitate
17.30- 17.45 Interviul săp
tămânii 17.45-18.00 Știri
21.30- 21.45 Știri (r) j

MIERCURI, 11 martie

2 Berbec 
(21 III - 20 IV)

Copiii au nevoie de un 
sfat, de un îndemn, așa că 
rezervați-vă mai mult timp 
pentru ei. Aveți nevoie de 
relaxare și un film este 
ceea ce v-ar fi necesar.
O Taur 
(21IV - 21 V)

Dacă aveți un proces, 
sunt șanse de a-l câștiga. 
Atenție la dușmanii publici, 
care abia așteaptă să faceți 
o greșeală cât de mică.
3 Gemeni
( 22 V ■ 22 VI)

Ceva neașteptat se va 
întâmpla azi. Poate că la 
serviciu veți obține o 
promovare sau poate unul 
dintre părinți vă va face un 
cadou pe care vi-l doreați. 
O Rac
( 23 VI - 23 VII)

Nu faceți bine că vă 
neglijați sănătatea; pot 
apărea complicații care să 
întârzie punerea în 
practică a planurilor pe 
care le aveți. O persoană 
are ceva să vă reproșeze. 
O Leu
(24 VII - 23 VIII)

Deși sunteți o persoană 
diplomată, azi va trebui să 
vă controlați tonul și 
vorba. Altfel, veți supăra , 
pe multă lume, ceea ce 
nu-i de dorit.
3 Fecioară 
(24 VIII - 22 IX)

Ideile vă sunt împrăș
tiate, astfel că nu reușiți 
să avansați în vreo 
direcție. Este posibilă o 
surpriză de proporții în 
domeniul socio-profe- 
sional. Perseverența vă 
poate ajuta.
O Balanță *
(23 IX - 23 X)

Activitățile intelectuale 
vă avantajează azi. 
încercați să îmbinați 
plăcutul cu utilul, astfel 
încât să vă relaxați.
2 Scorpion 
(24 X - 21 XI)

Din nou în prim plan, 
probleme bănești; veți 
avea o mare cheltuială. Nu 
vă impacientați, căci suma 
necesară va apărea ca din 
senin. Comunicare armo
nioasă cu partenerul de 
viață.
3 Săgetător 
(22 XI - 20 XII)

Partenerul de viață va 
primi o veste de la drum 
lung. S-ar putea să fie 
cheia unei realizări 
sociale. Sfătuiți-I să fie 
prudent căci s-ar putea să 
i se întindă o cursă.
3 Capricorn 
(21 XII - 19 I)

Meritele dv sunt observate 
de persoane cu funcții. De 
aceea vi se dă mult de lucru, 
dar și mulți bani. Nu vă 
neglijați prietenii. 
3 Vărsător
(20 I - 18 II)

Vi se face o ofertă care 
v-ar putea aduce un câștig 
spectaculos. Amânați 
totuși acțiunea. Veți fi azi 
în centrul atenției. 
O Pești 
(19 II - 20 III)

Tensiuni în familie; 
încercați o reconciliere 
pentru liniștea părinților 
dv. Trebuie să vă găsiți 
timp, chiar dacă sunteți 
prea ocupat.
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i i
! PRIMA ETAPĂ j 
i INTERMEDIARĂ'

I DIN RETUR I 
I l
■ Nu au trecut decât două e- ■
• tape din mini-returul actualului * 
I campionat '97-’98, că și are loc I 
| o "intermediară". Și de acum |
■ încolo, vom mai avea încă trei . 
I etape intermediare. Așadar, azi 1 
| sunt chemate să-și dispute me- | 
| ciurile cele 18 echipe din Divizia [ 
J A. Atrag atenția în mod deosebit ] 
I întâlnirile CSM Reșița - Steaua, I 
| Rapid - Farul, Dinamo - Petrolul. | 
I De fapt, două dintre acestea se ■
* pot urmări și pe micul ecran: 1 
| CSM Reșița - Steaua pe TVR1, I 
| de la ora 13,00, iar partida Di- |
■ namo - Petrolul (înregistrată la .
I Prima TV). I
| înfrângerea militarilor în |
■ Ghencea a relansat lupta din i 
‘ fruntea clasamentului. Steaua a * 
I manifestat slăbiciuni nepermise I 
| în apărare (în lipsa jucătorilor |

I Răchită și Reghecampf) nu a ■
putut fi suplinită de Baciu, Miu și 1 

| Matei care au gafat în fața ata- | 
I curilor rapide, năucitoare ale | 
! oaspeților - R. Niculescu, Cara- . 

I baș și Liță. Ce va fi azi la Re- I 
| șița? Cu siguranță Steaua se va | 
■ remonta în această partidă, mai ■ 
’ ales că Mihai Stoichiță mizează ’ 
I pe reintrarea apărătorilor în for- | 
jimație. Reșițenii, lipsiți de Zdrobiș, | 
. vor căuta și ei să-și vândă cât . 
• mai scump "pielea". Este un meci I 
| de văzut la ... televizor. Princi- | 
■ palul adversar al militarilor la titlu, i 
' Rapid, va juca în Giulești și se ! 
I întrevede o victorie a gazdelor. I 
| La Ploiești, rapidiștii n-au arătat | 
Inimic deosebit. încurajați de re- ■ 

zultatul din Ghencea, elevii lui ' 
| Lucescu vor căuta să refacă din | 
I terenul pierdut, să reintre “în i 
J cărți" pentru primul loc. Se pare ! 
ii că FC Național va lua cât de cu- I 
| rând locul Oțelului Galați. Și apoi, | 
i și cu gânduri mai mari, după de- ■ 
’ clarațiile lui Florin Marin... '

Hunedoara

întâlnire internațională de popice
ROMÂNIA - GERMANIA 4-2

Timp de două zile superba arenă de po
pice din Hunedoara a găzduit concursul bila
teral de popice între echipele României și 
Germaniei, atât la masculin cât și la feminin.

întâlnirea sportivă a fost câștigată de spor
tivii români cu scorul general de 4-2. Proba 
individuală feminină a revenit Lilianei Băje- 
naru cu 486 popice doborâte, iar la masculin a 
ieșit învingător Nicolae Lupu cu 1024 p.d. La 
perechi feminin s-a impus cuplul feminin Hoff
man - Kastner cu 907 p.d. față de o diferență 
de un singur punct 906 p.d. a româncelor Lu
minița Coloneștean și Daniela Șopterean.

Pe echipe la masculin, popicarii oaspeți s- 
au impus realizând un total de 5781 p.d., față 
de 5677 p.d. ale gazdelor. însă, proba pe 
echipe la feminin a revenit echipei României, 
care a realizat un total de 2755 p.d. față de cea 
din Germania cu doar 2719 p.d.

De remarcat eforturile gazdelor care și de 
data aceasta s-au întrecut pe sine, asigurând 
condiții excelente de concurs și de găzduire a 
oaspeților mult apreciate și de oficialii străini 
prezenți la acest concurs internațional.

lată și componența echipelor reprezen
tante ale României:

Echipa feminină a României:
Liliana Băjenaru
Daniela Șopterean
Elena Geamănu
Mirela Constantinescu
Elena Tăbăcaru
Luminița Coloneșteanu 
Adriana Beraru

TOTAL:

426 p.d.
468 p.d.
448 p.d.
468 p.d.
439 p.d.
487 p.d.
445 p.d.

2755 p.d.

Echipa masculină a României: 
Nicolae Lupu 
Ion Ruge 
Erno Gergely 
D-tru Beșe 
Stelian Buariu 
Mihai Cădinoiu 
Vasia Donos

TOTAL:

955 p.d.
963 p.d.
906 p.d.
925 p.d.
991 p.d
937 p.d.
938 p.d.

5677 p.d.

Viorei NiCULA

Moderna sală de popice de la Hunedoara, 
întotdeauna gazdă bună pentru marile competiții.

Pagina realizată de 
Sabin CERBU
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DIVIZIA 81
Rezultatele etapei a 19-a: Dunărea Galați - Dacia 

Brăila 4-1; Nitramonia Făgăraș - Gloria Buzău 3-1; 
Metalul Plopeni - Foresta II Fălticeni 1-0; Astra Ploiești - 
"Poli" lași 3-0; Metrom Bv. - Precizia Săcele 1-0; 
Dunărea Călărași - Rocar Buc. 2-1; FC Onești - Petrolul 
Moinești 4-2; Midia Năvodari - Poiana Câmpina 5-1; 
Brașov - Tractorul Bv. 0-4.

CLASAMENTUL

FC

1 Onești, Petrolul Moinești - Astra Ploiești, "Poli" lași - AS 
I Midia, Foresta II - Dunărea Călărași, Dunărea Galați - Me

talul Plopeni, Rocar- Nitramonia, Gloria Buzău - FC Brașov, 
Tractorul - Metrom, Dacia Brăila - Poiana Câmpina.

•_ __ _

LASTRA PLOIEȘTI 19 15 4 0 43-10 49
2. FC ONEȘTI 19 14 2 3 48-16 44
3. TRACTORUL BV. 19 12 3 4 38-13 39
4. FC BRAȘOV 19 11 4 4 29-20 37
5. PRECIZIA SĂCELE 19 10 3 6 31-19 33
6. AS. MIDIA NĂV. 19 10 1 8 29-29 31
7. PETR. MOINEȘTI 19 9 2 8 36-27 29
8. AS ROCAR BUC. 19 9 2 8 32-28 29
9. METROM BV. 19 8 4 7 18-17 28
10.POIANA CÂMPINA 19 7 4 8 34-36 25
11.POLI IAȘI 19 7 2 10 28-28 23
12.GLORIA BUZĂU 19 5 6 8 26-38 21
13.FORESTA II FĂLT. 19 5 4 10 19-35 19
14.MET. PLOPENI 19 5 4 10 12-30 19
15.DACIA UN. BRĂILA 19 5 1 13 30-42 16
16.NITRAMONIA FĂG. 19 5 1 13 25-38 16
17.DUNÂREA GALAȚI 19 4 4 11 24-46 16
18.DUNĂREA CÂL. ’ 19 3 3 13 16-46 12

Etapa viitoare (sâmbătă, 14 martie): Precizia - FC

tz DIVIZIA CA
Rezultatele etapei a 19-a: Hârtia Prundu Bârgăului - 

Metalurgistul Cugir 2-1; Telecom Arad - Electrica Timișoara 
1-0; Mobila Șimleul Silvaniei - Viitorul Oradea 2-4; Victoria 
Cărei - Minaur Zlatna 1-0; FC Bihor - Sticla Arieșul Turda 1- 
0; West Petrom Arad - Armătura Zalău 3-0; Minerul Ștei - 
Industria S. Câmpia Turzii 1-0; CFR Timișoara - Phoenix 
Baia Mare 3-1; Crișul Aleșd și Olimpia'Gherla au stat.

CLASAMENTUL
1. FC BIHOR 19 13 3 3 41-12 42
2. IND.S.C.TURZII 19 11 3 5 38-17 36
3. STICLA ARIEȘUL T. 19 11 3 5 26-23 36
4. ARMĂTURA ZALĂU 19 10 3 6 29-22 33
5. OLIMPIA GHERLA 18 9 5 4 31-16 32
6. PHOENIX B.M. 19 9 2 8 24-22 29
7. CFR TIMIȘOARA 19 8 3 8 34-28 27
8. WEST PETR. P. 19 8 3 8 28-27 27
9.METALURG. CUGIR 19 8 2 9 24-30 26
10. H.PRUNDU.BÂRG. 18 8 1 9 23-23 25
11. CRIȘUL ALEȘD 18 7 3 8 26-21 24
12.FC TELE ARAD 19 7 3 9 17-23 24
13. ELECTR.TIMIȘ. 19 6 5 8 19-17 23
14. MINERUL ȘTEI 19 7 2 10 27-38 23
15.VICTORIA CĂREI 19 6 3 10 16-25 21
16. VIIT. ORADEA 19 5 5 9 24-33 20
17. MINAUR ZLATNA 19 5 3 11 21-26 18
18. MOB. ȘIMLEUL S. 18 4 2 12 17-62 14

ETAPA VIITOARE: Electrica Timișoara - Hârtia P. 
Bârgăului, Viitorul Oradea - Olimpia Gherla, Minaur Zlatna - 
Mobila Șimleul, Sticla Turda - Victoria Cărei, Armătura - FC 
Bihor, Industria S.C.Turzii - W.P.Pecica, Phoenix B.M. - 
Minerul Ștei, Crișul Aleșd - CFR Timișoara, Metalurgistul și 
Telecom Arad stau.

Primul record mondial al 
Gabrielei Szabo

Marea noastră atletă, Gabi Szabo, ne-a adus din nou o imensă 
bucurie și glorie sportului românesc: a obținut primul său record 
mondial la 2.000 de metri la o reuniune de atletism în Germania. E 
drept că distanța nu este olimpică, neoficială, dar este cu adevărat 
un record mondial cu timpul de 5,30,54 față de 5,34,52 cât a fost 
realizat dă Marius Beker în 1985 la Los Angeles. Gabi, foarte fericită 
după această mare reușită, a declarat: "...Am "adunat" toate medaliile 
posibile - de la campionate mondiale și europene, olimpiadă, 
concursuri internaționale și ambiția mea era să bat și un record 
mondial. Și iată că am izbutit! Sunt așa de bucuroasă și fericită, nu 
vă puteți imagina." Bravo Gabii

DEVA

Etapa de zonă la lupte libere
La sfârșitul acestei săptămâni (14-15 martie), la Sala de lupte a 

CSS Deva, în incinta Liceului Transilvania, va avea loc etapa de 
zonă a cluburilor sportive școlare la lupte libere organizată de 
Inspectoratul școlar județean și Direcția județeană pentru Tineret și 
Sport Hunedoara - Deva.

Participă elevi (născuți 1980, 1981 și 1982) ce fac parte din 
formații ale cluburilor sportive școlare din Cluj, Reghin, Târgu Mureș, 
Zalău, Oradea, Satu Mare, Blaj, Hunedoara și Deva.

♦

VICTORIA CĂLAN -
MINERUL BĂRBĂTENI 4 0

Partidă viu disputată în care gazdele au obținut o victorie 
la scor ca urmare a unei bune evoluții. Șandor a fost jucătorul 
nr. 1 al gazdelor care a reușit să marcheze de trei ori în min. 
15, 21 și 57. Golul al patrulea a fost înscris de Kaizer în min. 
87.

Joc frumos care a plăcut spectatorilor, a fost umbrit doar 
de cele 2 eliminări dictate contra lui Kollman de la gazde în 
min. 78 și Apostol de la oaspeți, în min. 86. Ambii au comis 
faulturi grosolane.

VICTORIA CĂLAN:
Muntean, Păuna ('46 Gogan), Pânzariu, Kollman, Budeic 

(46 Kaizer), Ailoaie, Socaci (46 Câșlariu), Surugiu, Șandor, 
Bordean (76 Dumitriu).

MINERUL BĂRBĂTENI:
Marcu, Mihai, Mărcuș, Hârșan, Dudașu, E. Luperdean (46 

Bejan), M. Luperdean (65 Fazekas), Gârda (78 Apostol), Pop, 
Ambruș, Mihăilescu. (K NiCULA)

♦

r

O/k/Z/4 D J
- JUNIORI -

Rezultatele etapei din 8 martie:
MIN. GHELARI - CFR MARMOSIM 0-2
CASINO ILIA-ASA AURUL BRAD 0-7
VICTORIA 90 CĂLAN - MIN. BĂRBĂTENI 3-2
CONSTR. HUNEDOARA - RETEZATUL HAȚEG 8-1 
FC PAROȘENI-VULCAN - DACIA ORĂȘTIE ’ 2-2

METALUL CRIȘCIOR-MIN. TELIUC 3-1
MIN. ANINOASA - MIN. LIVEZENI 1-1

CLASAMENTUL
1. ASA AURUL BRAD 16 13 1 2 82-14 40
2. FC PAROȘENI-VULC. 16 11 4 1 74-15 37
3. FC DACIA ORĂȘTIE 16 10 3 3 59-24 33
4. CONSTR. HUNEDOARA 16 10 2 4 67-31 32
5. CFR MARMOSIM SIMERIA 16 9 3 4 37-26 30
6. VICTORIA 90 CĂLAN 16 8 3 6 34-25 27
7. MIN.BĂRBĂTENI 16 7 3 6 45-35 24
8. MIN. ANINOASA 16 7 1 8 40-38 22
9. MIN. GHELARI 16 7 1 8 21-33 22
10.MIN. LIVEZENI 16 3 5 8 27-46 14
11.MET. CRIȘCIOR 16 4 0 12 25-51 12
12.CASINO ILIA 16 4 0 12 20-84 12
13.MIN. TELIUC 16 3 1 12 30-59 10
14. RETEZATUL HAȚEG 16 2 1 13 18-98 7

Etapa viitoare (15 martie 1998):
CFR Marmosim Simeria - Casino Ilia 
ASA Aurul Brad - Victoria Călan
Min. Bărbăteni - Constructorul Hunedoara 
Retezatul Hațeg - FC Paroșeni - Vulcan 
FC Dacia Orăștie - Met. Crișcior
Min. Teliuc - Min. Aninoasa
Min. Livezeni - Min. Ghelari
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Vremuri mai bune pentru SC Favior Orăștie
Având o nouă echipă 

managerială, SC Favior 
Orăștie, unitate cu capital privat, 
care a fost marcată puternic de 
efectele economiei de piață, 
începe acum să dea semne de 
revigorare, anunțându-se 
vremuri mai bune și pentru 
această unitate de tradiție în 
realizarea confecțiilor din blană. 
Discutând cu dl ing Lucian 
Heiuș, director comercial, am 
desp'Ts câteva obiective 
esențiale ce conturează 
activitatea firmei cei puțin 
pentru acest an, cere se anunță 
a fi proătab'l prin excelență. Dar 

I cJ tSstsUs.n aspectele cu 
sjutom! intstioci*stonjlu!

Dacă începutul anului a 
fost mai sumbru, lipsa 
capitalului financiar și a 
msteriei prime constituind 
cauta principală a inactivității 
ce s-a anunțat inițial pentru o 
perioadă de trei luni, iată că s- 
a ivit o rază clară de speranță, 
de ia 1 martie a.c. reluâridu-se 

\ ___ _

activitatea cu jumătate din 
personalul angajat. Cealaltă 
jumătate urmează să vină la 
lucru la începutul lunii aprilie. în 
prezent, după cum spunea dl 
Heiuș, datorită unei conjuncturi 
financiare favorabile, cât și 
găsirii de piețe cu comenzi 
ferme pentru desfacere s-a 
găsit posibilitatea de-a forma 
un stoc de 300 mii piei de

cesului de producție pe o 
perioadă de șase luni de zile, 
este conturată perspectiva ca în 
curând să fie achiziționate alte 
500.000 piei, în special import 
din Italia, iar comenzile pentru 
export vin din Rusia, Italia, 
Germania și Coreea de Sud.

Căderea producției în ultima 
vreme a fost pusă în relație 
directă cu dificultățile tranziției,

Discuție cu dl ing Lucian Heiuș, 
director comercial

ovină, astfel existând șansa 
începerii imediate a fluxului 
acțiune ce a demarat cu fazele 
primare.

Portofoliul de comenzi 
acoperă valoric o cifră de 
afaceri de circa 100 miliarde lei 
pentru acest an, producție din 
care circa 60 la sută este 
destinată exportului. Pe lângă 
cantitatea de piei amintită, care 
asigură desfășurarea pro-

scăderea puterii de cumpărare 
lăsând amprente vizibile asupra 
realizării ciclului de apro
vizionare, fabricație și desfacere 
al firmei Favior. în plus, mai 
trebuie luat în seamă și faptul că, 
datorită influenței ce o are în 
prețul articolelor din blană, atât 
costul materiei prime, respectiv 
cererea furnizorilor de piei, al 
acizilor, coloranților și altor 
materiale, desfacerea a fost mai

lentă și, cum se știe, are 
caracter sezonier. Din 
discuție am mai desprins și 
faptul că pentru agenții 
economici cu export masiv nu 
este avantajos să fie menținut 
forțat cursul dolarului la un 
nivel scăzut în raport cu leul, 
aceștia putând să înre
gistreze astfel rezultate mai 
puțin performante.

Notabilă este și preo
cuparea conducerii firmei 
pentru vânzarea articolelor 
prin cele 22 de magazine 
proprii ce se găsesc în rețea 
în întreaga țară, prin care se 
valorifică în jur de 40 la sută 
din producția desfăcută la 
intern, aici adaosul comercial 
fiind limitat la minimum 
posibil.

Vorbind despre investiții, 
la acest capitol am notat că 
se găsește în curs realizarea 
unei stații de epurare a apei, 
lucrare ce se întinde pe o 
perioadă de trei ani.

“ Producția de energie hidro ar 
putea forma un holding după 

restructurarea RENEL”
- D-le inginer șef, la ce 

nivel se află lucrările 
aferente sistemului hidro 
energetic din zona Rîu 
Mare RETEZAT ?

- Pentru a da un plus de 
forță sistemului am în vedere 
necesitatea terminării aduc
țiunii secundare Rîu Bărbat

Apelor cu asigurarea 
accesului de pe un versant 
pe celălalt.

- Cum apreciați șansa 
filialei de a se adapta unui 
proces reformator prin care 
producerea de energie 
electrică va deveni parte de 
sine stătătoare prin divizarea

Dialog cu dl ing. Remus Purece, inginer 
șef la Filiala Electrocentrale Hațeg

Ce poate face cineva care 
după douăzeci de ani de slujire a 
tehnicii într-un combi'nat 
metalurgic simte fundătura și vrea 
să se desprinaă și să meargă pe 
picioarele propriei afaceri?

Un răspuns bun la întrebare îl 
poate da dl Octavian Glențoaica, 
fost angajat la “Sidermet” S.A. 
Călan, în prezent administrator la 
S.C. Prefal Rom SRL. Devotat 
producției, dl Glențoaica s-a 
orientat pe fabricarea unui reper 
care să îndeplinească câteva 
condiții ese.'ția.e: o investiție 
mică de început, un caracler de 
“cur.sumab '" și în fine c argă 
căutare pe piață. După o analiză 
scurtă ideea a exaltat spiritele: 
Prefal Rom SRL va produce cuie.

spre îndestulare întreprinzătorii. 
“Ne imaginam șirul de 
camioane al beneficiarilor la 
ușa noastră și vânzări masive 
către sectoarele economice 
care au cuie în nomenclatorul 
pieselor de aprovizionat”, spune 
dl Glențoaica.

Lucrurile nu s-au întâmplat 
însă chiar așa, întreprinzătorii 
învățând rapid că statutul de 
mic producător în România e 
scump la muncă și ieftin la 
venituri. Firma își desface pro
ducția prin spațiile comerciale 
ale unor firme private și unități 
din cooperație, specializate 
fero-metal. Necesitatea păstrării 
unui volum constant al

din care mai sunt de executat 
12.900 de metri. Din această 
aducțiune au fost realizați 17 
km și ar fi păcat ca investiția 
făcută până acum să se 
irosească. Din calculele făcute 
până acum pentru terminarea 
acestei investiții mai sunt 
necesare cca. 100 de miliarde 
de lei lucrarea putând fi 
terminată în cca trei ani de 
zile. Terminarea aducțiunii ar 
aduce un aport de cca. 160 
Gwh/an ceea ce echivalează 
cu producția a trei centrale din 
aval. Sperăm ca prin de
mersurile făcute conducerii 
RENEL să obținem alocarea 
de fonduri necesare acestei 
investiții. în acest an se va 
finaliza și barajul de la Gura

actualei regii de electricitate?
- După părerea mea 

producătorii de energie 
hidro vor avea succes for
mând holdinguri împreună 
cu producătorii de energie 
termo. De exemplu un 
holding ar putea cuprinde, 
pe lângă Filiala Electro
centrale Hațeg, F.E. Mintia, 
F.E. Paroșeni și chiar Porțile 
de Fier. în această formulă, 
producătorii hidro, pe lângă 
capacitatea de a susține 
vârful de sarcină, ar 
contribui la un preț mediu al 
kW-tului mult coborât 
datorită costurilor extrem de 
reduse de producție a 
energiei hidro.

I

O AFACERE CU 
ITWTEA BĂTUTĂ

în asociere cu doi parteneri, dnii 
Partenie Florea și Nicolae 
Popoviciu, în 1996 s-a cumpărat 
prima mașină specializată. 
Investiția, suportată din resursele 
proprii ale celor trei parteneri, s-a 
ridicat la 16 milioane de 'ei. Din 
necesitatea de a diversifica 
producția la scurt timo a mai fost 
achiziționată o mașină de fabricat 
cuie ce a permis o lărgire 
considerabilă a oferte'. Această a 
rlcua investiție, de 20 de milioane 
de lei, a făcut obiectul unui credit 
bancar, Firma poate produce in 
prezent toată gama de cuie de la 
35 la 120 mm, fiind capabilă să 
onoreze comenzi pentru orice tip 
de cuie» ce reclamă o anumită 
lungime sau formă. Nomen
clatorul de producție al firmei 
cuprinde peste 30 de tipuri de 
cuie. Dotarea societății s-a 
întregit cu o mașină de debitat cu 
disc abraziv, un convertor sudură 
oe 315 A și un strung universal, 
în 1997 Prefal Rom SRL și-a 
achiziționat și un mijloc propriu de 
transport, un camion ce ajută 
distribuirii producției.

Punând într-un taler al 
balanței dotările și experiența 
administratorilor firmei, ne-am 
aștepta ca în celălalt taler 
veniturile să contrabalanseze

prodycției obligă firma să 
accepte, în răstimpuri, comenzi 
ale unor firme de stat ce 
plătesc, însă, puțin și cu 
întârziere. Vânzând cca. 5 tone 
de cuie lunar, Profal Rom SRL a 
realizat în 1997 o cifră de 
afaceri de 300 de milioane de 
lei, investind integral profitul. 
Planurile de viitor prevăd 
construirea unei hale de 
producție sau, dacă e posibil, 
închirierea uneia. “Mă întreb ce 
viziune economică au mana
gerii marilor firme de stat când 
fac imposibilă pentru micul 
întreprinzător accederea la unul 
din zecile de spații dezafectate 
care se prăpădesc pe zi ce 
trece în curțile imenselor 
combinate”, declară dl 
Glențoaica.

Antrenate Tn traversarea 
aridului deșert al tranziției, firme 
ca cea a dlui Glențoaica sunt 
mugurii a ceea ce ar trebui să 
fie coloana vertebrală a eco
nomiei românești. încurajate, 
acest gen de afaceri sunt sin
gurele capabile să despot- 
molească România din mocirla 
ineficienței. Cu o condiție: 
susținerea să nu vină prea 
târziu!
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Cu mult bun simț, dar și cu 
o înțelegere și răbdare 
împinse până la limita 
extremă, dl loan Socaciu, care 
este și un statornic abonat și 
cititor al ziarului nostru, a venit 
din satul Tâmpa, unde își are 
domiciliul, să ne relateze 
despre necazul ce îl are cu 
primirea unor drepturi ce i se 
cuvin în mod legal. Dar să 
vedem ce problemă dorește 
să aducă în atenție.

Ca moștenitor și proprietar 
al unei suprafețe de un ha, 
teren situat în satul Strei, care 
a fost lucrat în ultimii ani de

TOT IN AȘTEPTARE
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către ferma din Călan a S.C. 
CLC Bretea Streiului, se 
aștepta să-și primească 
drepturile cuvenite ca acționar 
al firmei amintite. După cum 
ne-a relatat, era stabilit ca 
pentru anul 1996 să 
primească, la fel ca toți ceilalți 
acționari, o cantitate de 600 
kg de grâu, care la vremea 
respectivă avea un preț mediu 
de 450-500 lei. Așteptarea i-a 
fost zadarnică însă, ca și 
numeroasele deplasări făcute 
pentru a se informa în 
legătură cu acest drept legal 
cuvenit. Dacă producția fizică,

în natură, n-a putut să o 
primească, dl I.S. se aștepta 
ca cel puțin să i se achite 
contravaloarea actualizată a 
producției respective. N-a fost 
însă să fie așa deoarece la 
ultima deplasare pe care a 
făcut-o de curând la sediul 
firmei a aflat doar că “au fost 
ceva bani în cont, dar i-a luat 
banca". Evident o astfel de 
“explicație" nu-l satisface cu 
nimic pe acționarul în cauză și 
nici nu-i ține de foame, fapt ce 
se întâmplă și în cazul 
celorlalți acționari ce se 
găsesc într-o situație similară.

Pagină realizată de Nicolae TfRCOB, Adrian SĂLĂGEAN
______________________________________________________________________________________________
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Din semnalele ce au I 
venit spre redacție, se poate | 
spune că există și alte unități | 
agricole care nu și-au 
îndeplinit obligațiile ce le 
revin față de acționari sau 
locatori, ceea ce reprezintă 
o situație din care trebuie să 
se găsească o modalitate 
de ieșire, astfel încât 
proprietarii de pământ să-și 
primească drepturile legale 
ce li se cuvin, inclusiv 
restanțele ce s-au acumulat 
de peste ani.
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UN MIC MCSCRIRȘ l)€ CURSA LUNGA
Di Albert Nemet a fost 

întreaga viață propriul său 
stăpân. în 1957 într-un 
moment de relativă des
chidere dl Nemet a obținut 
atestatul de mic meseriaș 
lucrând la domiciliu obiecte 
vestimentare tricotate. 
Meseriașul și-a păstrat 
statutul de “independent” 
toată perioada pârjolului 
roșu rezistând presiunii 
teribile a unui sistem care 
devenea din ce în ce mai 
nociv pentru inițiativa 
personală. “Mi-a fost sugerat 
de sute de ori să mă aliniez 
intrând în cooperație. Nu uit 
nici acum ce controale 
financiare “strânse" mi se

■ ................... .

făceau pe vremuri, 
pentru inamici ai orânduirii 
puși, chipurile, pe 
căpătuială”, ne spune dl 
Nemet.

Devotat meseriei de o 
viață, di Nemet admi
nistrează în prezent o 
societate comercială spe
cializată pe producerea de 
tricotaje din melană. 
Vremea mașinilor manuale 
a devenit amintire. în 
locuința soților Nemet din 
Simeria pulsează motoarele 
a două mașini de tricotat 
industriale, care “erup ” 
ritmic jachete, pulovere, 
veste, fuste și costumașe 
tricotate într-o varietate

atragatoare a modelelor. 
Micul atelier de tricotaje mai 
dispune, ca dotări, de două 
mașini de cusut, precum și 
de încă trei mașini de tricotat 
achiziționate recent, care 
așteaptă să fie instalate. 
Cunoscând ca pe propriul 
buzunar drumurile “comer
ciale” ale județului, dl Nemet 
își desface producția în 
târgurile și piețele din 
principalele orașe. Lunar 
micul atelier de tricotaje 
prelucrează 45-50 de 
kilograme de melană, 
echivalentul a circa 90 de 
repere vestimentare. Prețui 
celui mai scump tricotaj nu 
depășește 70.000 de iei.

Veniturile obținute de micul 
întreprinzător nu sunt 
spectaculoase, dar chib
zuite cu atenție pot 
constitui o bază pentru 
viitoare investiții. Trecuți 
de primele tinereți, soții 
Nemet stăpânesc la amă
nunt “managementul" 
micii lor afaceri. Saltul spre 
o altă anvergură, supe
rioară, poate fi făcut 
oricând prin construirea 
unei microhaie de pro
ducție și o completare a 
dotărilor. Nu lipsește decât 
un cadru stimulativ care să 
facă creditul prieten al 
întreprinzătorului.
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IPeste ipuiteirîlle
elleviillcir»....

Că o bună parte a siste
mului de învățământ românesc 
continuă să fie pusă la zid, nu 
mai reprezintă o necunoscută 
pentru nimeni. Reformă și iar 
reformă; aceasta ar fi soluția 
mai mult sau mai puțin miracu
loasă ce ar reașeza învăță
mântul în matca sa firească și 
la cotele cerințelor actuale ( cu 
condiția ca aceste prevederi să 
fie efectiv aplicate, nu doar 
susținute teoretic).

Una dintre cele mai des 
invocate metehne este, pe 
bună dreptate, supraîncărca
rea programelor școlare și a 
planurilor de învățământ, im
plicit structura manualelor. Per
sistența unui model de învă
țământ reproductiv, în detri
mentului celui creativ, poartă 
elevul pe un drum întortocheat 
și nu lipsit de obstacole, care-i 
solicită acestuia deseori reale 
eforturi spre a putea ajunge la 
capăt. Și dacă acest fenomen 
este acuzat uneori de a fi per
ceput subiectiv, iată că în urma 
unui studiu realizat de Aso
ciația Științelor Cognitive au 
reieșit date elocvente: ceea ce li 
se pretinde elevilor se situează 
între 20 și 80 la sută peste ceea 
ce ei pot parcurge. Statisticile 
demonstrează că "un copil cu

Ești în ultimul an de liceu, 
nu ai șanse pentru a merge 
mai departe la o facultate și ți- 
e teamă că vei îngrașă rândul 
șomerilor. Ți-ar fi plăcut să faci • 
ceva concret, o meserie, dar 
liceul ți-a dat doar cunoștințe 
teoretice.

p/ALO<W 5))
Ai dreptate Carmen, socie

tatea modernă este atât de 
industrializată încât a dus la 
dispariția micilor meseriași - 
meșteșugarii. Pe vremuri, nu 
foarte îndepărtate, era încă 
valabilă zicala "Meseria, bră
țară de aur." în țările vestice 
deja se încearcă reorientarea 

Xb-

Ei au beneficiat de stagii de 
pregătire în cadrul programului 

Eurodyssee
Județul Hunedoara este din 

decembrie 1995 participant la 
realizarea programului Euro- 
dyssee prezentat în județul nos
tru de Republica și cantonul Jura 
din Elveția, membru al Comite
tului director.

Ce este programul Eurody- 
ssee ziarul nostru a mai arătat 
așa că nu vom relua. Important 
este faptul că el a devenit o reali
tate. Un număr de 7 tineri hune- 
doreni au beneficiat deja de sta
gii în străinătate de câte una 
până la patru luni. Ei sunt: Caius 
Dragoș Adrian Barbu - trei luni în 
Elveția; Cecilia Oargă - o lună în 
Elveția; Cristian Tarnovschi - 4 
luni în Elveția; Lăcrămioara Da
niela Pintea - 3 luni în Elveția; 
Sorin Nicolae Sicoe - 3 luni în 
Elveția; Ioana Adriana Achim - 3 
luni în Franța; Dana Paula Enuț 
- 3 luni în Franța. 

dezvoltare intelectuală medie 
este excedat, în proporție de 74 
la sută, de cahtitatea de cunoș
tințe pe care este obligat să o 
învețe". în asemenea condiții, 
consecințele nu întârzie să a- 
pară, variind de la mărirea ex
cesivă a programului de lucru și 
superficialitate în pregătire, 
până la încălcarea tuturor nor
melor medicale privind efortul 
fizic și psihic la care poate face 
față elevul.

Se pare totuși că aceste 
aspecte vor înregistra cât de 
curând o ameliorare; pentru că 
reducerea încărcării progra
melor de învățământ (și com- 
patibilizarea europeană de 
curricula) constituie primele 
puncte ale reformei (după ela
borarea Legii învățământului și 
a Statutului personalului di
dactic), care sunt în curs de 
aplicare. Programele școlare 
au fost scoase la concurs, con
comitent cu stabilirea noilor 
planuri de învățământ și supu
nerea lor dezbaterii publice. în 
ce vor consta mult așteptatele 
modificări și cât de benefice se 
vor dovedi ele (în primul rând 
pentru elevi) vom afla începând 
din lunile următoare și le vom 
putea aprecia pe măsura apli
cării lor. (G.B.)

s
x

spre meșteșuguri și poate le va 
veni mintea la cap și condu
cătorilor noștri, că micii produ
cători sunt de fapt "aurul" eco
nomiei de piață. Cu atât mai 
mult cu cât în țara noastră exis
tau multe meserii tradiționale.

Știu că tu ai dori ceva con
cret și cât mai accesibil, eu aș 
putea să-ți sugerez meserii 
încă existente: croitoreasă, 
coafeză, țesătoare, marochi- 
ner, pantofar, fotograf, zugrav... 
Nu se câștigă prea mult la în
ceput dar dacă reușești să fii 
foarte bun în meseria ta vei 
putea câștiga foarte bine.

Rămâne să decizi tu în ce 
direcție vei merge. Alege ce îți 
place mai mult.

ina DELEANU

Să sperăm că în societățile 
comerciale sau instituțiile în care 
acești tineri desfășoară activitate 
în aceasta se face benefic simțit 
efectul stagiului prin cele străi- 
nătățuri.

Este de consemnat că parti
ciparea la stagii în alte regiuni 
ale Europei asociate la program 
se face pe bază de reciprocitate.

în 1998 județul nostru ur
mează să găzduiască în stagiu 
tineri din străinătate cărora să le 
asigure acoperirea cheltuielilor 
aferente cursului intensiv de 
limbă și a găzduirii. Contribuția 
financiară la reciprocitate este 
mică dacă se are în vedere fap
tul că toate celelalte cheltuieli 
legate de retribuire și asigurarea 
responsabilității civile sunt aco
perite în această fază de început 
de regiunile din țările de origine 
ale stagiarilor. (LC.).

*- ^ *- ^ *- *- ^ .

Un gSnd și o po<ant^ l<3 f 
gjț I

"Cel care se folosește de îndemn și de convingere 
' (pentru a înjdruma) spre virtute, va izbuti mai bine decât acela / 

care recurge la lege și la constrângere. Căci cel care-i 
împiedicat de lege ca să facă rău, va păcătui probabil în y 
ascuns; pe când cel care-i călăuzit prin convingere spre 
datorie e de presupus că nu va săvârși ceva nepotrivit, nici . 
pe ascuns nici pe față".

F Bacon

I

între scoțieni:
- Cum, fiul tău nu te mai ajută la I 

prăvălie?
- Nu, l-am trimis la țară.
- De ce, e bolnav?
- Nu, dar întotdeauna plânge când dau > 

restul clientului.

CE SA-T7 ADttC Eft, MAMA?
Ce să-ți aduc eu mamă 
‘Napoi când am să vin 
De unde merg departe? 
Obrazul tău senin.
Ce să-ți aduc eu mamă 
Când am să-ntorc cândva 
Să-ți fac o bucurie? 
Curată fața ta!
Ce șă-ți aduc eu mamă 
Să-ți bucure ochii dulci? 
Credința și iubirea 
Curate cum le duci!

V .........

în timp ce piesa The One 
Thing este difuzată la MTV, 
grupul a pornit într-un turneu 
american cântând în deschi
derea lui Adam Ant. Un nou 
extras pe single intitulat Here 
Comes (o piesă funky) a de
venit hit în Australia. în paralel 
în SUA a apărut EP-ul 
"Dekadence" un disc ce cu
prinde variantele remixate 
pentru discoteci a patru piese 
din albumul Shabooh Shoo- 
bah. Realizat cu producătorul 
Mark Opitz și inginerul David 
Nicholas discul cuprinde pie
sele: Black An White/ To Look 
At You/ One Thing și Here 
Comes II.

Reveniți în Australia cei 
de la INXS au început să com
pună piese pentru un album 
nou. Discul "The Swing" a a- 
părut în luna mai 1984, înre
gistrat și mixat în studiourile 
The Power Station. La reali- 

Nimic din ce, prin lume, 
leși-va-n calea ta 
Să nu-ți umbrească fața 
Nici inima să-ți ia.
Nici să nu-ți lași prin lume 
Oricât vei fl-ncercat 
Iubirea și credința 
Cu care mi-ai plecat.

Georgiana Andreea BARB, 
Liceul Teoretic "iancu de 

Hunedoara"

zarea albumului și-au adus a- 
portul producătorii Nile Rodgers 
și Nick Launey, inginerul Jason 
Porcaro și numeroși soliști in
vitați: Jenny Morris, Daryl Hall, 
Andrew Doffield, Kim 
Liat Edwards, 
Sean Kelly, 
Norma ““ 
Lewis, 
Sherine, 
Frank!
Simms 
D a v i
Spinner. \ 
Albumul a 
atins statutul x 
de dublu plăti- N 
nă în Australia 
fiind cea mai bună rea
lizare a lor de până atunci. în 
revista americană Billboard al
bumul a figurat timp de 28 săp
tămâni, cea mai înaltă poziție 
atinsă fiind locul 52. The Swing 
are o durată de 43’ și 2" și cu
prinde piesele: Original Sin/ 
Melting In The Sun/ I Send A 
Message/ Dancing On The 
Jetty/ The Swing/ Johnson's

ÎNXS
:l (111)

“ # / Hi

Numele Simonei Bernat l-am 
întâlnit într-o publicație omagială
- revista "Apostolul", editată cu 
prilejul aniversării a 125 de ani 
de învățământ pedagogic la De
va. Articolul, semnat de Simona, 
era, de fapt, o scrisoare adresată 
fostei sale profesoare de limba și 
literatura română de la Școala 
Normală "Sabin Drăgoi". Simona
- studentă la Facultatea de Litere 
a prestigioasei universități clu
jene - îi mărturisea profesoarei 
(care a făcut-o să înțeleagă și să 
iubească rosturile adânci, trai
nice, frumusețea limbii române), 
despre nevoia de comunicare: 
"Simt nevoia de cuvinte, de cât 
mai multe cuvinte. Chiar dacă 
sunt imperfecte, chiar dacă 
zboară, mi-am dat seama că nu 
putem trăi fără cuvinte. Ele sunt 
punți, leagă munți, leagă suflete. 
Mi-ar plăcea să mă pot tran
sforma în cuvinte, să sar din 
această hârtie și să vă întreb: Ce 
mai faceți, doamnă profesoară? 
Cum sunt noii Dumneavoastră 
elevi? Ce mai e nou în școala 
noastră?..." Când scria această 
epistolă Simona era studentă, 
trecuse doar un an de la absol
virea școlii normale devene.

De atunci n-a trecut trimestru 
școlar fără o epistolă adresată 
profesoarei sale de limba și lite
ratura română - doamna Maria 
Damșa.

Și fiecare epistolă era o 
punte.

Nu de mult, reîntoarsă de pe 
străine meleaguri - unde ajun
sese printr-o bursă, prin care 
facultatea îi răsplătea meritele - 
Simona i se adresa profesoarei 
sale: "Deși am trăit doar două 
luni în afara spațiului mioritic,

Aeroplane/ Love Is (What I 
Say)/ Face The Change/ Burn 
For You și All The Voices.

Primul single extras de pe 
album intitulat Original Sin a 

figurat ca No. 1 în Australia 
și în Top 50 în Bill

board. INXS a fost 
răsplătit în Aus

tralia cu un alt 
\ premiu ARIA 
\ pentru cel mai 
| bun grup al a- 
f nului 1984. Cu 

acest prilej 
Michael 

Hutchence a dat 
un amplu interviu: 

"Am apărut la fel ca și 
și Simple Minds la U2

sfârșitul anilor '70 și începutul 
anilor '80. în acea perioadă se 
punea accent pe concerte și de 
aceea am debutat în mijlocul 
publicului, el ne-a propulsat în 
elita rockului mondial și de a- 
ceea îi vom rămâne fideli. Nici
odată nu ne-a preocupat teh
nica de studio și videoclipurile. 
Cred că fanii trebuie să vină la

mintea mea a primit alte coor
donate și acum știu că orizontul 
nu se găsește acolo unde-i ve
deam înainte linia... Am cunos
cut "țara lalelelor", spațiul infini
tului liniar, dar am poposit și în 
Bruxelles, și în acel boem spațiu 
parizian. Pot spune că din fie
care pământ emană altă sevă, 
aceasta fiind singura explicație 
ce o pot găsi diferențelor mari 
dintre neamuri. Noi am îngropat 
comorile prin văi și, de multe ori, 
mi se pare c-am uitat semnele și 
locurile. Am, însă, speranța că 
poporul acesta va învăța din nou 
să sape și să-și usuce lacrimile 
ca vița-de-vie pe dealuri. A or
dona haosul nu e ușor, nu e nici 
imposibil, de aceea mai pot privi 
înainte de aici, iar nu din altă 
parte".

Deunăzi, în perioada de pre
gătire a examenului de Istoria 
limbii române, Simona găsi un 
răgaz pentru a i se adresa iar 
fostei profesoare. Simțea nevoia 
să-i mulțumească: "Rândurile 
Dumneavoastră mi-au fost în
cântări ale sufletului, și nu conte
nesc să mă întreb ce sită a reușit 
să rețină oameni ca Dumnea
voastră, de n-au mai apărut și-n 
generația noastră?"

Au apărut, Simona! încearcă 
o introspecție. Vei regăsi, în tine, 
răspunsul. Epistolele ce pornesc 
periodic spre Deva sunt punți - 
singură ai spus. Ele au unit nu 
doar acea dragoste pentru cu
vânt, pentru limba și literatura 
română. Au unit și sufletele - tot 
singură ai spus! Privește-te! Și 
din generația ta, sita va reține 
OAMENI.

Lucia LiCiU

jTRU/OULj 
| Pe vremea bunicilor noștri | 

I pregătirea trusoului fetei era o | 
. preocupare de lungă durată a . 
I părinților acesteia. în vremurile I 
| actuale mulți părinți au renunțat | 
■ la acest obicei preferând să ■ 
J cumpere lucrurile necesare a- ! 
I tunci când fiica se căsătorește. I 
| Sunt multe situații când pentru | 
I completarea trusoului participă ■ 

atât familia fetei, cât și cea a * 
| băiatului. |
i Prin trusou se înțelege nu | 
! toată zestrea care poate să o! 

I aducă fata, ci procurarea len-1 
| jeriei de pat, a celei de baie, de | 

masă ori de bucătărie. în unele ■ 
familii se face și un trusou de J 
lenjerie personală, dar în acest I 
caz se ține seama și de modă. | 
(din "Micul dicționar al bunelor . 
maniere") 8
____ _____________ J

I 
I
I 
I

concerte, nu să stea acasă în 
fața televizorului neputând 
gusta atmosfera concertului. 
Videoclipurile noastre sunt 
simple și clasice, ele nu im
presionează publicul cu ima
gini încărcate și asta deoare
ce dorim să ne exprimăm prin 
muzică nu prin artificii de stu
dio. Pentru noi un turneu este 
ceva normal, a devenit un fel 
de automatism.”

Succesul ultimului album i- 
a obligat să fie foarte exigenți 
cu noile compoziții, neputân- 
du-și permite un eșec acum 
când erau în culmea gloriei. 
Noul album a apărut de abia 
în octombrie 1985, până a- 
tunci au mai fost extrase pe 
single piesele The Swing, 
Melting In The Sun și Face 
The Change, în timp ce în 
SUA a apărut un bootleg in
titulat "Innocent" (Charisma 
rec.). în paralel a apărut ca
seta video Swing And Other 
Stories.

- va urma - 
Horia SEBEȘAN



• Vând Mitsubishi Lancer, fa-
___________________ bricație 1983, capacitate cilindrică

'VANZAR1
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 2 camere, 
lângă piață. Tel. 230056 (2421)

• Ocazie unică I Vând (închiriez) 
casă nouă, excepțională, trei nivele, 
300 mp, în Hunedoara, lângă piață, 
posibilități privatizare, comerț, 
cabinete, azil, ateliere,birouri. Tel. 
711449, orele 8-10, 18-22. (2615)

• Vând casă, sat Vaidei, nr. 126, 
com. Romos. Tel. 231478 (2626)

• Vând casă, curte și grădină. 
Deva, str. Horea, 136. Tel. 158, Băita. 
(2628)

• Vând garsonieră, confort 1, 
Deva, Kogălniceanu, bl.56, sc.2, 
parter, ap.22 (2633)

• Vând apartament 2 camere, 
nemobilat, Gurabarza. Tel. 656251, 
656425 (2634)

• Vând apartament 2 camere, 
decomandate, îmbunătățiri. Deva, 
Zamfirescu, bl. O 2, sc.3, ap. 88. 
(2632)

• Vând garsonieră, parter, Doro
banți. Tel. 224278, după ora 16. 
(2631)

• Vând apartament 2 camere, în 
Gojdu. Tel. 217026 (2638)

• Vând apartament 2 camere în 
Orăștie. Tel. 211586 (2636)

• Vând casă în Almașu Mic. Tel. 
223683 (2654)

• Vând grâu, porumb, sfeclă 
furajeră. Informații la telefon 
215994, după ora 18,00.

• Vând restaurant-bar-motel, 
Vața Băi. Informații tel. 056/195151 
(290)

• Vând apartament 2 camere, 
etaj 1, 48.000.000, negociabil. Tel. 
092/734064 (2516)

• Vând casă, strada Dispen
sarului, nr. 2, Brad. Familia Brădean 
loan. (0350)

• Vând casă, cu etaj și grădină, 
Hațeg, tel. 777262,16,30-22. (2551)

• Vând Dacia 1304, fabricație 
1988, preț 19.000.000, negociabil. Tel. 
731903 (2629)

• Vând tractor 650 cu remorcă. 
Tel. 228561, 092/283535 (2630)

• Vând Opel Ascona, model 
sport, neînmatriculat, vamă plătită, 
stare impecabilă, 1000 DM, tel. 
247792 (1272)

• Vând Dacia Break, 1995, gri- 
nichel, Orăștie, tel. 241865, 094/ 
568980 (1278)

• Vând urgent repatriere, preț 
avantajos. Informații comuna Sarmi- 
zegetusa, nr. 158. (2552)

1400, înmatriculat, CIVT, preț 2800 
DM, negociabil, tel. 092/260047, 
Orăștie. (1280)

• Vând Peugeot J5, 1987, Die
sel, 1,5 tone, tel. 650082.

• SC Romavicom SRL Deva, 
ferma Mintia vinde începând cu 
data de 12.03.1998 pui zburați de 
la ferma proprie situată în Mintia 
platforma Mureș. Relații la tel. 
233484, între 7-15, 226177 între 
16-21 (3699)

• Vând serviciu de masă, 44
piese, yena, franțuzesc, model 
deosebit, fumuriu, preț450.000 lei. 
Tel. 215729. (2602) ___________

•Vând SRL 1994, garaj metalic, 
demontabil. Deva, tel. 221395 (2618)

• Vând 8 oi cu miei. Sîntandrei, 
nr. 42. Tel. 673142 (2612)

• Vând motor, cutie, talon ARO. 
Deva, Traian Vuia, 15 A (40884)

• Vând vaci cu lapte. Informații 
în satul Archia, nr.*7 (40882)

• Vând sfeclă furajeră și lucernă, 
în Rapoltu Mare. Tel. 669263 (40887)

■ Spray contra ejaculării rapide, 
medicamente potență, afrodisiace, 
092/342628,092/342629. (OP).

• Vând urgent fân, otavă, 500 
lei/kg, negociabil, tel. 731682 Călan. 
(1308)

permis auto B,C, vârstă maximă 35 
ani. Interviul în 12.03.1998, ora 12 
(12443)

• Firma SC Electroproiect SRL 
Deva angajează cusători calificați 
în meseria confecții tricotaje sau 
textile. Se asigură transport în 
Hunedoara, salariu de încadrare 
700.000 lei. Tel. 231366 (2645)

• Angajăm vânzătoare. Tel. 
230637, zilnic, orele 8-20. (3421)

DIVERSE

• Asociația Familială Oprea Florin 
Traian din Brad funcționează în baza 
autorizației nr. 14854 din 18.02.1998 
cu obiect de activitate producere și 
comercializare produse apicole, 
produse alimentare, nealimentare, 
fructe, prestări servicii etc. (2635)

• Cadrele didactice de la 
Școala Generală nr.2 Hațeg împăr
tășim durerea.învățătoarei Venera 
Damian prilejuită de neașteptata 
trecere în neființă a soțului și 
fostului coleg

prof. IOAN NICOLAE DAMIAN

(2554)

• Consiliul local și Primăria 
orașului Hațeg sunt alături de fa
milia îndoliată și regretă dispariția 
d-lui

prof. IOAN NICOLAE DAMIAN

consilier. Sincere condoleanțe. 
(2556)

I COMEMORĂRI

DECESE

■ Astăzi se împlinește un an de 
la trecerea în neființă a celei care 
a fost soție, mamă, soacră, bunică 
și străbunică

LETITIA MORARIU

PIERDERI

• Pierdut chitanță Spital Caritas, 
seria K, nr. 202100. Se declară nulă. 
(40883)

• Pierdut cod fiscal nr. 2666006/ 
93, pe numele SC Maria Zel. îl declar 
nul. (2917)

• Pierdut livret militar, pe numele 
Horja loan. îl declar nul. (1302)

• Pierdut pașaport pe numele 
Horja loan, Hunedoara. îl declar 
nul.(1304)

• Regretăm profund dispariția 
fulgerătoare dintre cei dragi a celui 
care a fost un bun soț, tată și bunic

prof. IOAN NICOLAE DAMIAN

de 62 de ani, din Hațeg. Odih- 
nească-se în pace! înmormântarea 
azi, 11 martie 1998, ora 14, la Hațeg. 
Familia (2553)

• Organizația orășenească a 
PNL Hațeg cu deosebită durere 
anunță pierderea fostului nostru 
coleg

prof.lOAN DAMIAN

(2555)

din Vălișoara. Nu te vom uita în veci! 
(2456)

• Se împlinește un an de la 
trecerea în neființă a mult iubitului 
nostru soț, tată, frate și cumnat

ing. PETRU PRODAN

Celebrăm amintirea celui ce a 
fost o personalitate complexă, un 
suflet ales și generos, un om al 
datoriei și respectului. Come
morarea va avea loc la cimitirul 
greco-catolic din Deva, str. Călu- 
găreni - Scoruș, sâmbătă, 14 martie, 
a.c., ora 12. Dumnezeu să-l o- 
crotească!

ÎNCHIRIERI

• închiriez spațiu comercial, 
Orăștie. Informații 058/834213 Alba, 
după ora 18. (1279)

OFERTE DE
SERVICII

• SC Rio Soft Drinks SA - repre
zentanța Deva, str. Apuseni, nr.1 
angajează șef reprezentanță - 
bărbat. Condiții: studii superioare,

Ca urmare a divizării S.C. SEMROM S.A. 
București și înființării S.C. SEMROM BANAT S.A., 
pe data de 26.03.1998, ora 10,00, se convoacă

Adunarea Generală a Acționarilor
S.C. SI HI CH BANAT S.A.

Vor participa FPS Timiș, SIF Muntenia și acțio
narii înscriși până la data de 01.03.1998, conform 
programului de privatizare în masă, din județele 
Timiș, Caraș-Severin, Arad, Bihor, Satu-Mare, Hune
doara și Maramureș.

Ordinea de zi este următoarea:
1. Hotărâre judecătorească și proiectul de 

divizare a S.C. SEMROM S.A. București
2. Statutul societății comerciale SEMROM 

BANAT S.A.
3. Contractul de asociere
4. Alegerea administratorilor și a Consiliului de

administrație I
5. Alegerea cenzorilor
6. Aprobarea organigramei societății
7. Diverse
Dacă la adunarea din 26.03.1998 nu se întru

nește cvorumul de aprobare a documentelor, adu
narea generală a acționarilor se va reprograma 
pe data de 27.03.1998, când se va lua hotărârea cu 
majoritatea simplă a acționarilor prezenți. Adu
narea generală va avea loc în Timișoara, Piața 
Libertății, nr. 1, în sala mare de ședințe a Direcției 
Generale pentru Agricultură Timiș.

L__________ _ ..... _ ____ j

M0DEX’ CEL MAI MARE DISTRIBUITOR 
DE ÎMBRĂCĂMINTE IMPORT 

DINȚARĂ

Vă oferă
> ÎMBRĂCĂMINTE SORTATĂ - pe sezon 
de calitate excepțională, garantată

^ambalată in saci de 25 kg cu conținut 
mixt
* prețuri de introducere pe piață

NUMAI 14000 lei/kg
> ÎMBRĂCĂMINTE NESORTATĂ - din co- 
lectare originală la prețul extraordinar de

1O5OO lei/kg
în funcție de cantitatea cumpărată 
se acordă reduceri depănă la 10%.

Informații: 064 - 193493
018 - 623482

Orar depozit: Zilnic 08-18
Sâmbătă 8-14

Z---------
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APROTERRA S.A.
..... 1111111111111111111111111111111111111111111111111........
Asigură orice cantități de îngrășăminte cu 

| plata prin instrumentele de decontare cunoscute și
. prin cupoane agricole.
1 Prețul îngrășămintelor este cuprins între 75.000
I lei și 105.000 lei/sac, în funcție de sortiment și 
| conținut de substanță activă.
I De asemenea, livrează întreaga gamă de 
j pesticide, fără adaos comercial, din producția 

I
I
I 
I

\
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

OLTCHIM - Rin. Vâlcea, fiind distribuitor al acesteia.
Livrarea se face la prezentare, având stoc 

asigurat, en gros și en detail.
Pentru această acțiune căutăm distribuitori și 

remizieri din județ.
Informații Ia sediul S.C. APROTERRA 

i S.A. Simeria, telefoane: 054/260424, i 
'<260966._____________________________________y

SC “Cuvântul liber” SA 
Deva

Angajează prin concurs 
ADMINISTRATOR - MERCEOLOG'

Condiții:
- experiență in domeniu,
- vârstă până la 40 de ani,
• posesor al permisului de conducere 

auto categoriile B și C (deținerea unui 
autoturism ar constitui un avantaj).

înscrierea la concurs seva face pe baza 
unei cereri și a unui curriculum vitae, la 
sediul ziarului "Cuvântul liber" din Deva, 
str. 1 Decembrie, nr.35 (clădirea 
Tribunalului județean), până în ziua de 
12 martie a.c.

Concursul va avea loc în ziua de 17 
martie 1998, ora 10,00._____________ J

's.C. PORTA BELLA PRODIMPEX SRL?
BUCUREȘTI 

FERMOARE 
DIN PLASTIC Șl METAL ÎNTR-O GAMĂ 

LARGĂ DE CULORI Șl DIMENSIUNI 

NASTURI Șl CAPSE 
LA CELE MAI MICI PREȚURI. 

Asigurăm livrare gratuită - mesagerie. 
Jel. 01.335.56.93, 01.335.56.94, Fax: 01.335.56.9^

Filiala de Transport: și 
Distribuție a Energiei 

Electrice - Deva 
Scoate la vânzare prin licitație publică, 

deschisă cu strigare, 
mijloace fixe disponibile precum și 

părți componente ale unor mijloace fixe. §

Lista aprobată este afișată la sediul filialei 
din Deva, str. G. Enescu, nr. 39.

Licitația va avea loc la sediul filialei în data 
de 25 martie 1998, ora 11.

Mijloacele fixe scoase la vânzare pot fi văzute 
Ia filială (baza Gojdu) unde pot fi consultate și 
alte date tehnico-economice.

Taxa de garanție este 10% din prețul de 
pornire al bunului solicitat a fi cumpărat, iar 
taxa de participare este de 1000 lei, taxe ce se 
vor achita la casieria filialei până în ziua 
licitației.

în cazul neadjudecării, licitația se va repeta 

în datele de 7 și 14 aprilie 1998.
Relații suplimentare la telefon: 213685.

Direcția de 
Telecomunicații 
Hunedoara-Deva
Anunță

Toți abonații telefonici - persoane fizice, sunt rugați 
ca la plata facturii telefonice pe luna martie 1998 să se 
prezinte titularul postului telefonic cu actul de identitate.



Ministerul Educației Naționale

Inspectoratul Școlar al 
Județului Hunedoara

9

Lista cu posturile de inspectori școlari 
vacante, în vederea ocupării lor prin

concurs
1 post inspector școlar pentru specialitatea
1 post inspector școlar pentru specialitatea
1 post inspector școlar pentru specialitatea 
0,5 post inspector școlar pentru specialitatea
1 post inspector școlar pentru specialitatea 
0,5 post inspector școlar pentru specialitatea
1 post inspector școlar pentru specialitatea
0,5 post inspector școlar pentru specialitatea 
0,5 post inspector școlar pentru specialitatea
1 post inspector școlar pentru specialitatea 
0,5 post inspector școhr pentru specialitatea
1 post inspector școlar pentru specialitatea 

V
2 posturi inspector școlar pentru specialitatea 
1 post inspector școlar pentru specialitatea

1 post inspector școlar pentru
2 posturi inspector școlar pentru
i

l post inspector școlar pentru

0,5 post inspector școlar pentru
1 post inspector școlar pentru

LIMBA ROMÂNĂ 
LIMBI MODERNE 
MATEMATICĂ 
INFORMATICĂ 
FIZICĂ-CHIMIE 
BIOLOGIE 
ISTORIE-RELIGIE 
ȘTIINȚE S0CI0-UMANE 
GEOGRAFIE 
EDUCAȚIE FIZICĂ 
MUZICĂ-DESEN 
DISCIPLINE TEHNICE Șl 
INSTRUIRE PRACTICĂ 
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 
ÎNVĂIĂMĂNT 
PREȘCOLAR 
ACTIVITĂȚI EDUCATIVE 
EVIDENȚA Șl MIȘCAREA 
PERSONALULUI DIDACTIC 
PERFECȚIONAREA 
PERSONALULUI DIDACTIC 
MINORITY 
ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL

Consiliul Județean Hunedoara
Serviciul Relații Externe, Protocol, Mass-media

Și

Adunarea regiunilor Europei 
Programul Eurodyssee 

Secretariatul General din Franche-Comte(F) 
Anunță

Oferta a două posturi de stagiu profesional 
(durata 3 luni, din care 1 lună curs intensiv de 
limbă) în regiunile Poitou-Charentes și Alsace 
(Franța):

> Ghid în parcul tehnicii viitorului 
(FUTUROSCOPE) din Jaunay-Clan (POITIERS)

> Tehnician în informatică (INTERNET) - 
Strassbourg

Candidații trebuie să fie absolvenți ai unei 
forme de învățământ sau curs de perfecționare în 
meseria respectivă (turism/informatică) și să 
corespundă unui minim de condiții (vârsta între 18- 
30 de ani), absolvenți de liceu (BAC) sau univer
sitate (BAC+5), liberi de alte angajamente, buni 
cunoscători ai limbii franceze.

Doritorii se pot adresa pentru întocmirea dosa
relor de candidatură la Serviciul Relații Externe, 
Protocol, Mass-media (camera 110) din cadrul 
Consiliului Județean Hunedoara, str. 1 Decembrie, 
nr. 35, Deva, sau la telefon 212590, între orele 14- 
15,30.

Preselecția dosarelor de candidatură va avea 
loc în ziua de luni, 16 martie 1998, ora 14,00.

ALCEDO
PRIETENUL RECOLTELOR SĂNĂTOASE

Vă năpădesc buruienile, gândacii? 
Aveți probleme cu pomii? Doriți 
culturi sănătoase și recolte mari?

Avem soluția: 
împotriva celor mai diverși dăunători 
din agricultură și pomicultură.
Pentru tot timpul anului, în toate 
fazele de evoluție a recoltelor.

Nu mai pierdeți bani!
Aprovizionați-vă acum cu erbicide, 
fungicide, insecticide de la ALCEDO 
S.R.L., distribuitor al OLTCHIM S.A. 
și al celor mai importanți producători 
de pesticide din lume.

ALCEDO primește 

cupoane agricole în 
schimbul pesticidelor livrate.

Informații se pot obține de la Inspectoratul școlar al
județului Hunedoara

-------------’ 
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'lTATKlJrijirij:sfiîÂi)A DEVA
Anunță organizarea unui concurs pentru . 
ocuparea următoarelor posturi vacante:
O 4 posltiri balerini - balerine; I
O 1 post scenograf; |
O I post secretar literar-inuzical; j
O 1 post pictor executant;
O 2 posturi muncitori calificați (mânuitori decor); ' 
□ 1 post referent organizator spectacole; j
O 1 post operator sunet. g
Concursul va avea loc în zilele de 20 șl 21 martie

a.c„ ora 9,30, pe domenii de activitate' la sediul I 
instituției teatrale. |

Relații suplimentare la telefon 215344. _

PRIETENUL RECOLTELOR SĂNĂTOASE
Perfecțiune în calitate

Tel: 058/71 1.528, 056/351.602

ORIC-R OCAZIE:

1, LIHVB”

z

n 0
/W

Rețeaua prin care comunici 
cu viitorul!

Conectează-te la serviciul CONNEX GSM în perioada 23.02-11.03.1998 
la unul din dealerii ADISAN Telecom 2000 din orașul tău 

și poți câștiga un pachet cohnexgo! 
la tombola din data de 13.03.1998.

în plus, toți cei care se conectează în perioada 01.03-08.03.1998 
vor primi cadouri surpriză!

VA

COMSER
Str. 1 Decembrie nr.14,
Tel./Fax: 054/233.606

TOP INTERSERV 2000
Str. Mihai Viteazu. bl.9. parter
Tel.: 054/218.901: Fax: 054/233.300

?IDIS4N
TELECOM 20

DEALER AUTORIZAT

TELEFONIE MOBILĂ DIGITALĂ GSITl
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1>IA PARTEA DGFPCFS DEVA
r Toți agenții economici sunt obligați 

să depună bilanț contabil pentru anul 
1997, numai pe formulare originale 
tipărite de M.F.

e Termen de depunere până la 
aprilie 1998

'' Nedepunerea acestei lucrări 
sancționează conform Legii 82/1991 
amendă de până la 25 milioane lei

Formularele de bilanț se distribuie 
prin S.C. "Intelcredo" S.A Deva, telefon 
219000.

15

se
cu

r! “X

miimmt c«ratii coteu oe w
organizează concurs pentru 

ocuparea postului de 
Secretar al Primăriei comunei 

Certeju de Sus,
in ziua de 31 martie 1998, ora IO, 

la sediul primăriei.
Condiții de concurs:
- cetățenia română;
- studii superioare juridice sau administrative;
- studii superioare de altă specialitate sau liceul 

și o vechime in specialitate de 3 ani.
Nu vor fi admise la concurs persoanele care au 

suferit condamnări penale sau care au avut desfăcut 
contractul de muncă din vina lor.

Informații și tematica concursului se vor primi de 
la Primăria comunei Certeju de Sus, unde se va 
depune și dosarul actelor cerute de lege, până în ziua 
de 20 martie 1998, ora 13.

! S.C. Mtt 8.1 Hunedoara I. . . . .  . . . . . .
| Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor la data de | 
| 27.03.1998, ora 13,00, la Casa de cultură, cu următoarea ordine | 
| de zi: |
| 1. Analiza indicatorilor tehnico-economici pe exercițiul financiar |
| 1997 și aprobarea bilanțului j
| 2. Stabilirea prețului de pornire a licitației pentru activul Tg. |
| Mureș j
| 3. Analiza activității Consiliului de Administrație și a |
| Directorului general pe anul 1997 
| 4. Aprobarea bugetului venituri cheltuieli 1998

I

I.
L

T
I 
I 
I

5. Diverse
în cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, Adunarea 

Generală, în a doua convocare, se va desfășura la 13 aprilie 1998, 
la aceeași oră și în același loc.

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa la telefoane 
712338 și 712050, dl ing. Savastre Sorin.

I 
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A

C. "SABGEPA 
WȘ FOREST9 SJ1.

Deva
Scoate la licitație ansamble, 

subansamble și mijloace fixe casate, 
începând cu data de 20.03.1998.

Licitația va avea loc la sediul unității, 
str. 1 Decembrie, nr. 30, ora 11,00, și se 
va repeta în fiecare vineri până la 

^adjudecarea lor. y

Lista cu medicii de familie din zona Hațeg
Numele și prenumele Specialitatea Adresa unde poate fi contactat medicul

1. Baldea Artemiza med.med.gen. D.U. nr.1
2. Baldea Nicolae med. primar med.gen. D.U. nr.1
3. Dregoesc Ana med. primar med.gen. D.U. nr.2
4. Gheorghiță Mariana med. primar med.gen. D.U. nr.2
5. Surpat Constantin med. primar med.gen. copii D.U. nr.1
6. Tamasoni Daniela med. primar med.gen. D.lntr. S.C. Haber
7. Patru Florin med.spec.med.gen. Ambulanța Hațeg

I 8. Hant Agache Dana med.med.gen. D.M Bretea
9. Crișan Emil med.spec.med.gen. D.M. Densuș
lO.Nistor Constantin med.spec.med.gen. D.M. Pui
11. Stoica Gheorghiță med.spec.med.gen. D.M. Pui
12.Morariu Marioara med.med.gen. D.M. Sarmizegetusa
13.Dragoș Silvia med.med.gen. D.M. Sălaș
14.Andrei Mariana med.spec.med.gen. D.M. Sîntămărie
15. Pastila Adrian med.spec.med.gen. D.M. Sîntămărie
16.Rațiu Nina med.med.gen. D.M. Sîntămărie
17.Stefoni Corina med.med.gen. D.M. Unirea
18.Odae Lăcrămioara med.med.gen. adulți D.M nr. 2, str. Aviatorilor
19.Orha Iliescu Adrian med.med.gen. adulți D.M. Bănița, str. Gării, nr. 1
2O.Pasarin Ileana med.med.gen. adulți D.M. nr. 2, str. Aviatorilor
21.Porutiu Dana med.spec.med.gen. copii D.M. nr. 1, str. Eroilor, nr.1
22 Presura Dana med.spec.med.gen. S.C. UNIROM S.A.
23.Tănăsescu Rodica med.spec.med.gen. copii D.M. nr. 1, str. Eroilor, nr. 1
24.Telbisz Florica med.med.gen. copii D.M. nr. 2, str. Aviatorilor
25.Toma Adrian med.med.gen. copii D.M. Aninoasa, str. Libertății, nr. 103
26.Vanko loan med.med.gen. adulți D.M. nr. 2, str. Aviatorilor
27.Undrea Dumitra med. primar med.gen. adulți D.M. UPSERUEEMP, str. Lunca

Lista cu medicii de familie din zona Călan
1. Donțu Octavian Med. primar, med. gen. Str. Independenței nr. 18/62
2. Felser Alfred Med. med. gen. D.U.I
3. Irimie Elisabeta Med. primar med. gen. Str. 1 Decembrie
4. luhas Lucia Med. spec. D.U. nr. 1
5. Petreu Eugenia Med. primar med. gen. D.U II
6. Popescu Valentin Med. med. gen. D.U.II
7. Tirinescuta. Rodica Med. primar med. gen. D.U.II
8. Bălășel Getta Med. spec. med. gen. D.Med.Boșorod

Lista cu medicii de familie din zona Brad
1. Bold Maria Augusta med. primar med.gen. D.M. nr. 2, str. Spitalului, nr. 10
2. Bold Oncu Monica med.spec.med.gen. D.M. nr. 3, Str. Spitalului, nr. 10
3. Dan Maria med.spec.med.gen. D.M. nr. 3, str. Spitalului, nr. 10
4. Doda Mihai med.med.gen. D.M. nr. 2, str. Spitalului, nr. 10
5. Ivan Păcurar Felicia med.specimed.gen. D.M. nr. 1, str. Spitalului, nr. 10
6. Lăchescu Matei med.med.gen. D.M. nr. 2, str. Spitalului, nr. 10
7. Oprea Gheorghe med. primar med.gen. D.M. nr. 1, str. Spitalului, nr. 10
8. Șendroiu loan med.spec.med.gen. D.M. nr.1, str. Spitalului, nr. 10
9. Matei Gheorghe med.med.gen. DMC Buceș
lO.AIbu Emil med.med.gen. DMC Buceș
H.Bunea Angela med. primar med.gen. DMC Crișcior
12.Florea Elena med.med.gen. DMC Crișcior
13. Urs Anca Simona med.spec.med.gen. Lab. Pneumoconioze Crișcior
14.Costina Lucia med.spec.med.gen. DMC Luncoi
15.Cremenașiu Cristinela med.med.gen. DMC Ribita> ■
16.Mârza Florea Mihaela med.spec.med.gen. DMC Vălișoara

Lista cu medicii de familie din Baia de Criș, Vata de Jos
1. Circo Grațian med.med.gen. D.M.C. Baia de Criș
2. Prundaru Cecilia med.med.gen. D.M.C. Baia de Criș
3. Oprișa Camelia med.med.gen. D.M.C. Tomești
4. Grec Dorin med.spec.med.gen. D.M.C. Vața de Jos
5. Frentiu Lenuța med.spec.med.gen D.M.C. Vața de Jos
6. Fruja Costin Angela med.med.gen D.M.C. Vața de Jos
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