
SE AȘTEAPTĂ O LEGE PENTRU ZONELE DEFAVORIZATE
r

Deopotrivă cu alte legi ce 
“atentează” la fragilul buget 
de stat prin prevederi de 
reducere a fiscalității nici 
Legea privind unele măsuri 
pentru stimularea dezvoltării 
economice a zonelor defa
vorizate n-a reușit să 
depășească, încă, faza de 
proiect. Sunt prevăzute în 
acest proiect legislativ 
facilități fiscale notabile 
pentru firmele care investesc 

și își desfășoară activitatea 
într-una din zonele devenite 
“defavorizate" ca urmare a 
restructurării economice. 
Scopul legii este acela de a 
crea alternative pentru cei 
care vor fi disponibilizați ca 
urmare a închiderii unor 
sectoare de exploatare 
minieră sau din domeniul 
siderurgic. Funcție de numărul 
de locuri de muncă create 
operatorul economic ar urma 

să beneficieze timp de 5 ani 
de zile de o reducere între 20 
și 40 de milioane de lei din 
baza de impozitare, în timp ce 
pentru 10 ani de zile 
impozitele și taxele locale pe 
care firma trebuie să le achite 
vor fi reduse cu 50 de 
procente. Pentru a beneficia 
de aceste înlesniri operatorilor 
economici li se impune un 
obiect de activitate în unul din 
domeniile următoare: in

dustrie (cu excepția acti
vităților subvenționate), 
agricultură, zootehnie, pres
tări servicii (cu excepția 
alimentației publice), protecția 
mediului și construcții. Un 
articol al proiectului de lege 
vine să deschidă larg accesul 
investitorilor privați la imensul 
patrimoniu nefolosit al regiilor 
și societăților comerciale care 
se restructurează. Pentru 
activele nepuse la dispoziția 

agenților investitori, active 
nefolosite în procesele de 
producție, regiile sau firmele 
statului vor plăti taxe și 
impozite locale majorate cu 
500 la sută.

Toate programele de 
dezvoltare locală a zonelor 
defavorizate vor fi gestionate 
de nou înființata Agenție 
Națională pentru Dezvoltare și 
implementare a programelor 
de restructurare a zonelor 

miniere. Pentru județul 
Hunedoara, o primă fază a 
programului de susținere, 
axat mai mult pe consultanță 
și intermediere decât pe 
susținere financiară, va viza 
sfera mineritului acoperindu- 
se zona Văii Jiului, Brad și 
Deva. O a doua fază se va 
ocupa de problemele 
siderurgiei pentru Hune
doara și Călan.

A. SĂLĂGEAN
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Impunerea veniturilor persoanelor fizice
- Pentru început, vă rog die 

director general al Direcției 
Generale a Finanțelor Publice 
și Controlului Financiar de Stat 
să vă referiți la conținutul și 
esența impunerii veniturilor 
persoanelor fizice.

- Prin Ordonanța de 
Urgență nr. 85/1997 privind 
impunerea veniturilor realizate 
de persoanele fizice s-a făcut 
un prim pas pentru intro
ducerea impozitului pe venitul 
global. în Ordonanță sunt 
denumite persoanele obligate

CENTENAR
CONSTANTIN DAICOVICIU

Vineri, 6 martie, au avut loc la 
Orăștioara de Sus, în organizarea 
Bibliotecii Județene și a Bibliotecii 
comunale, manifestări omagiale 
prilejuite de împlinirea a 100 de ani 
de la nașterea unuia dintre cei mai 
mari istorici și universitari români - 
Constantin Daicoviciu. Vară de 
vară, 17 ani, celebrul arheolog a 
locuit în sătul Costești, unde a 
devenit și a rămas o legendă vie. 
Omul și savantul au fost evocați 
prin comunicări științifice și 
rememorări emoționante de către 
istorici, scriitori, oameni de cultură. 
Momentul cu adevărat memorabil 
al manifestării l-a reprezentat, 
însă, întâlnirea cu octogenarul

FLAJH
'b Ansamblul 

folcloric”Pădureanca” 
la CerteJ

Duminică, sala mare a 
Căminului cultural din Certeju de 
Sus a fost arhiplină. Fericitul prilej 
s-a datorat, după cum ne spunea 
dl loan Cândroi, directorul așeză
mântului de cultură din localitate, 
spectacolului prezentat de 
ansamblul folcloric "Pădureanca" 
al Clubului elevilor din Deva. 
Evoluții aplaudate au avut taraful 
dirijat de Vasile Beleanu, soliștii 
vocali și instrumentiști, formația de 
dansuri condusă de prof. Mihai 
Lăsconi care a adus în scenă 
cunoscute suite specifice zonelor 
folclorice: Valea Mureșului, 
Pădureni, Zarand, Făgăraș, 
Someș, Maramureș, Muntenia. 
Spectacolul, de înaltă ținută, a fost 
primit cu multă căldură de publicul 
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Cum poți cumpăra foarte ieftin un televizor SONY? Pag. 1
k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

la plata impozitului pe venit, 
respectiv contribuabilii, ce 
venituri se impozitează, 
precum și veniturile care nu

Convorbire cu dl ec. Gheorghe Blaj, director general 
al DGFPCFS Hunedoara - Deva

se supun plății impozitului.
- Spuneți-ne care sunt 

veniturile ce se impun și care 
nu se impun impozitului.

- în categoria veniturilor 
supuse impozitului se includ:

Petru Bogdan, nonagenarul 
loan Dînșorean, gazda și 
prietenul academicianului, cu 
septuagenarul Șoaită Nicolae. 
Cu o memorie uimitoare și cu un 
autentic har al istorisirii, cei trei 
au vorbit despre modestia și 
sociabilitatea, despre omenia și 
corectitudinea celui evocat, fără 
a uita să amintească cât 
datorează comuna Orăștioara 
activității lui Constantin 
Daicoviciu și fiului acestuia, 
Hadrian. Manifestarea, la care 
au participat săteni de toate 
vârstele, a fost un veritabil act 
de cultură, cu adânci rezonanțe 
emoționale. (Gligor HAȘA) 

spectator și s-a vrut o floare 
dedicată Zilei Femeii. (M B.)

Simpozion: “Silviu 
Dragomir - istoric al 
Revoluției Române de la 
1848 -1849”

Duminică, 15 martie a.c., la 
Gurasada are loc simpozionul 
științific pe tema “Silviu Dragomir 
- istoric al Revoluției Române de 
la 1848 -1849”. La manifestarea 
dedicată împlinirii a 150 de ani de 
la evenimentul amintit și 110 ani 
de la nașterea marelui istoric Silviu 
Dragomir, secretarul Marii Adunări 
Naționale de la Alba lulia din 1 
Decembrie 1918, participă cu 
comunicări Victor Haneș, primarul 
comunei Gurasada, Vasile lonaș, 
directorul Direcției Județene 
Hunedoara a Arhivelor Naționale, 
loachim Lazăr, Marcel Morar, 
Adela Herban de la Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane din 
Deva, loan Pavel de la 
Inspectoratul Județean pentru 

veniturile realizate din des
fășurarea de activități eco
nomice pe bază de libera 
inițiativă, precum și din 

practicarea unei profesii libere; 
veniturile obținute din 
închideri, subînchirieri și din 
constituirea dreptului de 
uzufruct, uz sau abitație; 
veniturile realizate în baza

Cultură și Mircea lacob - Școala^ 
Generală Gurasada. (M.B.)

Câștigători 
fericiți

Duminică, la Biblioteca din 
Brănișca a avut loc concursul de 
recitări pe tema “Gânduri închinate 
mamei". Au participat elevi de la 
școlile de pe raza comunei, lată 
câștigătorii concursului: I Teodora 
Cociuba, Alexandra Poenar; II 
Andreea Sicoe, Ana Maria Poenar, 
Alexandru Lazăr; III Călin Cismaș, 
Andrei Barbu; Mențiuni: Alexandru 
Rus, Ciprian Cosma, Anca 
Cociuba, Alina Gorea, Andrei 
Junea, Ovidiu Lazăr, Alexandru 
Maier, Viorela Lup, Adriana 
Boandea, lulia Lazăr. Sponsori: 
Primăria comunei care a oferit cărți 
și S.C. Lazăr Angelica care a oferit 
dulciuri. (M.B.)

FLASH 

unor contracte de locație de 
gestiune sau a altor forme 
de dare în exploatare; 
premiile sau orice câștiguri 
în bani sau în natură 
acordate de o entitate 
plătitoare, care depășesc 
suma de 5 milioane lei (a nu 
se înțelege și premiile 
primite de la "R.A. Loteria 
Națională") etc.

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 8)

O situație aproape fârâ ieșire
Printr-un fax transmis 

societății comerciale Hidro- 
termtrans Călan care pres
tează pentru oraș, între altele, 
activități de termoficare și apă 
caldă menajeră, ROMGAZ 
amenință că dacă numitul 
agent economic nu achită 
datoria de peste un miliard de 
lei va sista furnizarea gazului 
metan.

Amenințarea poate fi pusă 
în aplicare în câteva minute 
prin manevra de vane și ea 
înseamnă lipsirea populației 
din blocuri de căldură, atât 
timp cât ea mai este nece
sară, apă caldă menajeră și 
gaze la bucătării.

S.C. Termohidrotrans ar 
plăti ea datoria dar nu are de 
unde căci asociațiile de 
proprietari și de locatari din 
blocuri îi datorează peste 
două miliarde de lei pentru

Este unanim recunoscut 
faptul că agricultura și turismul 
ar trebui să fie pentru România 
principalele surse de venit. 
Potențialul agricol și cel turistic 
este însă insuficient exploatat. 
Ba chiar, în ceea ce privește 
agricultura, deciziile luate de 
către ministerul de resort au fost 
atât de dezastruoase încât cu 
greu vom mai putea reveni 
printre marii producători agricoli 
europeni.Situația este oarecum 
asemănătoare și în ceea ce 
privește turismul. Dezinteresul 
manifestat față de acest sector 
care, altor țări le aduce miliarde 
de dolari la buget, este de 
neînțeles. Și în turism, s-a 
urmărit doar realizarea unor 
interese personale sau de grup, 
dovadă fiind și privatizările 
frauduloase ale unor complexe 
hoteliere.

Ne-am convins despre starea 
deplorabilă a unor baze hoteliere, 
vizitând complexul “Diana” din 
stațiunea Geoagiu Băi. Turistul 
care vine la hotelul mai sus amintit 
pentru a se odihni sau, pur și 
simplu pentru a face o baie în 
piscina de aici, va fi foarte 
dezamăgit. Taxa pentru folosirea 
piscinei este de 10.000 de lei 
pentru o persoană, indiferent de 
timpul petrecut, însă de cum intri 
mizeria îți “mângâie" ochii. 

^Cabinele garderobei sunt într-o

După cum ne-a informat dl 
prof. Nicolae Vălean, directorul 
Grupului școlar agricol 
Geoagiu, în urma concursului 
pe profile de învățământ ce a 
avut loc de curând la această 
școală, cei mal buni elevi 
clasați pe primul loc au fost 
următorii: la profilul economic 
- Oana Anghel, cls. a IX-a; la 
silvicultură - Andrei Lădaru, 
cls. a IX-a, Radu Tămășan și 
Marian Răzvan - cls. a X-a, loan 
Monciu, cls a Xl-a; topografie - 
Irina Susan, cls a IX-a, Daniel

diferitele prestații efectuate în 
folosul lor.

La Călan, pentru sporirea 
confortului locativ s-au investit 
câteva miliarde de lei într-o 
centrală termică de înaltă 
tehnicitate și randament, pe 
gaze naturale. Și iată că o 
datorie de un miliard pentru 
combustibil amenință să 
anuleze fie și temporar acest 
efort financiar bugetar făcut 
pentru confortul locuitorilor 
orașului.

Dijmuirea de efecte 
benefice a investiției res
pective se mai produce și pe 
alte căi. Este vorba de starea 
precară a schimbătoarelor de 
căldură din punctele de 
termoficare, de starea 
asemănătoare a conductelor 
de transport al agentului 
termic de la punctele de 
termoficare la blocuri și de 

stare deplorabilă, nu există 
becuri, iar ușile stau să se 
prăbușească. Nici nu poate fi 
vorba despre intimitate atunci 
când trebui să-ți pui costumul 
de baie. Ce să mai vorbim 
despre dușuri, unde este și mai 
groaznic. Adevăratul șoc vine, 
însă, atunci când vezi mizeria 
din piscină. Jegul plutește pe 
deasupra celei care cu greu 
mai poate fi numită apă, deși, 
conform declarației unui 
îngrijitor, ea fusese schimbată 
doar cu o zi în urmă. Noroc că 
lumina pe care o emană becul 
este foarte slabă, altfel poți 
ușor să îți pierzi cunoștința 
văzând “priveliștea". Nu vrem 
să mai amintim despre 
specimenele care sunt lăsate 
să se îmbăieze aici. Nu există 
nici un fel de control în ceea ce 
privește sănătatea, iar noi am 
văzut diverși indivizi care, pe 
lângă că fumau în bazin, mai 
aduseseră și câteva sticle de 
bere. Deh, doar e democrație!

Asemenea situații nu pot să 
nu te întristeze. Turismului 
românesc îi vor trebui câteva 
secole să iasă din mocirlă. Ba 
chiar, așa după cum era cazul 
la Geoagiu, nici într-un mileniu 
nu vom învăța ceea ce 
înseamnă civilizația.

_________ Andrei N/STORy

Grecu, cls a X-a; veterinar - 
Ștefan Radu, cls a IX-a și 
Andreea Moldovan, cls a X-a. 
în total la faza respectivă au 
fost premiați 32 de elevi, care 
vor fi reprezentanți la faza pe 
țară, ce se va desfășura în di
verse localități, după 
specialitatea liceelor, în 
vacanța de primăvară.

Dorim succes atât 
concurenților cât și 
profesorilor care s-au 
preocupat de pregătirea lor. 
(NT)

starea mai mult decât 
precară a conductelor din 
subsolurile tehnice ale 
blocurilor. Toate aceste 
puncte se constituie în 
“vămi" ale temperaturii și 
agentului termic dar și ceea 
ce e mai important de 
risipire a lui.

Se apropie timpul când 
la aceste instalații se fac 
reparațiile de vară. Cu ce să 
se facă? înlocuirea con
ductelor costă miliarde. Și 
dacă primele două pot fi 
susținute cât de cât de la 
bugetul local, cele din 
subsolurile tehnice ale 
blocurilor trebuie suportate, 
sub raportul costurilor, de 
locatari. Dar ei n-au bani să- 
și plătească taxele comune.

O situație aproape fără 
ieșire. Și nu numai la Călan.

Ion CIOCLEI
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în cadrul strategiei de 
privatizare din doctrina 
Partidului Uniunea Democrat 
Creștină, filiala județeană 
Hunedoara - Deva a acordat 
asistență locuitorilor din satele 
Mada și Stănini din comuna 
Balșa la întocmirea docu
mentației de retrocedare a 
pădurilor și terenului agricol 
împădurit. în hotarul acestora, 
după expirarea termenului de 
depunere a cererilor, rămă
seseră nerevendicate 686 
parcele de pădure ale 
proprietarilor particulari, ale 
școlii comunei, bisericii și ale 
composesoratului. Toate 
acestea ar fi rămas în pro
prietatea statului spre paguba 
proprietarilor de teren. Pentru 
întocmirea completă și la timp

Primarul comunei Densuș 
nu este nici istoric, nici filolog, 
nici etnograf. Este, deocamdată, 
doar tehnician silvic. Patosul cu 
care ne-a vorbit despre o dorință 
a domniei sale, însă, ne-a deter
minat să așternem pe hârtie 
aceste rânduri, nu spre lauda 
primarului, ci spre sensibilizarea 
celor care pot fi sensibilizați spre

a se ralia - cu suflet și cu bani, la 
înfăptuirea ei.

Densușul, se știe, este 
leagănul celebrei familii de căr
turari ardeleni a Densușienilor și 
mai este satul din Țara Hațegului 
în care se află unul dintre cele 
mai însemnate, sub raport istoric, 
edificii de cult. Valoarea pentru 
istoria poporului român în 
Transilvania între secolele IV-X a 
bisericii de la Densuș au stabi
lit-o istoricii. Nu vom face decât 
să arătăm că anual pe aici trec în 
“pelerinaj” mii de turiști din țară și 
din străinătate.
\__________________________

ÎNSCRIERI LA 
MEDICUL DE 

FAMILIE
La cabinetul medical al 

Casei de ajutor reciproc al 
pensionarilor Deva, str. 
împăratu Traian, nr. 33, se fac 
zilnic înscrieri pentru medicul 
de familie, la dna dr. Dalia

Joi 
12 martie

TVR I
6.00 România: ora 6 fix!

8.30 Sailor Moon (d.a./r)9.00 
TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Ultimele știri (s/r) 13.00 
Sensul tranziției (r) 14.10 
Cristal (s/r) 15.00 Dialog. 
Actualitatea editorială 15.30 
Pompierii vă informează! 
15.45 Lege și fărădelege 
16.00 Conviețuiri 17.10 Sailor 
Moon (d.a) 17.35 Casă de 
piatră (s, 97) 18.00 Timpul 
Europei (mag. politic) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 170) 
20.00 Jurnal, meteo, sport, 
ed. specială 21.15 Dr. Quinn 
(s, ep. 16) 22.15 Cu ochii’n 4 
(anchetă) 23.00 Reflecții 
rutiere

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

Degețica (d.a./r) 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Universul 

^cunoașterii (r) 9.55 Medicina 

a documentației am elaborat 
un model propriu, bazat pe 
interpretarea proprie a legii, 
potrivit căruia dovada 
proprietății s-ar putea face și cu 
mărturia vecinilor de parcelă. 
Metoda a permis identificarea 
tuturor terenurilor împădurite 
din raza satelor și a 
proprietarilor, inclusiv ale celor 
plecați din localitate. Mulți, mai 
ales tineri, nu își cunoșteau 
dreptul legal de moștenitor și 
cu atât mai puțin moștenirea 
din satul părinților. Deoarece în 
județ pot exista situații ca și 
cele din cazul prezentat 
credem potrivit să oferim 
același sprijin celor interesați, 
în acest scop ,am programat o 
reuniune în ziua de vineri, 20 
martie, ora 9, la sediul Casei

Și acum, ce intenționează 
primarul Densușului.

“După îndelungi avataruri, 
comunitatea noastră a intrat în 
posesia castelului medieval din 
Densuș și a parcului său de 4 
hectare. Clădirea este într-o 
stare avansată de degradare 
dar între zidurile sale este spațiu 
construit care ar putea fi 

amenajat în: punct muzeal 
memorial Densușianu, punct 
muzeal etnografic - în toată Țara 
Hațegului neexistând așa ceva. 
Restul spațiilor pot fi 
transformate, după dorință, în 
câteva cochete și confortabile 
spații de cazare și se poate 
organiza chiar un bar intim, în 
care cupluri familiale sau chiar 
oameni de afaceri să se simtă 
bine. Parcul de 4 hectare al 
castelului poate fi populat cu 
exponate muzeale din Țara 
Hațegului, de tip Muzeul satului".

Copos. Pot să se înscrie 
pensionari și alți membri din 
familia acestora. (A.Z.)

DOTĂRI CU 
APARATURĂ 

MEDICALI
Venind în întâmpinarea 

dorinței de a asigura servicii 
medicale în condiții cât mai 

pentru toți (r) 10.25 Fețele 
schimbării (r) 11.30 Sporturi 
extreme (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Impact: „Și 
teroriștii se împușcă nu-i 
așa?” (11)13.20 Doar o 
vorbă... (r) 13.30 Dreptul la 
adevăr (r) 14.00 Emisiune în 
limba germană 15.10 Limbi 
străine. Spaniolă 15.35 
Degețica (d.a) 16.00 Micaela 
(s) 16.50 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Ceaiul de 
la ora 5... împreună cu 
Federația Română de Patinaj 
Artistic (div.) 19.10 Față în 
față cu autorul 20.10 Ultimele 
știri (s, ep. 11) 21.00 în fața 
dvs.! 22.00 Banii (co. Suedia 
1938)

ANTENA 1
6.30 Dragoste cu năbădăi 

(s) 7.00 Dimineața devreme
10.10 Doctor Bramwell (s/r) 
11.00 Șase săptămâni (f/r) 
12.40 Rățoiul Huey (d.a)
13.10 O iubire de neuitat (s, 
ep. 89) 14.00 Știrile amiezii 
15.20 Rățoiul Huey (d.a) 
16.00 Onyx- culorile muzicii 

de cultură din municipiul 
Deva, prin bunăvoința 
conducerii acestei instituții.

Propunem ca pentru 
această consfătuire fiecare 
sat să își desemneze un 
reprezentant direct, deci, 
care să nu facă parte din 
personalul silvic sau al 
administrației de stat. Ar fi 
recomandabil să aibă și o 
delegație semnată de cei 
care l-au ales și bani pentru 
modelul cererii, care costă 
400 lei un exemplar.

Ing. Petru MÂRZA 
Președintele filialei 

județene Hunedoara a 
Partidului Uniunea 
Democrat Creștină

E generoasă ideea'' 
primarului și deloc utopică. în 
partea ei care privește istoria 
literară și etnografia, are un 
susținător consecvent în 
profesorul loach im Lazărde la 
Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane și nici conducerii 
muzeului nu-i displace ideea.

Cu disponibilitatea de a 

sprijini financiar înfăptuirea ei, 
pe care o manifestă Consiliul 
local, cu o mână de ajutor - cu 
toată sărăcia în care se zbate 
- venită dinspre prestigioasa 
instituție muzeală județeană, 
bu o sponsorizare din partea 
unor agenți economici 
generoși și iubitori de istorie a 
neamului, cu participarea cu 
capital a unuia sau mai multor 
oameni de afaceri care ar dori 
să dezvolte aici activități 
economice profitabile, ideea ar 
putea deveni realitate. Noi am 
aruncat provocarea.
_______ Ion CIOCLElJ

bune pentru pensionari, la 
Casa de ajutor reciproc a 
pensionarilor Deva s-a făcut 
dotarea cu aparatură nouă 
pentru realizarea electro
cardiogramelor, cu aparatură 
pentru oftalmologie și pentru 
aerosoli. De menționat că 
aceste dotări s-au făcut din 
fondurile proprii destinate 
investițiilor. (N.T) 

18.00 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 19.00 Observator/ 
Din lumea afacerilor 19.45 
Stăpânul sălbăticiunilor (f. 
SF SUA 1982) 21.40 Falsă 
identitate (s, ep. 5) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

PRO TY
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 Camilla (f/ 
r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Pro și contra cu Octavian 
Paler (r) 14.30 Nemuritorul (s/ 
r) 15.15 Marla (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) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Melrose 
Place (s, ep. 66) 21.15 Doc
tor în Alaska (s, ep. 64) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld 
(s, ep. 55) 22.45 Știrile PRO 
TV 23.00 întâlnire cu presa 
(talkshow) 0.00 Prima pagină

Etnicii maghiari au sărbătorit ieri 175 de ani de la nașterea 
marelui poet Petofi Săndor. în acest scop s-a organizat, 
începând cu ora 18.00, un recital de poezie din creația 
acestuia. Manifestarea a fost găzduită de sala mare a 
Prefecturii județului Hunedoara, iar versurile au fost rostite 
în limba maghiară de către actorul Măkrăli Lâszlo. (A.N.)

a

PRO1WO
1. Bologna (11) - Vicenza (10) 

anulat
2. Brescia (12) - Milan (8) X
Ar fi posibilă și o victorie a 

gazdelor. Credem totuși că 
milanezii nu vor părăsi terenul 
înfrânți.

3. Empoii (15) - Parma (4) X2
Oaspeții sunt favoriți în acest 

joc în care Empoli se va strădui 
să facă un meci bun.

4. Lecce (17) - Fiorentina (7) 2
Apărarea gazdelor va avea 

mult de furcă cu înaintarea 
florentinilor - Batistuta și Oleveira.

5. Piacenza (14) - Udinese (5) X 
în întâlnirile anterioare dintre

aceste formații s-au înregistrat 3 
rezultate de egalitate și 3 victorii 
ale oaspeților.

6. Roma (6) ■ Bari (13) 1
Cu toate că romanii sunt 

puternic marcați după întâlnirea 
cu Lazio, vor găsi puterea să 
revină și să-și apropie victoria.

7. Ancona (18) - Fidelis 
Andria (13) 1X

Va fi o luptă aprigă a gazdelor 
pentru a acumula toate punctele 
puse în joc, atât de necesare în 
tentativa părăsirii zonei 
retrogradării din seria B.

8. Foggia (17) - Genoa (7) X2 
De câteva etape, Foggia nu a

S.C. CONDOR SA DEVA
Str. Avram lancu, Bl. H3, Deva

Organizează în data de 27.03.1998, ora 10,00, 
licitație publică., pentru închirieri de spații 
disponibile.

Documentația privind licitația, precum și 
informații suplimentare se pot obține, începând 
cu data de 23.03.1998, de la sediul societății, la 
domnul ing. Radu Sauer.

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.

PRIMA TY
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 Atingerea îngerilor 
(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. 
61) 16.00 Frecvența radio 
74,5 (s) 17.00 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.30 Celebri 
și bogați (s, ep. 60) 19.00 Știri
19.30 Meșterul casei (s, ep. 
61) 20.00 911: Apel de 
urgență! 21.00 Inocență 
pierdută (dramă SUA 1997) 
23.00 Știri 23.30 Starea 
veghe (talkshow)

ACASĂ

de

11.00 Antonella (s/r) 11.45 
Marielena (s/r) 13.30
Dragoste și putere (s/r) 14.15 
Cinemateca de acasă: Morții 
nu poartă ecosez (f/r) 17.00

Concursul din s
15 martie 1998

mai gustat din cupa victoriei și 
tare ar avea nevoie în situația 
în care se află. însă, marinarii 
au și ei obiectivul lor de a mai 
urca în clasament.

9. Lucchese (8) - Pescara 
(14) 1X

Mizăm pe Lucchese. Ne 
putem aștepta și la un scor 
nedecis.

10. Monza (15) - Cagliari 
(3) X2

Acasă, Monza are doar 2 
victorii și ... 8 rezultate de 
egalitate. Cagliari va forța să 
câștige.

11. Perugia (6) - Reggina 
(12) 1

Prevedem un meci echi
librat, în ciuda locurilor ocupate 
în clasament de cele două 
echipe, favorite fiind gazdele.

12. Ravenna (16) - Treviso 
(9) 1X

Fără victoria în deplasare, 
dar cu 7 egaluri, Treviso va 
încerca o remiză și cu 
Ravenna.

13. Venezia (2) - Torino (5) 1
Aflându-se pe locul doi cu 

același număr de puncte cu 
Cagliari (locul 3), Venezia nu 
poate rata acasă, chiar dacă 
întâlnește pe Torino. J

Antonella (s, ep. 35) 18.00^ 
Marielena (s, 2 ep.) 19.30 
Casper (d.a) 20.00 Dra
goste și putere (s) 21.00 
Războiul conjugal (s, ep. 
29) 21.45 Nimic personal 
(s) 22.45 Cinemateca de 
acasă: Viața particulară a 
lui Sherlock Holmes (co.p. 
SUA/italia 1970)

PRO TV - DEVA
06.10-06.30 Desene ani

mate 06.30-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
06.45-07.00 Știri locale (r) 
10.00-10.30 Program co
mercial PRO TV Deva 18.00- 
18.05 Știri pe scurt 18.05- 
18.25 Oameni de milioane - 
realizator Cătălin Hosu 
22.00-22.15 Știri locale 

ANTENA 1-DEYA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15-

10.30 Interviul săptămânii (r) 
10.30-11.00 Muzică, publi
citate 16.30-17.45 Actua
litatea (talk show) 17.45- 
18.00 Știri 21.30-21.45 Știri (r),

Joi, 12 martie 1998

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Sunteți bulversat din 
cauza avalanșei de in
formații care vă parvin. 
Sfatul unei persoane mai în 

tyârstă vă vine în ajutor. 
"p.Jrten erul de viață vă | 
Pîopune o afacere inte
resantă.

TAUR
(21.IV - 21.V)

Relațiile cu superiorii 
sunt bune. Ați putea să-i 
convingeți că sunteți mai 
demn de încredere decât și- 
au închipuit.

O GEMENI
(22.V - 22.VI)

Nu sunteți în largul dv; 
aveți multe drumuri de 
făcut, multe probleme de 
rezolvat, ceea ce vă face 
irascibil. Controverse cu cei 
din familie sau cu o 
autoritate.

□ RAC
(23.VI ■ 23.VII)

Informațiile pe care mizați 
nu se vor adeveri. Emoțiile 
puternice vă vor influența 
judecata; mai bine sfătuiți- 
vă cu un prieten înainte de a 
decide

O LEU
(24.VII - 23.VIII)

La o șuetă, prietenii vă 
fac o propunere ade-, 
menitoare. Cel mai bine e să 
vă sfătuiți cu persoana 
iubită. Graba vă deza
vantajează.

O FECIOARĂ
(24.VIII - 22.IX)

Problemele profesionale 
vă preocupă în mod 
deosebit și acest lucru nu 
va trece neobservat. Posi
bile câștiguri din afaceri 
imobiliare.

O BALANȚĂ 
(23.IX - 23.X)

O mulțime de evenimente 
vă vor lua prin surprindere. 
Atenție la sănătate, că s-ar 
putea accentua suferințe 
mai vechi. Fiți relaxat, nu vă 
grăbiți.

□ SCORPION
(24.X - 21.XI)

Nu vă lansați în proiecte 
îndrăznețe, căci sunt puține 
șanse de a realiza ceva. 
Sunteți nemulțumit de ceea 
ce se întâmplă în jurul dv și 
căutați pe cineva căruia să 
vă plângeți.
O SĂGETĂTOR
(22.XI - 20.XII)

Primiți o bursă sau aveți 
un rezultat pozitiv la un 
examen. Partenerul de viață 
va avea o realizare; aceasta 
va trebui sărbătorită.

O CAPRICORN
(21.XII ■ 19.1)

Ați dori să faceți o 
călătorie, dar vă sfătuim ca, 
deocamdată, s-o amânați. 
Totul vă este azi potrivnic.
O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Relațiile cu șefii sunt 
tensionate, dar nu din vina 
dv. Un coleg își va aniversa 
ziua de naștere. Atenție să 
nu stricați un obiect la care 
țineți mult.

Z> PEȘTI 
(19.11 - 20. III)

Relații bune cu părinții; 
acest lucru vă aduce o stare 
de mulțumire. în ceea ce 
privește situația dv 
financiară, ar fi bine să vă 
abțineți de la speculații.
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Sindicatele din FTDEE Deva sunt împotriva
variantei de reformă propusă

Discuție cu dl Adolf Mureșan, președinte al Sindicatului Energeticienilor din FTDEE Deva
- Die președinte, ce vizea

ză restructurarea în FTDEE 
Deva?

- Restructurarea care bate 
la ușă vizează o nouă reorga
nizare prin separarea celor două 
activități de bază - cea de trans
port și cea de distribuție. Fede
rația Univers nu este de acord cu 
această măsură, întrucât ni se 
pare foarte periculoasă. Admi
nistrația are un program țintă 
care modifică niște structuri inte
rioare ce pot să aibă implicații 
majore în prețul final al kilo
wattului.

Noi considerăm că atât trans
portul, cât și distribuția trebuie să 
rămână împreună, întrucât struc
tura unei FTDEE județene are 
posibilitatea de a separa cos
turile pe cele două tipuri de ac
tivități. Dacă se separă cele do
uă activități, vor fi creșteri 
substanțiale la prețul energiei 
electrice și va scădea siguranța 
în funcționare a sistemului, în 
speță a consumatorilor. Acest 
lucru nu deranjează în prima 
etapă, ci în următoarea când 
distribuțiile se vor privatiza. Este

Patroni da, dar în serviciul oamenilor
Soții Haldea - Maria și Ni- 

colae - au fost primii dintre pri
vatizați/ Devei, având pe str. 1 
Decembrie un magazin ce se 
numește S.C "Complex Corn" 
SRL, care funcționează din iulie 
1991.

- De ce, dna Maria, ați în
ființat un magazin alimentar și 
nu un butic, un bufet, o co
fetărie ș.a.?

- Fiindcă eu și soțul meu am 
muncit zeci de ani în domeniul 
desfacerii de alimente și avem, 
deci, experiență multă în do
meniu. Ne-am gândit să valo
rificăm ceea ce am acumulat, la 
un nivel superior oferit de pri
vatizare. Și-apoi, oamenii din 
jurul nostru ne cunosc ca ne
gustori de alimente și nu de ca
fea, băuturi alcoolice ș.a.

- Buticuriie și cârciumile 
aduc bani mai mulți și mai 
repede.

- Așa este, dar am hotărât să 
le asigurăm oamenilor cele ne-
-------- -- ■ ■ ■ 

foarte important pe mâna cui a- 
jung aceste societăți de distribuție. 
Imaginați-vă ce ar însemna deți
nerea unui pachet majoritar în 
distribuție, situație în care va dicta 
prețul kilowattului. în zonele mai 
îndepărtate va fi un preț mult mai 
mare întrucât costurile și pierderile 
sunt mult mai mari.

- Ce solicitați dumnea
voastră?

- Dorim ca aceste prețuri să 
fie controlate și reglementate de o 
autoritate și să fie uniforme pe 
întreg teritoriul țării. Aici aș dori să 
dau doar un singur exemplu: la 
București, la Titan, există o cen
trală electrică, care, în urma priva
tizării, deținătorul părții majoritare 
a pachetului de acțiuni a majorat 
prețul energiei electrice cu 15 la 
sută.

- Ce v-ați propus pentru 
susținerea punctelor de vedere 
ale sindicatelor?

- Există mai multe variante care 
se vor finaliza cu o dezbatere la 
Ministerul Industriei și Comerțului, 
unde sperăm să fim înțeleși. Și 
acest lucru nu pentru că îl dorim noi, 
ci pentru că există multe exemple în 

cesare traiului de fiecare zi.
- Și reușiți să le oferiți?
- Da. Suntem foarte bine apro

vizionați.
- De unde aduceți marfă?
- în principal, de la produ

cători. Am dezvoltat relații foarte 
bune cu trei firme producătoare 
de produse din carne și lactate din 
Oradea.

- De ce tocmai de la Oradea, 
n-ați găsit mai aproape?

- Deoarece oferă produse de 
foarte bună calitate și la preț con
venabil. în zona noastră sunt foar
te mulți pensionari, deci cu veni
turi mici. Iar omul dacă dă bani pe 
ceva atunci trebuie să fie o marfă 
bună.

- S-au învățat oamenii să 
cumpere cantități mici de 
marfă?

- Sigur că da. Cumpără câte o 
sută de grame de mezel, chiar 50 
de grame.

- Dna Maria, unii oameni 
vorbesc urât despre privatizați, 

țările occidentale unde s-a ajuns la 
mari dificultăți în urma unor soluții 
similare care se intenționează să 
fie promovate în România. Dacă 
nu se au în vedere măsurile cele 
mai bune, există riscul ca țara 
noastră să devină o piață de des
facere controlată de Comunitatea 
Europeană...

Sindicatele acuză actuala 
putere de lipsa unei strategii în 
domeniul energiei electrice. Nu 
se cunoaște care va fi necesarul 
de energie electrică în perspec
tiva anilor viitori, situație în care 
se pot promova măsuri de re
structurare a producției, de rea
bilitare a centralelor pentru a se 
încadra în limitele unor costuri 
medii.

Dl Adolf Mureșan ne-a mai 
informat că și în Olanda, Ger
mania sau în alte țări se caută o 
soluție de control al prețului e- 
nergiei electrice, pentru a se 
realiza o unitate între toate veri
gile de transport și distribuție și 
nicidecum de spargere a siste
mului în mai multe societăți care 
pot provoca mari dificultăți în 
acest sector economic.

îi consideră niște afaceriști 
veroși ș.a

- Greșesc cei ce gândesc 
așa. Nu neg că au fost și mai 
sunt astfel de patroni, al căror 
număr scade însă din ce în ce. 
Eu și soțul meu am pornit la 
drum cu gândul să ne punem în 
slujba oamenilor, nu să ne îm
bogățim. Să știți că nu câș
tigăm decât decent. Tocmai de 
aceea - în ideea protecției cum
părătorilor noștri - oameni ne
căjiți, cum vă spuneam - prac
ticăm un adaos comercial mi
nim. De pildă, imediat după 
sporirea costului combustibili
lor, unii au săltat prețurile. Noi 
n-am făcut așa, întrucât marfa 
pe care o avem în magazin a 
fost adusă înainte de scum
pirea benzinei și motorinei. Noi 
nu uităm nici o clipă că suntem 
datori să fim în slujba oame
nilor, căci datorită lor existăm și 
n-avem dreptul să-i alungăm 
prin prețuri.

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

Distribuitor autorizat al 
COMPUTERLAND România, 
Silog Electronics SRL Deva a 
fost înființată în decembrie 
1994. Timp de patru ani, so
cietatea a înregistrat o dina
mică de apreciat, devenind în 
prezent o firmă de prestigiu 
pe piața hunedoreană în co
mercializarea tehnicii de cal
cul, birotică, comunicații, a- 
paratură audio-video și elec- 
trocasnică din gama Philips, 
Daewoo, UFESA, Ehirlpool, 
Indesit, Ericson și Alcatel.

Cum este percepută ac
tuala situație economico-fi- 
nanciară a activității private și 
care sunt dificultățile unei 
afaceri private a fost mobilul 
unui scurt dialog cu dl Mircea 
Voivod, directorul general al 
firmei Silog Electronics.

- Dificultățile cele mai 
mari sunt generate de insta
bilitatea și indisciplina pieței. 
Este foarte greu de supra
viețuit în condițiile când in
flația este atât de mare și 
puterea de cumpărare a ce
tățeanului scade de la zi la zi.

* Răsfăț pe banii noștri! *
Deseori, autoturismul 

Dacia 1310, cu nr. de înma
triculare HD 04 DEP, poate fi 
văzut în incinta Oficiului de 
Gospodărire a Apelor de pe 
strada Aurel Vlaicu din Deva.

Or, într-o asemenea situație 
este dificil să reziști, cum 
spuneam, fără a mai avea pre
tenția de a face investiții. Noi 
ne străduim, prin oamenii pe 
care îi avem, în număr de 16, 
să oferim servicii de calitate pe 
piața județului Hunedoara, în
cât să existe o mulțumire reci
procă.

Instabilitatea 
economică 

distruge 
sistematic 
orice idee
Vorbind despre ce a în

semnat doar creșterea TVA și 
implicațiile ulterioare ale a- 
cesteia, dl Mircea Voivod ne-a 
mai precizat că doar la un sin
gur beneficiar al firmei s-a

Faptul se explică prin aceea că 
una dintre salariatele OGA, 
doamna ing. Tatiana Păunescu, 
este și consilier al unui parla
mentar hunedorean al cărui nu
me îl cunoaștem dar nu-l dăm, 

constatat o scădere cu 25-30 
la sută a volumului de vân
zări, fără a mai lua în discuție 
și alți colaboratori unde re
gresul poate este mai mare. 
Deși se vehiculează la orice 
pas ideea privatizării, sprijinul 
acordat inițiativei particulare 
este inexistent, iar actuala 
conjunctură nu face altceva 
decât să decapitalizeze toate 
firmele.

Având o experiență în do
meniul afacerilor și mai cu 
seamă în cea particulară, am 
solicitat interlocutorului nos
tru și o opinie față de șansele 
unui disponibilizat în baza 
Ordonanțelor 9 și 22 de a 
demara o afacere: "în nici un 
caz nu se poate vorbi de o 
afacere bine cuantificată. 
Dacă unul din câteva mii reu
șește este un caz fericit: Este 
foarte greu pentru un cunos
cător sau pentru o firmă care 
are un alt standard inițial, 
darămite pentru un dispo
nibilizat. Ce s-a făcut nu este 
altceva decât o amăgire a mii 
de oameni." 

încă, publicității. Deci, autotu
rismul din imagine este des 
folosit în interesul personal al 
doamnei mai sus amintite. Să 
ne mai întrebăm unde se duc 
banii contribuabililor nu are rost!

Cui apaiține holul 
poștei centrale?
In vremurile de dinaintea lui 

1989, spațiul de la parterul clă
dirii actualei Direcții Județene de 
Telecomunicații din Deva era 
bine îngrijit și primitor. Este vorba 
de holul în care se află ghișeele. 
După revoluție, poșta s-a rupt de 
telefonie și a suferit -în cadrul 
procesului de restructurare- mo
dificări fundamentale. Nu comen
tăm aceste schimbări, vrem doar 
să ne referim la modul cum arată, 
în prezent, holul central al acestui 
edificiu din mijlocul Devei.

Ghișeele poștale au fost în
ghesuite într-o parte a acestuia și 
din această pricină în fața lor se 
înregistrează, pe tot parcursul 
programului, o aglomerație foarte 
mare. Pe ghișeele Romtelecom 
nu scrie specificul fiecăruia și ce 
servicii oferă. Pereții sunt mur
dari, pardoseala spartă. în hol se 
află o singură masă înconjurată 
doar de trei scaune, oamenii fiind 
nevoiți să-și scrie trimiterile poș
tale pe pervazul geamurilor sau 
pe genunchi. Din această cauză 
nu numai că nu-ti vine să intri în, — , — — 

acel loc, ci să ieși cât mai repede. 
Cui îi aparține de fapt holul res
pectiv? întrebăm, nu dăm cu parul.

La concurentă cu 
soarele

Lunea trecută a fost o zi lumi
noasă, ba pe la prânz a ieșit asu
pra municipiului reședință de județ 
și soarele. Deci lucrurile se ve
deau de la foarte bine spre exce
lent. în această situație ne-a mirat 
foarte mult de ce toate lămpile 
electrice de pe peronul gării din 
Deva ardeau de mama focului. Ce 
s-a întâmplat nu știm, dar ne între
băm dacă această risipă nu se 
regăsește și în prețurile tot mai 
mari ale biletelor de călătorie cu 
trenul care cresc, precum voinicul 
din poveste, într-un an cât alții în 
trei? Răspunsul este unul singur: 
b;< da

Spatii nefolosite
Pe strada 1 Decembrie sunt 

cel puțin trei spații ce s-ar preta 
foarte bine pentru comerț, servicii, 
sedii de firme ș.a. Unul este cel al 
fostului Oficiu de turism, celălalt al 
fostului "Sanitas". în Piața Unirii alt 

spațiu nefolosit, cel unde a func
ționat sediul unei filiale județene a 
unei bănci. Faptul acesta este cu 
atât mai curios cu cât foarte mulți 
oameni ce se privatizează solicită 
spații. Indiferent ale cui sunt spa
țiile amintite mai sus, o punere a 
lucrurilor în ordine este necesară.

Vopsitorie 
ultramodernă

La atelierul de reparații auto 
aparținând SC Coratrans SA Deva, 
situat în strada Ulpia, am consem
nat un fapt inedit în ceea ce pri
vește tehnologia de vopsire a auto
turismelor. în aceste zile se va da în 
funcțiune o vopsitorie auto ultra
modernă, de import. Potrivit datelor 
furnizate de către conducerea so
cietății devene, investiția reprezintă 
un pas important în promovarea 
tehnologiei moderne în materie de 
vopsire și uscare automată, fiind a 
doua investiție din județ, după cea 
de la Petroșani.

Cabina de vopsire-uscare, de 
tip Blowtherm, permite obținerea 
unei calități la standarde euro
pene, iar timpul efectiv pentru o 
mașină nu depășește 1,5-2 ore.

Noua investiție, în valoare de 

circa 300 de milioane de lei, pro
movată de către Coratrans, ne 
mai preciza, printre altele, dl dipl. 
ing. Mircea Băgăianu, directorul 
general al societății, face parte 
din strategia societății de a oferi 
populației servicii de calitate la 
nivel occidental, după ce în prea
labil, în cadrul aceluiași atelier s-a 
pus la dispoziția posesorilor de 
autoturisme un stand de echi- 
librare și vulcanizare a rocilor

"Standox" și la 
Deva

Din această săptămână, în 
strada Ulpia, nr.15 - în spate la 
Supermarket -, s-a deschis un 
magazin specializat în vopsele și 
accesorii auto. Noul magazin 
auto aparține SC Coratrans SA 
Deva și pune la dispoziția cum
părătorilor circa 46.000 de nu
anțe de vopsele.

întreaga gamă oferită clien- 
ților este din Germania și face 
parte din renumitele produse ale 
firmei "Standox".

Prin noul magazin ce s-a des
chis la Deva, oferta în domeniu 
este mai vastă, iar concurența 
începe să-și spună cuvântul.
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Poftiți, die patron!»

Vă așteptăm încă
Dl Nicolae Bănică, din Deva, 

Aleea Romanilor, nr. 18, bl. 21, 
sc. I, ap. 18, a venit la redacția 
ziarului nostru și a reclamat - 
verbal și în scris - că a lucrat la 
un patron care și-a bătut joc de el 
când a cerut salariu după munca 
depusă. Iar atunci când a aten
ționat asupra acestei probleme, 
patronul l-a amenințat cu bătaia.

Fantoma
Un om cu barbă, îmbrăcat 

soios, de vârstă incertă, bântuie 
prin municipiul reședință de ju
deț. Intră în sediile instituțiilor 
județene și municipale și ia biro
urile la rând. Odată intrat într-o 
încăpere, se oprește în mijlocul 
ei și ia poziție spășită și depri
mantă. Dacă este întrebat ce

Pagină realizată de Traian BONDOR, Corne! POENAR
— -'  . .*  *̂.  *   r** —- =_; -*-  - ■ -t—_ f • -----
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L-am căutat pe patron și l-am ! 

găsit. Când i-am propus să pur-1 
tăm o discuție pe marginea celor | 
reclamate de N.B. ne-a răspuns ■ 
că este foarte ocupat, n-are vre- - 
me nici un pic, dar a promis că I 
vine domnia sa la redacție. Chiar | 
a doua zi. De atunci au trecut 
șapte zile și patronul n-a apărut. 
Să-l mai așteptăm?
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treabă are începe să spună că n- 
are locuință, n-are nici un venit 
ș.a. In final zice:

- N-aveți să-mi dați niște 
bani, că n-am mâncat nimic de 
4-5 zile.

Unii îi dau cât pot. Alții nu. 
Aceștia din urmă se trezesc înju
rați și blestemați în toate felurile.
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Chipul tău rămâne clar 
doar în fotografii, acolo unde 
îmi zâmbești, dar în mintea 
mea totul pare învăluit în aburi 
de ceață. E ceața uitării? Nici 
glasul tău nu mi-l mai amintesc 
și râsul tău vesel parcă-l aud în 
depărtări. Au mai rămas mici 
frânturi de amintire vie pe care 
le păstrez ca jarul în cenușă.

Mi te-amintesc, încerc să 
regăsesc acel timp frumos dar 
cumplitul văl al uitării cade mai 
greu ca o cortină de pluș. Cu 
fiecare an descopăr amintiri tot 
mai puține și voalate. în suflet

FEMEIA SINGURA. 
CUM O PRIVIM?

Despre profesie si 

împliniri
Cu chipul zâmbitor, cu 

modestie, dna doctor își poftește 
pacientele în cabinet. Timbrul 
vocii trădează bunătate, iar 
atitudinea degajată a per
soanelor venite la consult 
denotă încrederea în medicul la 
care vin de câțiva ani. Cu 
răbdare, dr. Mariana Gheorghiță 
face pentru suferinda vârstnică 
din fața sa o schiță după cate să 
ia medicamentele. “Cei mai 
vârstnici -suferă și de amnezie și 
i-am obișnuit să 'e fac și câte o 
schemă” - spunea, cu mul
țumirea celeir—--------------- ——
care vrea să iryss i K =h~ 2 
facă lucrul bine OL-s'ifew! Ol 
pană la capăt.

i n t r - o ~~ 
pauză, la ora când pacienții 
prezenți fuseseră consultați, am 
discutat îndelung cu dna doctor, 
inițial ri-avusesem intenția să 
scriem ue aici, de la Dis
pensarul uman nr.2 din orașul 
Hațeg, decât despre “medicul 
de familie". Dar sinceritatea, 
disponibilitatea la dialog, 
dorința de permanentă 
informare a dnei doctor, medic 
coordonator de dispensar, ne-a 
surprins plăcut Avea pe birou 
numeroase ziare și reviste din 
care spicuia articolele pe teme 
medicaie. Nu-i foarte mulțumită 
cu cât a realizat pe plan 
profesional - visul dumneaei era 
să devină ginecolog - dar a 
traversat o perioadă care nu i-a 
fost favorabilă împlinirii acestei 
dorințe.

După terminarea facultății, 
!n anul ’(F1, și stagiaturii la 
spitalul din oraș, a lucrat ca 
medic gcncralict în comuna 
I Iniraa timn rlo 7P re a pi iar rfin 
iunie '95 aici la Hațeg. La

dispensar, dar de șapte ani 
face și gărzi în spital, la 
pediatrie. “Sunt de fapt 
sibiancă, dar mi-am urmat 
soțul care este din zonă și 
lucrează la F.E. Hațeg ca 
inginer energetician. Am fost 
studenți amândoi în același 
oraș, în aceeași perioadă, 
ne-am împrietenit și după 
terminarea facultății ne-am 
căsătorit. ” Consideră că s-a 
realizat în căsnicie, fetița lor, 
Daniela, azi în vârstă de 15 
ani, accentuând armonia,

' i/n te lege re a

INUIRI
trudei pentru 
împlinirile 

care au venit în timp. Căci 
după stabilirea în Hațeg, și- 
au făcut o casă confortabilă, 
prin munca lor și cu ajutorul 
bănesc al părinților. “Pro
venim din familii de țărani 
înstăriți, care ne-au ajutat 
mult. "Au avut ocazia să vadă 
Franța, Austria și Germania. 
“Ca vicepreședintă la filiala 
de Cruce Roșie a orașului, 
am fost în ’96 într-o vizită 
oficială în Germania. ”

Numeroasele acțiuni pe 
linie de Cruce Roșie (de 17 
ani activează în domeniu) i- 
au ocupat mult timp liber. 
Puținele ore care-i rămân 
între turele la dispensar și 
gărzile la pediatrie (câte 4-5 
pe săptămână) le dedică 
fetiței care în acest an va 
avea admiterea în liceu, dar 
și lecturii care este hobby-ul 
dumneaei. Dar nu în ultimul 
rând treburilor cotidiene ce-i 
revin în propriul cămin.

Estera SÎNA
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ramane doar căldură și lumina 
sentimentului de a fi cu Tine. E 
această căldură și lumină din 
palmele-mi ce veghează 
lumânarea de suflarea 
vântului. ,.mi-e teamă să nu se 
stingă.

Bunica îmi spunea că 
atunci când o lumânare arde 
pe mormânt e semn că morții 
își amintesc de noi... Și eu care 
credeam că noi suntem cei 
care ne amintim de ei... Dar 
abia acum înțeleg ce a vrut 
Bunica să-mi spună. Căldura și 
lumina e tot ce rămâne în 
suflet, e o candelă mereu 
aprinsă în locul amintirilor vii 
pe care le-am avut. Mii de 
întâmplări uitate și chipul viu și 
glasul se risipesc încet, ca un 
fum. Din tot ce-a fost rămâne 
doar căldura și lumina precum 
chipul tău pe marmura albă, 
surâsul tău precum o candelă 
aprinsă, un zâmbet peste Styx.

ina DELEANU
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într-o discuție zilele trecute cu o prietenă am 
abordat o temă: etichetarea femeii singure ca un 
posibil semn de întrebare. Am remarcat 
posibilitatea ca aceasta să constituie un “zid al 
singurătății”; sau poate nu suntem pregătiți pentru 
o viață în care mai persistă mentalități? Fiecare 
“vede” de fapt ce vrea și nu adevărul, întotdeauna 
ocolit: femeia care a luptat pentru emancipare și 
recunoașterea drepturilor sale. Da! A câștigat, dar 
de ce tocmai ea construiește acest zid? Frica de ce? 
Ce o face să pună sub semnul întrebării existența 
unei femei singure? Oare ca nu mai constituie o 
persoană cu valori proprii? Cc-i poate schimba 
poziția ca om în societate? Toate acestea ne 
plasează pe un câmp enigmatic, proliferând 
mulțimea semnelor de întrebare, o dată cu crearea 
formelor de îndoială.

De ce unii încearcă, cu cuvinte frumoase, să-și 
amăgească “imaginea”, plasându-ți în față o 
oglindă în care Tu să-i vezi calitățile? Atenție, 
defectele nici nu există. Sentimentul ce te-nccarcă 
la prima vedere este de milă, îi vezi încercarea cu 
efort spre “afirmare”, fără expresia adevărată de 
sine, spre altcineva, spre realizarea propriei 
“perfecțiuni”; ea nu poate accepta ascensiunea 
celui de alături, nu cunoaște bucuria unei trăiri 
adevărate fără mască. Momentul în care vrei să-ți 
creezi o imagine, alta decât ești în realitate, 
desființează simetria temporală a etapelor de 
evoluție dintre trecut și viitor.

Un semn de întrebare pentru mai multe dintre 
noi, cele care suntem încadrate și etichetate de 
persoane preocupate de crearea propriilor imagini, 
obiect de discuții pentru unii care uită că nu nc-am 
ales noi destinul de a rămâne singure.

îmi amintesc de cuvintele lui Jean Lacroix: 
“Prima condiție a unei vieți morale, a unei 
existențe morale este sănătatea corpului și a 
spiritului - ceea ce noi numim vitalitate.”

Renunțăm la lucruri care ne permiteau să ne 
regăsim, unii nu mai apelează la rugăciunea de 
seară, suntem prea plini de noi. Oare nu mai există 
raportul între suflet și faptele noastre?

Carmen M/CU

I

Ce Vum purta?
“Ocârmuirile formează caracterul națiunilor."

Doamna de Staei
"Cineva poate fi mândru fără a fi orgolios. Mândria e 

legată mai mult de părerea noastră despre noi înșine, 
orgoliul - de ceea ce ne-arplăcea să gândească alții despre 
noi.”

Jane Austen
“Adesea dorința de a părea capabili ne împiedică să 

devenim capabili, deoarece suntem mai dornici să arătăm 
ce știm, decât să învățăm ceea ce nu știm.. ”

Doamna de Sabie
“Ceea ce este propriu fiecărei morale, este considerarea 

vieții umane ca o partidă pe care o poți câștiga sau pierde, 
și de a-l învăța pe om mijlocul de a câștiga.”

Simone de Beauvoir
“Puțini sunt cei ce înțeleg să se folosească cu omenie și 

generozitate de puterea de care dispun, când nu au de dat 
socoteală nimănui. ”

Harriet Beecher - Stowe
‘‘Acei ce nu găsesc norocul, sunt acei ce nu știu să-l 

cheme cu destulă tărie, sunt acei cărora le lipsește 
credința... Să nu te îndoiești nici un moment că viața ta 
nu va fi ceva frumos și bun cum vrei să fie, cum trebuie să 
fie.”

Hortensia Papadat-Bengescu
“A te ironiza pe tine însuți înseamnă a teferi de boala 

stupidă a amorului propriu exagerat...”
George Sand

Creatorii de modă ne-au 
informat că din această 
primăvară se poartă culorile 
pastel. Foarte modern este 
bleumarinul, dar nu rămâne 
mai prejos nici vernilul sau 
alte nuanțe pastelate.

Dar ne mai informează 
aceiași creatori că va trebui să 
purtăm, ca să fim în pas cu 
moda, jupoane ori fuste mini 
ca lungime dar bogate ca 
amploare. Desigur sunt cerințe 
puțin excentrice pentru femeile 
care au o anumită vârstă sau 
nu pot concura prin siluetă cu 
prezentatoarele de modă. Ele

pot opta doar pentru culorile 
pastel. Dacă pot! Căci 
primăvara asta deși a 
dezghețat foarte devreme 
natura ne cam îngheață

posibilitățile financiare. Așa 
că, foarte probabil, cele mai 
multe femei vor îmbrăca 
ceea ce au în garderobă. Iar 
dacă au fost inspirate și și- 
au făcut hainele în stilul 
clasic, cu atât mai bine 
pentru ele. (V.R.)
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Bătături. Pe bătăturile 
înmuiate se pune noaptea o 
coajă de lămâie cu pulpă. După 
2-3 proceduri, bătăturile se 
înlătură practic fără dureri.

Eczemă. Se ia un ziar și, 
tăcâr.du-. pungă, se aprinde 
dedesubt și se ține deasupra 
uriei farfurii. Fumul, conden- 
sându-se, formează o rășină 
de culoare galbenă. Cu ea se 
ung bubele, plăcile psoriazice. 
Este eficientă și în durerile de 
dinți (atunci când sunt cariați; 
se pune înăuntrul lor cu puțină 
\ata).

Gripă. Se dă prin râzătoare 
o ceapă proaspătă. Masa 
obținută se pune într-un tifon 
împăturit în două straturi. 
Compresa se aplică 10 minute 
în partea inferioară a nasului,

unsă înainte cu ulei (spre a evita 
iritațiile). Gripa poate fi vinde
cată repetându-se procedura de 
3 ori în 24 de ore.

Bronșită. 0,5 I suc de 
ridiche neagră (dată prin 
râzătoare) se amestecă cu 400 
g miere. Se iau câte 2 linguri 
seara, înainte de masă.

Varice. O linguriță de oțet 
de mere la un pahar de apă, de 
3 ori pe zi, înainte de masă; 
aplicăm o compresă cu oțet de 
mere pe vene (o bucată de 
pâine albă se înmoaie în oțet, 
se presară cu bicarbonat și se 
pune pe ganglionii inflamați).

Durerile de cap. Un efect 
tămăduitor are tamponul 
îmbibat cu suc de sfeclă roșie, 
introdus în ureche sau în nas.

Reumatism, Pe articulații

pot fi aplicate comprese reci 
cu soluția slabă de oțet (o 
lingură la 0,5 I apă): un șervet 
de in se înmoaie în soluție, se 
stoarce ușor și cu el se 
învelește locul dureros. Peste 
el se pune un șal de lână, 
timp de 1,5 -8 ore. Pe urmă se 
spală totul. O asemenea 
compresă, aplicată două 
săptămâni, zilnic pe frunte, îi 
scapă pe oameni de sforăit.

încarnarea unghiilor, de 
la picioare în special, se poate 
înlătura în decurs de 2-3 
săptămâni dacă aplicăm pe 
degetul mare un pansament 
îmbibat cu unt. Dacă unghia se 
desprinde de piele, în colțurile ei 
se pun bucățele de tifon. (Rețete 
din cartea lui Ion Țugui "Maria 
Vârian și terapiile sale naturale.”)
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d*  Piure de urzici. Urzicile 
tinere se curăță, se spală în mai 
multe ape și se fierb în apă cu 
sare; se scurg și se dau de două 
ori prin mașina de tocat. Se călește 
ceapă tocată mărunt în ulei, se 
amestecă apoi cu urzicile. Separat 
se rumenește fără ulei făina, se 
amestecă bulionul desfăcut în apă, 
cu mujdei de usturoi și se pune 
peste urzici, fierbându-se împreună 
15 minute la foc domol. La sfârșit 
se mai potrivește o dată gustul de 
sare. Dacă doriți să fie mai dietetic 
piureul, puteți înăbuși ceapa 
(adăugând puțină apă).

V Varză murată călită. Se 
desfac foile de varză și se lasă 
câteva ore în apă rece; se scurg, 
se taie fideluță, se storc și se 
călesc în ulei (în care, eventual, 
am călit întâi puțină ceapă tocată 
mărunt). Se adaugă 15-16 boabe 
de piper, cimbru pisat și din când în 
când puțină apă. La sfârșit se dă 
vasul 30 minute la cuptor.

Sărbătoarea femeii, îndrăgită de 
noi toți și înrădăcinată în sufletele 
noastre, a dragostei și a respectului 
pentru ființa dragă, a primelor raze 
de soare ale primăverii, a reunit în 
preajma Zilei de 8 Martie tinerele fete 
și tinerele căsătorite din Asociația 
Handicapaților Neuromotori din 
județul Hunedoara. într-o atmosferă 
deosebită s-a sărbătorit Ziua 
Internațională a Femeii, organizată 
de Consiliul județean al A.H.N. 
împreună cu Zona Deva și 
Secțiunea de Tineret ale acestei 
asociații și în colaborare cu 
Biblioteca Județeană “Ovid 
Densusianu" Deva. Doamnele 
Olimpia Bogdan și Mya Goschler au 
prezentat un material deosebit de 
valoros și documentat în legătură cu 
istoricul și însemnătatea acestei zile, 
omagiile aduse femeii în literatură, 
prezentând în același timp versurile 
create de Eugen Evu, Nichita 
Stănescu, Adrian Păunescu, Ana 
Blandiana și alți poeți, care și-au 
închinat gândurile lor pure, pline de 
respect și dragoste FEMEII.

Strălucire sărbătorii au dat și 
creatorii noștri de poezie: Horvath 
Aladar, Marinela Pop-Șerban, 
Simion Condur și Florin June, care 

^u reușit să scrie versuri anume

pentru această zi. Clipele 
petrecute cu acest prilej au fost 
pătrunse de sensibilitate, 
realizăndu-se o apropiere Intre 
tinerele familii, a căror soartă este 
destul de crudă din cauza 
handicapului, apropiere care le va 
ridica moralul și îi va face pe tineri 
să privească încrezători înainte.

O clipă de desfătare dă 
întotdeauna puteri noi și speranțe, 
face să dispară decepția și acest 
lucru stă în atenția permanentă a 
asociației noastre. De aceea n-a 
lipsit nici cântecul care a încălzit 
atmosfera, dl Petrică Lupaș, de la 
Hunedoara, acompaniind 
interpreții la taragot.

Tinerelor fete, mame și soții, 
cu acest prilej le-au fost oferite 
mărțișoare, felicitări, flori și mici 
atenții, în semn de recunoștință. 
Pentru bucuria trăită de tinerele 
noastre adresăm mulțumiri 
sponsorilor, care au înțeles 
menirea acestei acțiuni și ne-au 
sprijinit: SC “Prodcom Sia” SRL 
Deva, SC "Import-Export Leu" 
SRL Deva, “Vinalcool" SA și SC 
“Coca-Cola" SRL din Deva. 
Tuturor le urăm multe succese în 
activitate și multă sănătate.

Elisabeta BEREY^
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Din țară

The Economist: Terapia de 
șoc a lovit puternic 

România

Serviciul de spionaj german 
a cumpărat informații 
provenind din propriile 

arhive

BISERICA ARBURE

Terapia de șoc a lovit pu
ternic România, a cărei eco
nomie s-a contractat cu peste 
6,5% în 1997, conchide "The 
Economist", într-o privire de 
ansamblu asupra indicatorilor 
economici pentru România 
din ultimii ani și a estimărilor 
pentru următorii doi ani.

în cea mai mare parte a 

acestui deceniu, România a 
încercat, fără succes, să trea
că de la economia planificată 
la economia de piață. Multe 
prețuri, ca și cursul de schimb, 
au rămas sub controlul sta
tului, iar întreprinderile inefi
ciente nu au fost restructurate. 
Rezultatul a fost un deficit 
bugetar în creștere (peste 10% 
din PIB în 1996) și o inflație din

f

î Furt de documente din biroul unui ■
i i
j colaborator al lui Madeleine Albright J
■ Departamentul de Stat ame- 
| rican a anunțat că a declanșat o
■ anchetă privind furtul unor docu-
■ mente secrete din sediul său de 
| la Washington, a declarat purtă- 
i torul de cuvânt al Departamen-. 
! tului, James Rubin, citat de AFP. 

î Revista americană "Time" a 
| relatat, în numărul său din 9 
. martie, că o persoană neiden-
■ tificată a furat, în luna februarie, 
| documente strict secrete din
■ biroul unuia dintre principalii
■ colaboratori ai Secretarului deX. ——_____________

Scufundătorii francezi și e- 
gipteni, care au plonjat recent în 
apropierea coastelor egiptene, 
speră că vor reuși luni să scoată 
din valuri picioarele colosale ale 
statuii unui faraon, care se pare 
că făcea parte din Farul de la 
Alexandria, una dintre cele șapte 
minuni ale lumii antice, transmite 
AFP. "în ultimii ani am scos la 
suprafață coroana, capul și tor
sul acestui faraon care ar putea 
fi Ptoiemeu al ll-lea", care a 
domnit între 285 și 246 î.e.n., a 

ce în ce mai mare.
După alegerile din 1996, 

România și-a schimbat, într- 
un târziu, politica, angajăndu- 
se la începutul anului trecut 
pe drumul terapiei de șoc. 
Cursul de schimb a fost libe
ralizat, subvențiile au fost re
duse, iar creditele direcționate 
au fost abandonate. Deficitul 
bugetar s-a redus la 4-5% din 
PIB în 1997, iar ritmul priva
tizării a fost accelerat.

Pentru următorii ani, "The 
Economist” citează ultimele 
estimări ale OECD, care con
sideră posibilă o creștere eco
nomică de 1% în 1998 și de 
3% în 1999, precum și o redu
cere a inflației anuale de la 
150% în 1997 la 20% în 1999.

Stat american, Madeleine Albright. 
Revista afirmă că intrusul a depășit 
toate barierele de securitate și a 
intrat în biroul secretarului executiv 
al doamnei Albright, de unde a 
subtilizat documente ulta-secrete 
aflate într-o geantă diplomat.

Purtătorul de cuvânt al Depar
tamentului de Stat a refuzat să 
aducă precizări în acest caz. El a 
declarat doar că "se află în curs de 
desfășurare o anchetă pentru a se 
stabili dacă acest incident a adus 
atingere securității naționale”.

STATUIA UNUI FARAOtt
declarat francezul Jean-Yves Em- 
pereur, directorul Centrului de 
Studii Alexandrine, care a orga
nizat scufundările.

"Picioarele sunt singurele piese 
care lipsesc pentru a putea fi recon
stituită această statuie, colosală, cu 
o înălțime de 13 metri și o greutate 
de 35 de tone", a mai spus el.

Serviciul de spionaj german 
(BND) a cumpărat la un preț des
tul de ridicat "informații de prove
niență rusă”, care s-au dovedit a 
fi sustrase din propriile arhive, se 
afirmă în cotidianul "L'Express" 
din Koln, citat de AFP.

Satisfăcut de faptul că a obți
nut confirmarea unei a doua 
surse în legătură cu informațiile 
achiziționate, BND s-a lăsat ma
nipulat de către unul dintre pro
priii săi agenți, care lucra în 
colaborare cu un informator, 
precizează "L'Express". Par
chetul federal și Poliția criminală 
federală s-au sesizat din oficiu în 
acest caz.

Agentul implicat, Hans Hel
muth Deller, în vârsta de 49 de 
ani, recondiționa unele din miile 
de informații prelucrate de către 
cei 5.986 de colaboratori ai BND, 

V -------

James Rubin o însoțește pe 
Madeleine Albright în turneul său 
european. De asemenea, ancheta 
va stabili și natura documentelor 
furate, a adăugat Rubin.

Revista "Time" adaugă că ni
meni nu a încercat să-l aresteze 
pe intrus. Acesta cunoștea perfect 
locurile și dispozitivele de secu
ritate, ceea ce sugerează faptul că 
era un anqajat al Departamentului 
de Stat.

Biroul Federal de Investigații 
(FBI) a inițiat, la rândul său, o an

"Dacă vom reuși, vom putea 
prezenta statuia completă la ex
poziția consacrată Alexandriei, 
care va avea loc în mai la Paris", 
a estimat Empereur. Manifestarea 
urmează să fie inaugurată de pre
ședintele egiptean Hosni Mubarak 
și de Jacques Chirac.

Celelalte părți ale statuii au 

după care le trimitea complicelui 
său din regiunea Munchen, Al
fred H., în vârstă de 50 de ani, 
care le furniza serviciilor secrete.

Pentru aceste informații "de 
proveniență rusă", Alfred H. a 
primit într-un singur an, de la 
BND, aproximativ 65.000 de 
mărci (36.000 de dolari). Con
form cotidianului "L'Express", cei 
doi au păcălit serviciile secrete 
de 36 de ori, până ca acestea să 
renunțe la serviciile lui Alfred H.

Deller și complicele său au 
încercat atunci să înșele ser
viciile de informații străine care, 
mai neîncrezătoare, i-au aver
tizat pe cei de la BND. Ținuți sub 
observație, cei doi au putut fi 
demascați. Erau fost plasați în 
arest preventiv și au fost incul
pați pentru spionaj și escro
cherie.

■ 4

chetă pentru a stabili identitatea ■ 
intrusului, natura documentelor, | 
precum și dacă acestea urmau să ■ 
parvină unei puteri străine. 8

Autoritățile americane pre- | 
supun că dosarele erau strict se- ■ 
crete, conținând rapoarte de sin- . 
teză întocmite de serviciul de in- I 

formații al Departamentului de | 
Stat, care urmau să parvină res- . 
ponsabililor acestei instituții, sau ■ 
informații interceptate de sateliții | 
spioni ai Agenției Naționale de ■ 
Securitate (NSA), adaugă "Time". ■ 

fost transportate cu vaporul până 
în Franța, iar dacă picioarele, 
care cântăresc aproape 12 tone, 
vor putea fi remontate, vor fi 
trimise și ele în Franța, cu a- 
vionul.

Construit în secolul al lll-lea 
î.e.n., Farul din Alexandria, înalt 
de 120 de metri, s-a prăbușit în 
1349, după o serie de cutremure 
foarte puternice.

MEDIAFAX

Reflectând asupra unui 
eventual model al satului ro
mânesc, mi-l închipui ca fiind 
o așezare, mai mare sau mai 
mică, în care, din negura vre
murilor, o comunitate a găsit o 
soluție de viață. Construind 
case și gospodării mai impu
nătoare sau mai modeste, 
așezate de obicei pe firul unei 
ape, pietruind eventual ulițele, 
dezvoltându-se după puterea 
localnicilor și după bunăvoința 
vremurilor, dar având obli
gatoriu o biserică în vatra 
satului.

Așa am găsit și satul în
temeiat de Luca Arbure, o 
așezare ce-i poartă numele, la 
doar câțiva kilometri de Ră
dăuți. Pentru cei care vizi
tează locurile, o prezență plă
cută o constituie întâlnirea cu 
preotul satului, o enciclopedie 
vie a evenimentelor istorice 
prin care a trecut satul Arbure.

Biserica Arbure a fost zi
dită în 1502 la porunca lui 
Ștefan cel Mare, sub coordo
narea directă a lui Luca Ar
bure, pârcălab de Neamț, din 
piatră brută, cărămida folo- 
sindu-se doar la bolțile fe
restrelor, specific acestui mo
nument fiind lipsa turlelor, 
înfățișarea, valoarea artistică 
deosebită și eleganța bisericii 
Arbure se datoresc atât zu
grăvelilor interioare, cât mai 
ales celor exterioare. Aco
perișul bisericii a fost dete
riorat de multe ori, pictura 
interioară având cel mai mult 
de suferit. Pe bolțile interioare 
nu se mai văd decât urme, 

dar, deși pe alocuri pereții 
sunt foarte șterși și afumați, 
încă se mai văd personajele. 
Remarcabile sunt frescele cu 
caracter politic. Una dintre 
acestea este cea a împăra
tului Constantin însoțit de o 
suită de sfinți îmbrăcați mili
tari. Două tablouri votive între
gesc frumusețea picturii prin 
detaliile vestimentare, ambele 
înfățișând pe Luca Arbure 
alături de soția sa, cneaghina 
luliana și copiii.

în exterior, pictura se păs
trează în mare parte în toată 
strălucirea ei, dovedind mă
iestria artiștilor moldoveni din 
sec. a XVI-lea. Ea a fost zu
grăvită cu 6 ani înaintea Vo- 
ronețului, fiind penultima bi
serică pictată în exterior din 
epoca lui Petru Rareș. Spre 
deosebire de Voroneț, unde 
predomină albastrul, culoarea 
dominantă este aici verdele.

Biserica adăpostește în 
pronaos mormântul ctitorilor: 
al lui Luca Arbure, al soției și 
al altor membri din familie. Din 
vechiul mobilier s-a păstrat 
doar un sfeșnic de lemn de 2 
m și o icoană zugrăvită pe 
lemn.

La plecare, mulțumind 
pentru explicații și pentru fru
moasele iconițe ce imitau chi
purile sfinților de pe pereții 
interiori, am fost sfătuiți să nu 
uităm în călătoria noastră o 
mănăstire deosebită atât prin 
asemănarea sa cu cele din 
Transilvania, cât și prin pic
tură: HUMOR.

/na JURCONE

Clubul Român de Presă, re
prezentat de peste 20 de case 
editoriale care cuprind cele mai 
importante instituții mass media 
naționale (presa scrisă, televi
ziuni, radiouri și agenții de presă) 
numărând circa 20.000 de zia
riști, membri ai tuturor asociațiilor 
de presă din România, propune 
introducerea unui Cod etic al 
ziariștilor și instituirea unui Con
siliu de onoare, care să urmă
rească respectarea normelor 
deontologice. Regulamentul de 
organizare și funcționare al Con
siliului de onoare face obiectul 
unui document separat.

Potrivit Constituției României, 
libertatea de exprimare a opiniilor, 
în scris, prin imagini sau prin alte 
mijloace de comunicare în masă 
este garantată. Cenzura de orice 
fel este interzisă (art. 30). Dreptul 
presei de a avea acces la orice 
informație de interes public nu 
poate fi îngrădit. Autoritățile pu
blice, potrivit competențelor ce le 
revin, sunt obligate să asigure 
informarea corectă a cetățenilor 
(art. 31).

s - ==

Ziarist profesionist este per
soana care are drept ocupație prin
cipală și retribuită presa, posesoare 
a unei cărți de presă recunoscută 
de una din organizațiile profesio

Un posibil Cod etic al ziariștilor
nale, respectiv orice reporter, re
dactor, fotoreporter, grafician de 
presă, secretar de redacție, șef de 
secție sau departament, redactor 
șef sau adjunct, director de pu
blicație, radio sau televiziune, cu o 
vechime minimă în presă de un an 
(perioadă ce reprezintă stagiul în 
această activitate). în virtutea liber
tății de expresie, ziaristul are dreptul 
de a critica, argumentat, atât Pute
rea cât și Opoziția, considerând 
drept unic criteriu de judecare a 
faptelor raportarea lor la legile țării și 
la principiile morale.

Articolul 1. Ziaristul are da
toria primordială de a relata ade

vărul, indiferent de consecințele ce 
le-ar putea avea asupra sa, obli
gație ce decurge din dreptul con
stituțional al publicului de a fi 
corect informat.

Articolul 2. Ziaristul poate da 
publicității numai informații de a 
căror veridicitate este sigur, după 
ce în prealabil le-a verificat, de 
regulă, din mai multe surse cre
dibile.

Articolul 3. Ziaristul nu are 
dreptul să prezinte opiniile sale 
drept fapte. Știrea de presă trebuie 
să fie exactă, obiectivă și să nu 
conțină păreri personale.

Articolul 4. Ziaristul este obli
gat să respecte viața privată a cetă
țenilor și nu se va folosi de metode 
interzise de lege pentru a obține 
informații sau imagini despre a- 
ceasta.

Atunci când comportamentul 
privat al unor personalități publice 
poate avea urmări asupra socie
tății, principiul neintruziunii în viața 
privată ar putea fi eludat.

Este preferabil ca minorii, bol
navii și victimele unor infracțiuni să 
beneficieze de păstrarea con
fidențialității identității.

Se va menționa rasa, națio
nalitatea, apartenența la o anumită 
minoritate (religioasă, lingvistică, 
sexuală) numai în cazurile în care 
informația publicată se referă la un 
fapt strict legat de rspectiva pro
blemă.

Articolul 5. Ziaristul va da pu
blicității punctele de vedere ale 
tuturor părților implicate în cazul 
unor păreri divergente. Nu se vor 
aduce acuzații fără să se ofere 
posibilitatea celui învinuit să-și 

exprime punctul de vedere. Se va 
avea în vedere respectarea prin
cipiului prezumției de nevinovăție, 
astfel încât nici un individ nu va fi 
catalogat drept infractor până 

când o instanță juridică nu se va 
pronunța. Se va evita publicarea 
comentariilor și luărilor de poziție 
asupra unor cauze aflate pe rol în 
justiție. Aceasta nu exclude rela
tările obiective asupra faptelor în 
evoluția lor. Ziaristul nu se substi
tuie instituțiilor și puterilor publice.

Articolul 6. Ziaristul va păstra 
secretul profesional privind sur
sele informațiilor obținute confi
dențial. Este la latitudinea propriei 
sale conștiințe să respecte confi
dențialitatea surselor chiar și în 
fața justiției. Confidențialitatea 
surselor de informații este ga
rantată de reglementările inter

naționale la care România este 
parte.

Articolul 7. Ziaristul are 
responsabilitatea civică de a 
acționa pentru instaurarea 
justiției și dreptății sociale. în 
cazurile în care are știință de 
abuzuri sau de încălcări ale 
legilor, potrivit clauzei de con
știință, ziaristul are dreptul de 
a refuza orice ingerință care 
să-i influențeze decizia.

Articolul 8. în exercitarea 
profesiei și în relațiile pe care 
le întreține cu autoritățile pu
blice sau cu diverse societăți 
comerciale, ziaristului îi sunt 
interzise orice înțelegeri care 
ar putea afecta imparțialitatea 
sau independența sa.

Articolul 9. Ziaristul care dis- 
torsionează intenționat informația 
sau face acuzații nefondate să
vârșește abateri profesionale de 
maximă gravitate.

Articolul 10. Ziaristul are 
datoria de a face corecțiile 
necesare în cazul în care din 
vina sa vor fi date publicității 
informații inexacte".
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DECESE

VANZARI
CUMPĂRĂRI ”

• Vând teren intravilan, anexe, 
sau schimb cu apartament parter, 
etaj unu, zonă centrală. Vând trac
tor U 445, funcționabil și combină U 
445. Tel. 211400 (40890)

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

• Vând casă în Ilia, str. T. Vla- 
dimirescu. Tel. 349 A

• Vând apartament 3 camere, 
decomandate, centru Brad. Tel. 
624055 (2441)

• Vând apartament 3 camere. 
Simeria, str. Fabricii, bl.8, ap. 8 (2666)

• Vând casă cu etaj, Hațeg, tel. 
777570, între 9,30-17. (2551)

• Vând apartament Deva, Dacia, 
confort 3, bl.9. Informații la adresa: 
Dacia, bloc 20, sc.lll, ap. 47, familia 
loniță. (1423)

• Vând apartament 4 camere (di
verse îmbunătățiri), zona Liliacului, 
tel. 221193 (2520)

• Vând casă, grădină cu pomi, 
Calea Moților nr. 98, Criscior.

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

• Vând urgent Dacia 1310, fabri
cație 1991. Tel. 247956, seara (2659)_

• Vând mașină erbicidat 12001, 
MIG 04, cultivator. Tel. 715026 (2650)

• Vând Dacia 1310 break, verde 
metalizat. Tel. 217546 (40893)

• Vând Nissan Bluebird, an 
fabricație 1990, injecție benzină, cu 
catalizator. Tel. 665177 (40896)

• Vând urgent dubă Citroen C 
25 Diesel. Tel. 092708749 (2666)

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

• Vând Audi 100, înmatriculat sau 
talon Audi, negociabil. Tel. 738043 
(1312)

• Vând serviciu de masă, 44
piese, yena, franțuzesc, model 
deosebit, fumuriu, preț 450.000 lei. 
Tel. 215729. (2602) ___________

• Vând vioară veche. Ilia tel. 248 
(2638)

• Vând garaj sub bloc. Deva tel. 
621609, informații seara (40888)

• Vând chioșc aluminiu, preț
15.000.000 lei. Tel. 227543, între 
orele 8-16(2648)_______________

• Spray contra ejaculării rapide, 
medicamente potența, afrodisiace, 
092/342628,092/342629. (OP).

• Vând 2 tractoare agricole și 
mobilă de bucătărie. Tel. 723123 (1311)

• Vând mașină înghețată, profe
sională, congelator vitrină verticală. 
Plata în rate, tel. 711955,092/356273 
(1313)

OFERTE DE
SERVICII

PIERDERI

• Pierdut certificat nr. 766/IT 
eliberat de Ministerul Economiei și 
Finanțelor, Direcția Generală a 
Finanțelor Publice și Controlului 
Financiar de Stat a județului Hune
doara- Deva, Direcția de Impozite și 
Taxe pentru SC Atlantis Press SRL 
Deva. Se declară nul. (2647)

• Pierdut certificat cod fiscal 
R10125761 eliberat de Direcția Ge
nerală a Finanțelor Publice pentru 
SC Hadfel Moblecom SRL Tîrnava 
de Criș, jud. Hunedoara. Se declară 
nul (2651)

• Pierdut carnet șomaj pe numele 
Țolea Mariana. îl declar nul. (1309)

DIVERSE

• 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 contabil, vechime în 
muncă minim 3 ani, studii de 
specialitate, cunoașterea progra
mului Ciel. Informații la tel. 227543, 
între orele 8-16 (2648)

• Importator direct Canada 
pregătește- formează manageri în 
domeniul vânzărilor. Pregătire 
gratuită, profit zilnic 100-150.000 
lei. Sunați azi, start mâine. Expe
riența nu este necesară. Tel. 
627527-d-ra Alison. (2625)

• Societate particulară de con
strucții angajează urgent inginer 
constructor și dulgheri. Relații la tel. 
216795, între orele 7-15 (40894)

• Asociația Familială Arad Su- 
sana Petroșani funcționează în baza 
autorizației 15042/98 cu activitate 
de comerț produse alimentare, 
nealimentare, flori etc. (2641)

• Asociația Familială "Tiuzbaian 
I.R." Petroșani funcționează în baza 
autorizației 15043/98 cu activitate 
de comerț produse alimentare, 
nealimentare, flori etc. (2642)

• Asociația Familială Irimie 
Sabina Petroșani funcționează în 
baza autorizației 15041/98 cu 
activitate de comerț produse alimen
tare, nealimentare, flori etc. (2640)

•Asociația Familială "Flore" Deva 
funcționează în baza autorizației 
14657/98 cu activitate de comerț 
produse alimentare, nealimentare, 
legume-fructe etc. (2646)

• în conformitate cu Legea nr. 

137/1995, Carmacom SRL Ilia 
anunță începerea demersurilor 
pentru obținerea acordului de mediu 
pentru barul din Ilia și snak barul din 
Dobra. Eventualele sesizări se 
depun la sediul APM Deva, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 25.(2649)

• Familia It.col. dr.Gheorghe 
Budău aduce mulțumiri și respec
tuoasă recunoștință echipei opera
torii : dr. Iliescu, dr. Nada, dr. Gîrieanu 
pentru profesionalismul, devota
mentul și competență în rezolvarea 
favorabilă a unor afecțiuni, complexe 
prin asocierea lor,suferite de o 
membră a familiei noastre. Aduce 
mulțumiri pentru profesionalism și 
colaborare dr. Muțiu, dr. B. Florea, dr. 
Rad, dr. Cordea, dr. Străuț, dr. Vintilă, 
dr. Munteanu, dr. Trușcă, biolog 
Gabor. Din partea medicului șef al 
garnizoanei Deva rog respectuos 
pe directorul Direcției Sanitare, dr. I. 
Rău, să primească sincere felicitări 
pentru medicii Spitalului Județean 
Deva. (2653)

• Asistență Policlinică Sanitar- 
Veterinară, dr. Pascu loan medic 
primar veterinar Deva, b-dul Băl- 
cescu, bl.B, ap.43. Programări la tel. 
220657 (40892)

• Administratorul S.C. Agromec 
SA Hațeg, cu sediul în Hațeg, str. 
Progresului, nr. 57, județul Hune
doara convoacă adunarea generală 
a acționarilor la data de 27.03.1998, 
ora 10, la sediul societății pentru toți 
acționarii înregistrați la data de 
27.02.1998, cu următoarea ordine de 
zi: 1. Raportul de gestiune al admi
nistratorului. 2. Analiza și aprobarea 
bilanțului pe 1997 cu raportul 
cenzorilor și a bugetului pe 1998.3. 
Diverse. în cazul neîntrunirii cvoru

mului se convoacă a doua AGA, la 
data de 06.04.1998 la aceeași oră 
și în același loc, cu aceeași ordine 
de zi. (2557)

• Familia îndurerată anunță 
încetarea din viață a scumpului soț 
și tată

IOAN MACAVEI
în vârstă de 72 ani. Corpul ne
însuflețit se află depus la Casa 
Mortuară Deva. înhumarea va avea 
loc astăzi, 12 martie 1998, ora 13 
în Cimitirul din str. Eminescu.Te vom 
purta veșnic în inimile noastre. 
Soția Elvira, fiii Sia și Nicu. (2656)

• Cu nemărginită durere frații 
Emil. Remus, Iță și sora Ileana aduc 
un ultim omagiu dragului lor frate

I0AN MACAVEI
Dumnezeu să-l odihnească! 

(2656)

• Nepoții Alin, Dana, Gabi, Nadia, 
Miruna, Doina, Eugen, Dănuț, Luci 
și strănepotul Tudorel deplâng 
moartea dragului lor unchi

I0AN MACAVEI
Nu te vom uita niciodată! (2656)

• Familia Sămărtean Nina și 
Petre este alături de familia 
Macavei la greaua încercare 
pricinuită de trecerea în neființă a 
tatălui

IOAN MACAVEI
și-i transmite sincere condoleanțe. 
(2625)

• Familiile Damian Giorgioni și 
Turc din Hațeg mulțumesc rudelor, 
prietenilor, colegilor și tuturor 
cunoscuților care au fost alături 
de noi la greaua încercare prici
nuită prin decesul bunului nostru 
soț, tată, bunic, frate, cumnat și 
unchi,

prof. IOAN NICOLAE DAMIAN
din Hațeg. (2558)

• Familia prof.Crișan Gheorghe 
din Hațeg regretă dispariția din 
viață a mamei doctorului Costea 
loan. Sincere condoleanțe! (2559)

(SCUJO^TELJIL

11 MARTIE
Idolar SUA 8065 lei
1 marcă germană 4401 lei
100 yeni japonezi 6265 lei
1 liră sterlină 13237 lei
1 franc elvețian 5404 lei
1 franc francez 1313 lei
100 lire italiene 447 lei

Cursurile incluse in această 
listă au la bază cotații ale so
cietăților bancare autorizate să e- 
fectueze operațiuni pe piața va
lutară. Prezenta listă nu implică 
obligativitatea utilizării cursurilor in 
tranzacții efective de schimb valu
tar și înregistrări.

Acționarii SC FAVIOR & 
COMPANIA DE BLĂNURI S.A 

ORÂȘTIE
suntconvocați la adunarea generală care va avea loc în 26 martie 1998, ora 

10, la sediul societății din Orăștie, str. Qh. Lazăr, nr.2.
Ordinea de zi a adunării generale este următoarea:
1. Discutarea și aprobarea bilanțului contabil pe anul 1997, după prezen

tarea raportului Consiliului de Administrație și al Comisiei de cenzori; 
aprobarea repartizării profilului și fixarea dividendului.

2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de acti
vitate pe 1998.

3. Aprobarea nivelului de creditare pe 1998.
4. Modificarea și completarea unor prevederi din statutul societății comer

ciale, după cum urmează:
a) modificarea denumirii societății în Societatea comercială "FAVIOR - 

VIDRA" S.A. Orăștie;
b) completarea obiectului de activitate al societății;
c) abrogarea prevederilor art. 13, lit. d din statutul societății;
d) diferențierea atribuțiilor adunărilor generale ordinare și extraordinare, 

potrivit legii;
e) completarea art. 18 din statut, cu garanția care trebuie să fie depusă pe 

fiecare administrator (20.000 acțiuni cu o valoare nominală de 1.000 lei 
fiecare) garanția putând să fie depusă și de către un terț;

f) fixarea garanției pe care trebuie să o depună fiecare cenzor la 1/3 din 
garanția necesară pentru administrator;

g) completarea și modificarea statutului societății comerciale cu alte 
prevederi, cuprinse în legislația în vigoare.

5. Prezentarea și aprobarea actului adițional al statutului societății cu toate 
modificările și completările intervenite pe parcurs, cât și cu cele care rezultă 
în urma aprobării divizării societății comerciale.

în situația în care prezența acționarilor la prima convocare nu întrunește
cvorumul prevăzut de statut, a doua adunare generală va avea loc în 27 martie 
1998, ora 10, la sediul societății, având aceeași ordine de zi.

REGIONALA CF TIMISOARA
DIVIZIA INFRASTRUCTURĂ

Prin secțiile: L5 Deva, CT4 Deva, IFTE Deva, scoate la vânzare prin licitație publică 
mijloace fixe disponibile.

Licitația va avea loc în data de: 18.03.1998, ora 11.00, la sediul Secției L5 Deva, str. 
Horea, nr. 12-14.

Mijloacele fixe scoase la vânzare pot fi văzute, iar documentația tehnico-economică, 
regulamentul de licitație și lista prețurilor de începere a licitației pot fi consultate la 
sediile din:

13 Secția L5 Deva - tel. 216320/292, 296 -str. Horea, nr. 12-14.
13 Secția CT4 Deva - tel 216320/382, 387 - str. Horea, nr. 12-14.
[3 Secția IFTE Deva - tel 216320/341, 342 - str. M. Viteazul, nr. 36.
Pot participa persoane fizice sau juridice, care până la deschiderea licitației vor 

depune la comisia de licitație chitanța de achitare a taxei de participare, în valoare de 
cel puțin 10% din prețul de începere a licitației mijloacelor fixe pe care intenționează 
să le achiziționeze, în contul 251101174360013642002 deschis la Banc Post Timișoara.

Licitația se desfășoară în mod separat pentru fiecare ansamblu.

Liceul Teoretic "Aurel Vlaicu" din Orâstie
str. Gh. Lazăr, nr.8

Scoate la concurs un post de contabil la 
Centrul de Execuție Bugetară din cadrul 

liceului.
Concursul va avea loc în ziua de 24 martie 

1998, ora 10.
Candidații trebuie să aibă studii de specialitate 

medii sau universitare.
Relații suplimentare se pot obține la 

conducerea liceului sau la telefon 241196.
v ----z — — —- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
| Consiliul local Șoimuș

Organizează licitație publică în data de 
| 27.03.1998, ora 10,00, la sediul acestuia, pentru 
| vânzarea mijloacelor fixe preluate de la fostul C.A.P.

în cazul în care nu se vând la prima licitație se 
■ vor organiza noi licitații lunare în ultima zi de vineri 
J a lunii respective până la vânzarea mijloacelor 
• respective.

s
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[s.l. TEII.IIIIIIEP S.A. Iliiiidoara]
Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor la data de I 

27.03.1998, ora 13,00, la Casa de cultură, cu următoarea ordine I 

de zi:
1. Analiza indicatorilor tehnico-economici pe exercițiul financiar j

1997 și aprobarea bilanțului *
2. Stabilirea prețului de pornire a licitației pentru activul Tg. Mureș |
3. Analiza activității Consiliului de Administrație și a Directorului | 

| general pe anul 1997
4. Aprobarea bugetului venituri cheltuieli 1998
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 telefoanele 712338 
și 712050, dl ing. Savastre Sorin.
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Decupează acest talon și poți cumpăra

-

I

SIDERURGICA S.A.
HUNEDOARA
produce și vinde 

SULFAT DE AMONIU tip H 
conform STAS 4721 - 80. 

Produsul este folosit cu succes 
în agricultură ca îngrășământ.

Relații suplimentare la 
Serviciul Desfaceri al Societății, 

tel. 054 - 711462, 
054 - 716121, interior 1075.

-

S.C. APROTERRA S.A. S!MERI A
Asigură în permanență piese de schimb auto pentru tractoare și 

mașini agricole, rulmenți și acumulatoare, la cele mai mici prețuri, 
fiind distribuitor pentru principalii producători din țară.

De asemenea, asigură, din stoc, carbid, electrozi de sudură, organe 
de asamblare, vopsele alchidrice, uleiuri pentru motor marca 
LUBR1FIN la prețuri accesibile.

Relații la telefoanele: 054/260424, 260966.

în perioada 9 -14 martie '98 

cu reducere de 100.000 lei televizoarele sony, 
în magazinele 'Quasar" din Deva tel. 211261, 
Hunedoara tel. 723139, Orăștie tel. 247540,

Brad tel. 651250, Petroșani tei. 542362, Hațeg fel. 770013I! 
mm - LHLA TfâVlIOĂfâLEm ! 

i?>^ "Quasar" - un bun necesar!

cu sediul în Hunedoara, str. Piața lancu de Hunedoara, nr.1
organizează licitație publică incepând cu data de 16 aprilie 1998, in fiecare 

joi, ora 11,00, la sala CHJ din cadrul unității, pentru vânzarea mijloacelor fixe 
amortizate și neamortlzate aprobate la casare pe anul 1998, precum și pentru 
următoarele tipuri de mijloace de transport auto aprobate pentru 
disponibilizare:

tractor pe șenile - ciocan pendul PW5;
autoturism Dacia 1304;
autoturism Dacia 1310;
autoturism Dacia 1310 Break;
autoturism Dacia 1325 Liberia;
microbuze TOYOTA; 
autoutilitare; 
autoturisme ARO; 
locomotive hidraulice LDF1 700 CP.

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 054-716121, int. 2526. Serv, 
mecanic - Biroul Plan.

Participanții la licitație vor depune la casieria societății o garanție de IO la 
sută din valoarea de începere a licitației. a

©
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
©

Societatea de Asigurare - Reasigurare

V
prin agențiile sale din Deva și Petroșani, încheie asigurarea obligatorie 

de răspundere civilă auto pentru perioada 01.04.1998-31.12.1998.
Informații suplimentare la:
Agenția ASTRA Deva - str. Zamfirescu, bl. Q, sc. A, ap. 4, tel/fax: 226321
Agenția ASTRA Petroșani - str. C-tin Miile, bl. 3, ap. 1, tel/fax: 544171.

’ J
< ■ ....-— ;   --------------- - x

Angajează prin concurs

( 4PMW/J77MT0R - MfRCFOtOG 6848847/ J

Condiții:
■ experiență în domeniu,
- vârstă până Ia 40 de ani,
- posesor al permisului de conducere aii to categoriile B și C (deținerea 

unyi autoturism ar constitui un avantaj).
înscrierea la concurs se va face pe baza unei cereri și a unui curricu

lum vitae, la sediul ziarului "Cuvântul liber" din Deva, str. 1 Decembrie, 
nr.35 (clădirea Tribunalului județean), până în ziua de 25 martie a.c.

Concursul va avea loc în ziua de 30 martie 1998. ora 10,00.
\ ....... . ........ . . ........

Y

RATMIk -UZINA MECANICA

cu sediul in Orăștie, str. N. Titulescu, nr. 60, cod 2600, 
jud Hunedoara, telefon 054/241040, Fax 054/241131

Organizează în ziua de 9 aprilie 1998, oro 10.00, licitație publică deschisă 

pentru achiziționarea de Tehnică de Calcul care să se constituie intr-o rețea.

Ofertanții interesați vor putea ridica de la sediul uzinei, contra cost, 

documentația de licitație care cuprinde caietul de sarcini și Regulamentul de 

desfășurare a licitației.

Prețul documentației este de 100 OS0 și se va depune Io casieria unității sau 

in contul 4798010100300 deschis la Basa Orăștie.

Ofertele se vor depune la sediu! Uzinei Mecanice Orăștie până în data de 7 
aprilie 1998, ora 15.00.

Relații suplimentare la telefon 054/241040, int. 148, Birou Dezvoltare 

Capacități.
—Z - -aFTF-rfr - ---------—

PUBLICITATE

MBBR"
d-------------------------------------------------------------

Grupul Școlar 
Industrial

Energetic Deva
sir. Tilii Haioim nr.2S

Organizează în da
ta de luni, 23 martie 
1998, ora 900, concurs 
pentru ocuparea pos
tului de secretar.

Informații la secre
tariat, tel. 620913.

' — .................~-y
---- - ----------

UZINA MECANICĂ PRAȘTIE
■ .....................  — - . I II ---------- I ■ ■ ■ ■

Orăștie, str. N. Titulescu, nr. 60, jud. Hunedoara 
Telefon 054/241040, 241041. Fax: 054/241131
Organizează licitație publică la dala de 06.04.1998 ?ji 

respectiv la data de 20.04.1998 și 27.04.1998, ora 9.00, la 
sediul unității.

Se oferă spre vânzare mijloace fixe aprobate la casare sau 
disponibilizare (mașini de transport auto, CFR, ina.șini- 
unelte, subansamble rezultate din casare ele.).

Documentele de înscriere și participare la licitație se 
depun la sediul unității cu cel puțin .5 zile înainte de data 
ținerii licitației.

Taxa de înscriere .și participare la licitație de 30000 lei și 
garanția de 10% din valoarea licitată se depun la casieria 
unității.

Informații suplimentare la sediul uzinei sau la telefoane 
0.54/24104()’ 241041, interior 202.

■Șy

Oferta extraordinară!
O ÎMBRĂCĂMINTE SORTATĂ - pe sezon, 

de calitate excepțională, garantată
-ambalată în saci de 25 kg, cu conținut 

mixt;
- prețuri de introducere pe piață: numai 

14.000 lei/kg
O ÎMBRĂCĂMINTE NESORTATĂ - din co

lectare originală la prețul extraordinar de 
10.500 lei/kg

în funcție de cantitatea cumpărată se 
acordă reduceri de până la 10%.

Informații: Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, 
nr. 6, tel: 064/195495; 018/625482

Orar depozit:
Zilnic: 8-18 
Sâmbătă: 8-14

Cu un avans de numai —
S.C. INFOMIN S.A. Deva-------

vă oferă calculatoare în orice configurație și imprimante 
de toate tipurile în sistemul cel mai avantajos de rate. 

Vă așteptăm la sediul nostru din 
Deva, str. 22 Decembrie , nr. 37A, 

tel.: 054/213915 și 214718.
(r

x>

Inspectoratul Școlar al 
Județului Hunedoara

organizează concurs, în data de 30 martie 
1998, pentru ocuparea următoarelor posturi:

■ revizor contabil (C.F.I.)
■ consilier juridic

Condiții: studii superioare de specialitate
Informații se pot obține la sediul Inspectoratului 

Școlar al Jud. Hunedoara, din Deva, Str. Gh. Barițiu, 
2 sau la telefoanele 213315; 217345.

/J
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Municipiul Orăștie a fost 
întotdeauna o localitate 
curată și frumoasă. Are spații 
verzi multe, sunt foarte 
numeroși pomii ca și florile 
ce, în anotimpurile când 
acestea din urmă înfloresc, îi 
dau orașului un aspect de 
stațiune gospodărită de 
oameni pricepuți și harnici. 
Parcul principal al localității a 
fost împrejmuit, întreaga 
activitate de gospodărire a 
fost introdusă pe calculator, 
au fost tăiați copacii bătrâni în 
prag să se usuce, curățenia a 
fost privatizată și este 
urmărită îndeaproape activi
tatea firmei ce efectuează 
toaleta străzilor și locurilor 
publice, lată numai câteva 
împliniri ale ultimei perioade, 
dar ele sunt mult mai multe.

- Gospodărirea și înfrumu
sețarea municipiului este o 
preocupare permanentă a 
celor ce conducem treburile 
obștii - ne spunea dl Nicolae 
Gîrjof, viceprimarul localității.

- Vă rugăm să vă 
argumentați afirmația.

- S-a stabilit precis ce 
lucrări se vor face în fiecare 
zonă, iar programul a fost 
adoptat de consiliul local. 
Profitând de vremea fru

moasă și caldă din ultima 
vreme, a început amenajarea 
spațiilor verzi, tăierile coro
nariene la pomi. Am întreprins 
demersuri pentru procurarea 
de gard viu și arbori 
ornamentali. în acest sens 
avem oferte de la Simeria și 
Timișoara. Dar să știți că 

Gospodărire^ 
LOCALITĂȚILOR< ' J
puieții sunt foarte scumpi, 
peste 100.000 lei bucata.

- Orăștia are și ocol 
silvic. Cum vă ajută?

- Avem două. în oraș își au 
sediul Ocolul silvic Orăștie și 
Ocolul silvic Grădiște. 
Amândouă ne-au promis 
puieți - peste 700 fiecare, 
gratis. Când va veni vremea 
plantărilor vom trece serios la 
treabă.

- Bătrânii tei de pe strada 
Armatei au fost tăiați.

- Erau pe cale să cadă. în 
locul lor vom planta tot tei - dl 
primar ține la acești pomi - dar 
și altfel de arbori ornamentali. 
Pe bd Bălcescu vom planta 
tuia. Deci, zestrea de 
frumusețe a municipiului se va 
dezvolta, iar cea care a existat

până acum va fi îngrijită cu 
cea mai mare atenție. La 
cele de mai sus adaug 
vopsirea băncilor din parcuri, 
completarea coșurilor de 
gunoi ș.a.

- Cele ce ni le-ați spus 
până acum și altele cu cine 
le veți realiza?

- Avem contract cu firma 
“Forimex” - privată - care se 
ocupă de mai mulți ani de 
gospodărirea și înfrumu
sețarea municipiului, cu 
bune rezultate, apreciem 
noi. Firma are specialiști în 
domeniul la care ne referim.

- Cum îi veți mobiliza 
pe cetățenii orașului?

- Prin consilieri și prin 
asociațiile de locatari - ce vor 
deveni de proprietari. 
Contăm mult pe pensionari - 
și Orăștia are mulți locuitori 
în vârstă - cu dragoste de 
frumos și curat.

Din discuția cu dl 
viceprimar am înțeles un 
lucru limpede și anume că în 
acest an Orăștie va fi ce a 
fost - o localitate frumoasă și 
bine gospodărită - și mai 
mult decât atât.

Traian BONDOR

Consiliul de Administrați«|* *||||||
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SC COMAT DEVA SA 1
cu sediul social în municipiul Deva, str. Depozitelor, nr. 5, telefoane 

054-216582,211146, fax 216269 - convoacă Adunarea Generală Ordinată 
a Acționarilor pentru data de 28 martie 1998, ora 10.00 - Ia Casa de 
cultură a municipiului Deva - sala mare, cu următoarea ordine de zi:

1. - Raport de gestiune al administratorilor, ^supra rezultatelor 
econdmico-financiare obținute în anul 1997, pe baza bilanțului șP 
contului de profit și pierderi;

2. - Raportul comisiei de cenzori privind activitatea ecpnomico- 
. financiară pe anul 1997;

'. v3. - Aprobarea bilanțului contabițșiă CQntuiui d£ <t si pierderi pe
anul 1997; \ ?

4. - Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 1998:
5. - Alte probleme, ce necesită aprobarea adunării.

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

ARCTIC
GĂEȘTI

Lista cu medicii de familie din zona Ilia
AdresaNumele și prenumele Specialitatea

1. Cerbiceanu Mihail Claudiu med.med.gen. DMC Ilia
2. Fodor Liliana med.med.gen. adulți DMC Ilia
3. Manga Mariana med.med.gen. adulți DMC Burjuc
4. Micin Aurelia med.med.gen. adulți DMC Burjuc
5. Bena Daniela med.med.gen. ped. DMC Dobra
6. Corciac Natalia med.med.gen. ped. DMC Dobra
7. Cerbiceanu Mihaela med.med.gen. adulți DMC Gurasada
8. Barbu Adriana med.med.gen. adulți DMC Lăpugiu
9. Fogorosi lanos med.spec.med.gen. adulți DMC Zam
10. Jivan Henrieta med.med.gen. adulți DMC Zam

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 36 RATE
AVANS ZZ71O ! IS

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

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

J

~ ■> Impunerea veniturilor persoanelor fizice
Nu se supun impozitului 

dobânzile aferente titlurilor de 
stat, precum și cele aferente 
depunerilor la vedere în 
conturi la societăți bancare; 
sumele sau bunurile primite 
ajutor, donație, moștenire sau 
sponsorizare, veniturile rea
lizate din producerea și valo
rificarea obiectelor și produ
selor de cult, definite astfel 
potrivit legii; pensiile de orice 
fel și ajutoarele primite în 
cadrul sistemului asigurărilor 
sociale, precum și alocațiile de 
stat pentru copii. De menționat 
este că nu se supun 
impozitului veniturile realizate 
de veteranii de război, 
văduvele de război, văduvele 
necăsătorite ale veteranilor de 
război și de către soțiile 
veteranilor de război care 
provin din practicare pe cont 
propriu și în mod singular a 
unei meserii sau profesii, 
inclusiv închirierea unei 
singure locuințe, cu excepția 
veniturilor obținute exclusiv din 
activitatea de comerț; 
veniturile realizate în general 

din activitatea agricolă, 
creșterea animalelor, păsărilor 
și din apicultură. De asemenea 
nu se supun impozitului 
persoanele în vârstă de 65 de 
ani femeile și 70 de ani bărbații, 
împliniți la 1 ianuarie din anul 
de impunere; invalizii de gr.l și 
persoanele handicapate 
asimilate gr.l de invaliditate, 
exclusiv veniturile realizate din 
activitatea de comerț etc.

- Cum se face calculul 
impozitului și dacă se acordă 
unele facilități?

- De menționat este faptul 
că impozitul se calculează 
asupra venitului anual impo
zabil, determinat pe fiecare 
categorie și loc de realizare a 
venitului, prin aplicarea unor 
cote cuprinse între 15 și 35 la 
sută, avându-se în vedere 
totodată și cheltuielile efectuate 
pentru realizarea veniturilor pe 
baza documentelor justificative. 
Trebuie arătat că O.G. a stabilit 
o serie de facilități. Dintre 
acestea menționez că 
meseriașii care prestează 
servicii sau execută lucrări în 

ateliere stabile se impun pe 
bâză de norme anuale de venit 
ce vor fi stabilite prin hotărâre a 
Consiliului județean. Aceste 
norme de venit se reduc, în 
funcție de vârstă după cum 
urmează:

* 40 la sută pentru bărbații 
între 60 și 65 de ani și pentru 
femeile între 55 și 60 ani;

* 60 la sută pentru bărbații 
între 65 și 70 de ani și pentru 
femeile între 60 și 65 de ani;

* pentru invalizii de gr. II și 
pentru persoanele handicapate 
asimilabile gr. II de invaliditate, 
normele de venit se reduc cu 25 
la sută.

- Cine face impunerea?
- Neapărat trebuie men

ționat că impunerea veniturilor 
realizate de contribuabili se face 
de către organele fiscale pe a 
căror rază teritorială aceștia își 
au sediul exercitării activității, iar 
în lipsa acestuia la organele 
fiscale unde își au domiciliul. De 
asemenea contribuabilii care își 
desfășoară activitatea în mod 
temporar sau sezonier în altă 
localitate decât în cea în care își 

au sediul sau domiciliul, se 
impun de fiscul pe a cărui rază 
teritorială își desfășoară 
activitatea temporară. De ase
menea organele locale care 
aprobă exercitarea activității în 
mod temporar sau sezonier au 
obligația să menționeze expres 
pe autorizație perioada de 
funcționare în localitatea 
respectivă. Mai menționez că 
declarațiile pentru veniturile 
realizate în anul fiscal 
precedent se depun până la 31 
ianuarie a anului fiscal, iar în 
cazul începerii activității în 
cursul anului, în termen de 30 
zile de la data eliberării 
autorizației de funcționare.

- Ce alte precizări doriți să 
mai faceți?

- Impozitele stabilite pentru 
anul curent se plătesc 
trimestrial, în patru rate egale 
până la data de 15 inclusiv a 
ultimei luni din fiecare trimestru. 
La aceleași termene se achită 
și impozitele calculate pe baza 
normelor de venit și impozitul 
forfetar. în cazul unor abateri de 
la legislația în vigoare pe linia 

nedeclarării veniturilor, a 
evidențierii și declarării eronate 
a veniturilor și cheltuielilor, în 
scopul sustragerii de la plata 
impozitului sau neconducerii 
evidențelor obligatorii, pe lângă 
aplicarea sancțiunilor prevăzute 
de lege, organele fiscale vor 
proceda la impunerea din oficiu 
(incluzând și perioade de timp 
trecute de până la 2 ani), iar în 
caz de abateri repetate sau al 
deținerii nejustificate a auto
rizației de funcționare, prin lipsa 
de activitate a contribuabililor pe 
o perioadă de 6 luni, organele 
fiscale vor proceda la reținerea 
autorizațiilor de funcționare și le 
vor înainta autorităților care le- 
au eliberat în vederea anulării. 
La controlul organelor fiscale 
autorizația se va prezenta în 
original. Cota care se aplică 
asupra venitului anual 
impozabil pe veniturile din 
închirieri, subînchirieri și din 
constituirea dreptului de 
uzufruct, uz sau abitație este de 
15 la sută. La cele de mai sus 
trebuie să menționez faptul că 
asociațiile de locatari sunt 

scutite de plata impozitului pe 
venit din închirieri spații, în 
condițiile când venitul încasat 
este utizilizat pentru re- 
condiționarea instalațiilor, 
acoperișului etc.

O atenție deosebită 
trebuie acordată impozitării 
altor venituri realizate de 
persoanele fizice pentru 
servicii prestate și lucrări 
executate și pentru orice 
activitate desfășurată în 
afara unității la care este 
salariată persoana fizică 
beneficiară de venit, prin 
aplicarea unor cote cuprinse 
între limitele de 10 la sută (la 
venituri până la 500.000 lei) 
și 800.000 + 40 la sută 
(pentru venituri ce depășesc 
3.500.000 lei).

Impozitul calculat și 
reținut se va vira la bugetul 
Consiliului local pe a cărui 
rază teritorială se află 
plătitorii de venituri. în 
legătură cu modul de apli
care a acestei ordonanțe, 
cei interesați pot apela la 
Direcția de Impozite și Taxe 
și la subunitățile sale 
teritoriale pentru orice alte 
lămuriri.
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