
planar
Cresc economiile 

populației
După cum anunță “Rompres”, 

economiile populației au crescut în luna 
aprilie comparativ cu luna martie cu 
aproximativ 954 miliarde lei, ceea ce 
reprezintă peste 36 la sută din totalul masei 
monetare aflate în circulație. Specialiștii 
spun că procesul de economisire a fost 
încurajat și de menținerea ratelor dobânzilor 
pasive de către băncile comerciale pe un 
palier încă atractiv, cu toate că tendința 
acestora a fost în scădere.

Taxa pe carburant 
s-a anulat

De curând, Executivul a aprobat 
modificarea condițiilor pentru persoanele 
fizice care călătoresc în străinătate mai mult 
de o dată pe trimestru cu autovehiculele 
pecsonale. întrucât s-a opus la concluzia că 
aplicarea unei asemenea prevederi 
constituie o lezare a drepturilor omului, prin 
îngrădirea cu instrumente fiscale a liberei 
circulații și o discriminare între cetățenii 
diferitelor țări, Guvernul a anulat aceste taxe.

/----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------A

Distrugeri provocate de ploi și ape
Parcă nu ar fi fost destule necazuri pe 

capul oamenilor, că iată au mai venit și ploile 
și grindina din ultimele zile să umfle apele, 
care au ieșit din matcă și au afectat locuințe, 
fântâni, grădini și culturi agricole. Cele mai 
mari pagube, potrivit datelor comunicate la 
Prefectură, s-au semnalat în municipiul 
Petroșani, unde cursurile apelor 
Sălătrucului și Slătioarei s-au revărsat vineri 
și au adus mari stricăciuni la peste 20 de 
blocuri și clădiri, o parte din locuințe fiind 
afectate foarte grav. în timpul inundației 
apele au pătruns în 83 de apartamente, 
dintre care 32 de familii, după primele 
constatări, au avut de suferit cele mai mari 
pagube.

Pe lângă locuințe au mai fost afectate și 
distruse patru străzi asfaltate, două drumuri 
pietruite, totodată fiind distruse un pod și 
un podeț.

Comisiile de evaluare a pagubelor 
compuse din reprezentanți ai Consiliului lo
cal Petroșani, de la Asirom și Inspecția de 
stat în construcții, precum și de la direcția 
de specialitate pentru drumuri și poduri 

s-au deplasat la fața locului, unde întocmesc 
documentele necesare în vederea 
prezentării la Guvern pentru emiterea unei 
hotărâri de despăgubire.

De la începutul acestei luni pagubele 
provocate de ploi au cuprins arii largi pe 
teritoriul județului nostru. în comuna Băița, 
spre exemplu, au fost inundate unele 
gospodării, drumuri și s-a compromis 
recolta de cereale și de cartofi de pe o 
suprafață de 21 ha. De asemenea, mari 
pagube au înregistrat numeroase 
gospodării din comunele Densuș și 
Răchitova, cursurile sau căderile de ape, în 
special Galbena, inundând fântâni și grădini, 
pe lungimi însemnate de drumuri 
producându-se colmatări.

De menționat că pagube apreciabile 
s-au înregistrat și la culturile agricole. în 
comuna Unirea au fost afectate peste 64 de 
ha terenuri arabile, în Densuș 110 ha, iar în 
Răchitovă 10 ha.

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 5) 

iBeireliciiaiirii die 
imedlicaiimeirte 
coimipeirsaite

Există două categorii de persoane 
îndreptățite conform Legii nr. 145/1997 la 
asistență cu medicamente cu plata unei 
contribuții personale de 20 la sută din prețul 
de referință stabilit de Ministerul Sănătății, 
astfel:

1. Persoane care beneficiază de asigurări 
de sănătate, cu plata contribuției la asigurările 
sociale de sănătate și anume:

a) persoanele pentru care se constituie și 
se virează lunar contribuția de asigurări 
sociale de sănătate (salariați, angajați pe 
bază de convenție civilă);

b) pensionarii, beneficiarii de ajutor de 
șomaj, ajutor de integrare profesională și 
alocație de sprijin, toate persoanele care 
contribuie la Fondul de asigurări sociale de 
sănătate;

c) agricultori și liber - profesioniști care 
contribuie la Fondul de asigurări sociale;

d) persoanele asigurate conform art. 54, 
alin. 2, din Legea nr. 145/1997.

(Continuare în pag. 5)

flutorizntia
r

de libere 
practico 
mcc/icolo

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

Până la sfârșitul acestei luni 
(30 iunie), doctorii din rețeaua de 
stat sau privată, dacă vor să-și 
practice în continuare meseria, 
trebuie să obțină autorizația de 
liberă practică. în vederea eliberării 
autorizației sunt necesare urmă
toarele acte: diplomă de medic, 
certificat de cazier juridic, certificat 
de sănătate și de naștere, copia 
după cartea de muncă sau 
adeverință de salariat, decizie de 
pensionare, avizul acordat de 
Colegiul Medicilor.

La fiecare 5 ani autorizația 
trebuie avizată de Colegiul

Județul 
Hunedoara

CUVÂNTUL
LIBER

Azi la CU 
de fotbal
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Azi, continuă să se desfășoare 
meciurile din grupele CM de 
fotbal Franța ’98, după 
următorul program: Scoția ■ 
Norvegia, la Bordeaux (ora 
18,30); Brazilia ■ Maroc, la 
Nantes (ora 22,00). *

Alte relatări, in paginile II- 
III.

"Sanitarii pricepuți"
După fazele locale, sâmbătă, la sediul Filialei de 

Cruce Roșie a județului, din Deva, s-a desfășurat 
etapa județeană a concursului de acordarea primului 
ajutor "Sanitarii pricepuți”. Au participat patru 
echipaje de la liceele “Avram lancu" Brad, Grupul 
Școlar “Transilvania" Deva, din Simeria și de 
informatică din Hunedoara și opt formații din școli 
generale: “Frații Densusianu" Hațeg, nr.1 Orăștie, 2 
Deva, Călan, 2 Simeria, Dobra, Lupeni și 3 
Hunedoara.

Probele concursului s-au desfășurat alternativ: 
în timp ce echipajele celor de gimnaziu răspundeau la 
întrebările - grilă ale probei teoretice, liceenii au făcut 
demonstrațiile practice și invers. Ploaia, până când 
nu a devenit torențială, n-a constituit un impediment 
în calea probelor practice, pe considerentul că primul 
ajutor trebuie acordat în orice condiții.

Evoluția echipajelor a fost urmărită, notată sau, 
jjupă caz, sancționată (pentru greșeli) de un juriu

- faza județeană 
format din cadre medicale (între care 4 medici), 
reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean, ai 
Serviciului de circulație din cadrul Poliției Deva, ai 
Crucii Roșii. în notare s-a ținut cont și de prevederile 
actualului statut-cadru de desfășurare a 
concursului. Câștigătoare au fost echipajele: la licee 
- "Transilvania” Deva (locul I), Simeria și Brad (II), cel 
de informatică Hunedoara (mențiune); la școli 
generale - 2 Deva (I), Călan și Lupeni (II) și celelalte 
mențiuni. Locurile III nu s-au acordat. Toți participanții 
au primit cadouri din partea Crucii Roșii, deosebirea 
dintre premianți fiind dată de sumele acordate de 
Inspectoratul Șcdlar Județean. Ca și în anii trecuți 
întrecerea a fost foarte disputată, nemulțumirile și-au 
făcut și ele apariția. Dar important este că acești 
copii și tineri au cunoștințe în acordarea primului 
ajutor și le pot pune în practică.

Viorica ROMAN

Sâmbătă, la Stadionul “Cetate" 
Deva a avut loc expoziția națională 
canină, cu participare inter
națională. Expoziția a fost orga
nizată de Asociația Chinologică a 
județului Hunedoara “Fidelius” și 
figurează în calendarul național al 
A.C. din România. Față de edițiile 
precedente, la actuala expoziție 
s-a înregistrat o mare varietate de 
rase, ceea ce atestă interesul 
mare al crescătorilor de câini, 
inclusiv din Ungaria și Serbia, față 
de această manifestare devenită 
tradițională.

Câini de toate mărimile, 
culorile și ■ rasele (unele 
nemaivăzute până acum la Deva), 
împreună cu stăpânii lor de toate 
vârstele și categoriile sociale, în 
așteptarea concursului propriu-

iirpozitia 
canină de; 
ia Deva

» *

zis erau “pregătiți", stăteau în lesă 
sau în cuști. Toată lumea era 
nerăbdătoare și curioasă, măi 
ales copiii care sorbeau din ochi 
cățelușii ce păreau niște jucării 
de pluș. Iar până să înceapă 
jurizarea participanții la expoziție 
au putut vizita refugiul din spatele 
stadionului, "Fidelius” fiind 
singura asociație din țară care are 
inclusă în activitatea sa și 
protecția animalelor. însă pentru 

ca aceasta să fie eficientă și 
să nu mai vedem atâția câini 
vagabonzi pe străzi, sau și mai 
rău - să fim agresați de ei - este 
nevoie de sprijin material 
seri<?s.

Revenind la expoziție, 
începerea acesteia a fost 
precedată de ploaie, ceea ce a 
făcut ca o parte din cei prezenți 
să plece. Nu însă și “adevărații 
căinări", stăpânii patrupedelor 
deciși să-și prezinte animalele. 
Un juriu format din arbitri cu 
atestate naționale și inter
naționale din Arad, Timișoara 
și București a examinat cei 170 
de câini pe baza catalogului

Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 5)

Miron Cozma mai stă 
doar până la 10 iulie 

a.c. la închisoare
Arestat în anul 1997, la 

data de 10 ianuarie, într-un 
dosar voluminos, în care 
inculpatul Miron Cozma a 
fost acuzat de subminarea 
puterii de stat, iată că acum 
după un an și jumătate se 
ajunge în situația ca, în 
ciuda daunelor deosebit de 
grave aduse unor înalte 
instituții și persoane fizice, 
să fie schimbată încadrarea 
juridică a faptelor săvârșite, 
reținându-se doar infrac
țiunea de ultraj la bunele 
moravuri și tulburarea liniștii 
publice. O asemenea știre 
cu privire la procesul fostului 
lider al Ligii Sindicatelor 
Miniere din Valea Jiului a 
stârnit vii reacții exprimate 
în mass-media de către di
verse persoane din antu
rajul său. Pe lângă pe
deapsa respectivă, adică o 
condamnare la un an și 
jumătate de închisoare, 
care a fost pronunțată 
vinerea trecută la Tribunalul

Municipiului București, de 
către Șecția a ll-a Penală a 
Curții de Apel București, în 
sentință se mai spune că 
Miron Cozma nu mai are 
voie să intre și să stea 
singur în București timp de 
doi ani de acum încolo, 
întrebarea ce se pune însă 
în legătură cu această 
interdicție se referă la 
faptul dacă, uzând de 
vechile metode, va veni în 
Capitală cu grupul sau cu 
grupurile (I).

Față de sentința pro
nunțată, Parchetul de pe 
lângă Curtea de Apel 
București a declarat re
curs, care însă nu va in
fluența eliberarea inculpa
tului Cozma. Parchetul a 
considerat nelegală și 
netemeinică hotărârea 
instanței, apreciind că în 
sarcina inculpaților

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 5)

în ziua de azi, la tare, multe tuni strâmbe.

Foto: Anton ȘOCA Ci

Ședința Consiliului focal Deva
Ca și cu alte prilejuri, ordinea de zi a ședinței 

Consiliului local Deva, ce a avut loc recent, a fost destul 
de încărcată, dar în cele patru ore de dezbateri s-a reușit 
cuprinderea integrală a problemelor. în prima parte a 
ședinței, referitor la unele hotărâri adoptate anterior și 
atacate în contencios de către Prefectură, s-a cerut să 
fie aduse clarificările de rigoare, în sensul ca Prefectura 
să aducă la cunoștința tuturor primăriilor modalitățile 
unice acceptate după normele legale în vigoare privind 
reglementarea situațiilor similare referitoare la 
schimburile de terenuri între domeniile public și privat, în 
mod special, cerându-se totodată o notă maximă de 
seriozitate din partea experților care avizează astfel de 
schimburi.

După ce au fost avizate anterior favorabil în comisiile 
de specialitate, s-a trecut la analizarea, adoptarea, 
amânarea sau respingerea șj reanallzarea, după caz, 
respectând normele legale în vigoare, a problemelor 
supuse atenției. .

în continuare s-au purtat discuții în legătură cu 
acordarea de împuterniciri pentru-semnături, în lipsa 
directorilor desemnați până la organizarea concursului, 
în cazul celor trei societăți comerciale rezultate din fosta 
Regie autonomă de gospodărie comunală și locativă. De 
asemenea, s-au luat în dezbatere probleme referitoare la 
realizarea statuii lui Traian în Piața Unirii din municipiu, 
trecerea complexului sportiv Cetate în administrarea 
primăriei, realizarea unor extinderi de spații comerciale, 
extinderea suprafeței afectate cimitirului de la Bejan, 
impunerea unor venituri din închirierea de spații, 
aprobarea unor PUD, construcția unui cămin de bătrâni 
și case de copii în municipiul Deva. (N.T.)
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3 BERBEC 
(21.III ■ 20.IV)

Va trebui să faceți un drum 
pentru a câștiga niște bani, 
ceea ce nu vă va încânta prea 
tare. Persoana iubită are o 
problemă de sănătate.
3 TAUR 
(21.IV ■ 21.V)

Partenerul dv de viață riscă 
să piardă niște bani datorită 

i influenței unor prieteni. Ocupați- 
vă de afacerile lui, căci va fi în 
. 'losul amândurora. Starea 
cihică vi se va îmbunătăți pe 

cursul zile:.
l O GEMENI 
; (22.V - 22.VI)

Cineva din familie 
încearcă să-și impună 

•r>r'tul de vedere și asta vă 
! scoate din sărite. Drumuri 

multe pentru o problemă de 
sănătate. Timpul e limitat, 
dar nu o neglijați,
O RAC
(23.VI ■ 23.VII)
O mulțime de mărunțișuri 

vă ocupă timpul; ați fi dorit 
să .faceți ceva mai grandios, 

. ceea ce nu-i imposibil, dar 
mai târziu. După-amiază, o 
veste ambiguă.

' O LEU
(24.VII - 23.VIII)

! Tatăl dv este nemulțumit, 
deoarece nu vă ridicați la 
nivelul așteptărilor sale. 
Rudele îl vor convinge că 
exagerează și vor 
detensiona atmosfera.
3 FECIOARĂ 
(24.VIII - 22.IX)

I Posibile neînțelegeri cu 
șefii ori cu o autoritate. Se 
vor atenua repede. Ideile vă 
sunt împrăștiate, nu aveți o 
zi prea bună.
O BALANȚĂ 
(23.IX - 23.X)’

Relațiile cu frații, din nou’în 
actualitate. Fiți deschis cu ei 
și spuneți-le ce vă deranjează 
și ce așteptați de la ei.
3 SCORPION 
(24.X - 21.XI)

Sunteți bulversat de 
avalanșa de informații care vă 
parvin. Sfatul unei persoane 
mai în vârstă v-ar fi de folos. 
Partenerul de viață vă propune 
o afacere interesantă.
O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Mintea vă este la 
problemele de la serviciu 
căci nu găsiți soluția, ideea 
salvatoare vine în ultima 
clipă. Veți respira ușurat.
O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

O rudă despre care nu 
mai știați nimic vă va da un 
semn de viață. S-ar putea 
să vă sponsorizeze o 
acțiune. După-amiază, un 
șir de surprize.
O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Inspirația și inventivitatea 
■vă pot aduce realizări în 
plan profesional. Aveți 
șanse să câștigați bani din 
activități comerciale și 
artistice. S-ar putea să vi se 
ofere un contract.
O PEȘTI 
(19.11 - 20. III)

E'ste posibil să faceți o 
călătorie în străinătate sau 
un progres privind o astfel de 
călătorie. Nu luați hotărâri în 
probleme sentimentale; vă 
lipsește răbdarea unei 
analize detaliate.

Devine tot
mai

interesant...
A trecut o săptămână de 

zile cu fotbal cât cuprinde, cu 
meciuri de calitate dar și cu 
unele rateuri date de formații 
bine cotate. Așa e fotbalul, 
de aceea este așteptat fie
care meci cu mare interes de 
către pasionații jocului cu 
balonul rotund.

Brazilienii, italienii-, ar
gentinienii - ce au disputat 
primul lor meci din grupe pâ
nă acum și care vizează să 
ajungă în finală, folosesc a- 
ceeași tactică de economie 
de efort, că mai este mult 
până la finală! Odată ce au 
înscris, atât brazilienii cât și 
argentinienii au înghețat re
zultatul, l-au apărat cu străș
nicie, că e mai ușor să te a- 
peri. Italienii au trebuit să se., 
mulțumească cu un egal, e- 
voluția lor nefiind concluden
tă. Să nu uităm că de fiecare 
dată italienii încep mai greu 
la campionatele mondiale și 
au ajuns mereu sus.

Surpriza cea mai plăcută 
au produs-o nigerienii. Nu 
numai fiindcă au învins pe 
Spania, dar jocul lor tehnic în 
viteză a făcut o bună impre
sie și i-a băgat la idei pe vii
torii lor adversari. Scorul cel 
mai mare l-a înregistrat e- 
chipa Franței în fața Africii de 
Sud. Au pierdut din străluci
rea de altădată formațiile 
Danemarcei, Spaniei, Iugo
slaviei și Bulgariei. Dar, e 
prematur să ne pronunțăm 
numai după meciul de de
but. Multe se mai pot schim
ba în meciurile viitoare.

Sabin CERBU
k________________________ y
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TVR 1
6.00 România: ora 6 fix!

8.30 D.a.(r) 9.00 TVR Cluj 
10.05 TV lași 11.00 TVR 
Timișoara 13.00 Ultimele 
știri (s/r) 14.10 Perla Neagră 
(s/r) 15.00 Emisiune pentru 
persoane cu handicap 16.00 
Emisiune în limba maghiară
17.30 Sunset Beach (s, ep. 
237) 18.20 Fotbal Turneul fi
nal al CM: Scoția-Norvegia 
(d) 20.25 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.30 Jurnal, 
meteo, ed. specială 21.30 
Camera ascunsă - farse cu 
vedete 21.50 Fotbal Brazilia- 
Maroc (d) 0.30 Canary Wharf 
(s, ep. 160)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 

11.00 Sporturi extreme (do/ 
r) 11.30 Scena politică (r) 
12.00 Sunset Beach (s/r)

Campionatul Mondial de fotbal Franța *98
AȘA A FOST 

SĂPTĂMÂNA TRECUTĂ

Miercuri, 10 iunie \

2-1
2-2

(Grupa A)
(Grupa A)

BRAZILIA - SCOȚIA 
MAROC - NORVEGIA

Joi, 11 iunie
ITALIA - CHILE 2-2 (Grupa B)
CAMERUN - A US TRIA 1-1 (Grupa B)

Vineri, 12 iunie
PARAGUAY - BULGARIA 0-0 (Grupa D)
ARABIA SAUDITĂ - DANEMARCA 0-1 (Grupa C)
FRANȚA -AFRICA DE SUD 34 (Grupa C)

Sâmbătă. 13 iunie
SPANIA - NIGERIA 2-3 (Grupa D)
COREEA DE SUD - MEXIC 1-3 (Grupa E)
OLANDA -BELGIA 04 (Grupa E)

Duminică, 14 iunie
ARGENTINA -JAPONIA 14 (Grupa H)
IUGOSLAVIA -IRAN 14 (Grupa F)
JAMAICA - CROAȚIA 1-3 (Grupa H)

: : ■

Ce va fi în săptămâna 

15-21 iunie

Ziua Ora Partida Grupa Orașul

15-VI 15,30 ANGLIA-TUNISIA G Marseille

15. VI 18.30 ROMÂNIA-COLUMBIA G Lyon

15. VI 22,00 GERMANIA SUA F Paris

16. VI 18,30 SCOȚIA NORVEGIA A Bordeaux

16. VI 22,00 BRAZILIA-MAROC A Nantes

17 VI 18,30 CHILE- AUSTRIA B Saint-Etienne

17.VI 22,00 ITAIIA-CAMERUN B Montpellier

18. VI 18,30 DANEMARCA AFRICADE SUD C Toulouse

18. VI 22,30 FRANȚA-ARABIA SAUDITĂ C Paris

19. VI 18,30 NIGERIA-BULGARIA D Paris

19. VI 22,00 SPANIA PARAGUAY D Saint-Etienne

20. VI 15,30 JAPONIA-CROAȚIA H Nantes

20. VI 18,30 BELGIA-MEXIC E Bordeaux

20. VI 22,00 OLANDA-COREEADESUD E Marseille

21. VI 15,30 GERMANIA IUGOSLAVIA F Lens

21. VI 18,30 ARGENTINA JAMAICA H Paris

21. VI 22,00 SUA-IRAN F Lyon

Un meci vedetă

ITALIA - CHILE 2-2
Rezultatul poate fi considerat o semisurpriză. 

Și de această dată, italienii au început turneul final 
slab, revenindu-și apoi, pe parcurs. în meciul cu 
Chile, italienii au fost destul de departe față de 
ceea ce se aștepta de la ei. Noroc că în minutul 10, 
Maldini l-a deschis în adâncime pe Vreri, și după’ o 
cursă scurtă pe centru, înscrie 1-0. Apoi joc 
destul de șters până în min. 45, Salas șgalează la 
o fază în care apărarea italiană a fost penetrată.

Imediat după pauză, în min. 50, același Salas 
aduce întristarea în tabăra italiană, reluând cu 
.capul de la 6 metri în vinciul porții lui Pagliuca și 
chilienii preiau conducerea cu 2-1! La acest scor, 
antrenorul Cesare Maldini insistă mereu ca elevii 
săi să atace, face și câteva modificări în formație 
pentru a modifica rezultatul. Timpul trecea, golul nu 
venea. în min. 85 însă, balonul lovește mâna lui 
Fuentis ce se afla în careu și hențul (involuntar) 
este sancționat prompt de arbitrul nigerian cu o 
lovitură de la 11 metri. Și-a asumat, răspunderea 
executării R. Baggio și scorul a devenit egal, 2-2. 
Selecționerul Maldini a recunoscut după meci că 
italienii au început meciul cu trac, că au făcut 
greșeli mari îndeosebi în apărare. "Până la urmă 
cred însă că a fost un rezultat echitabil." Antre
norul Acosta (Chile) și-a manifestat nemulțumirea 
că egalitatea s-a produs în urma unui penalty 
acordat pripit și a elogiat comportarea lui Marcelo 
Salas, considerat "omul meciului."

După o evoluție ștearsă

CAMERUN-AUSTRIA 1-1
A fost una dintre partidele slabe din prima 

parte a CM din Franța. Atât Austria, cât și Came
runul s-au prezentat departe de valoarea ce au 
caracterizat aceste formații în urmă cu puțin timp. 
"Leii neîmblânziți" - cum sunt numiți fotbaliștii din 
reprezentativa Camerunului - acuzând probabil și 
vremea ploioasă destul de rece, fără bătrânul 
Roger Milla, n-au arătat nimic (până spre sfârșitul 
partidei) din fantezia de altă dată a acțiunilor lor 
desfac. Nici echipa lui Prohaska n-a fost mai 
brează, făcută mai mult pentru a se apăra, decât 
să atace, lăsând doar un vârf, pe experimentatul 
Polster în față. Au trebuit să treacă 30 de minute 
pentru a asista la o fază cu adevărat fierbinte la 
poarta lui Sango'o, când l-a suplinit cu succes 
Angibeaud, a scos o minge de sub bara 
transversală a porții.

în a doua parte a jocului, mai ales din min. 70, 
jocul s-a mai înviorat și în min. 77, Njanka se 
angajează într-o cursă prelungită, de peste 50 de 
metri și după ce a pătruns în careu, trece de 
Feiersinger și Schottel, șutează în colțul lung al 
porții lui Konșel: 1-0. Austriecii ripostează și în min. 
80 Pfeifenberger ratează egalarea incredibil, 
dintr-o excelentă poziție. Și când nimeni nu se mai 
aștepta, în min. 90, egalarea survine prin golul 
marcat de Polster. Antrenorul Austriei H. Prohaska 
a declarat că e mulțumit că până la urmă echipa sa 
a reușit să egaleze. "Va fi însă foarte greu să 
câștigăm grupa". Multă lume e de aceeași părere.

14.00 Conviețuiri (mag.)
15.10 Limbi străine. 
Franceza 15.35 Doi ani de 
vacanță printre dinozauri 
(d.a) 16.00 Veronica: Chipul 
iubirii (s) 16.50 Perla Neagră 
(s, ep. 139) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare
19.10 Dosarele istoriei (do)
20.10 Ultimele știri (s, ep. 
74) 21.00 Sensul tranziției 
22.00 Teatru liric și slujitorii 
lui: regizoarea Carmen 
Dobrescu

ANTENA 1
7.00 Dimineața devreme 

10.00 Planeta vie - lupta 
pentru supraviețuire (do) 
10.35 Orășelul fantastic (s, 
ep. 6) 11.00 Caracatița (s/r) 
12.00 Omul cu o mie de fețe 
(s/r) 13.00 Dempsey și 
Makepeace (s) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Sfântul (s, ep. 
22) 15.10 Talkshow 16.35 
Văduva (s, ep. 21) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 75) 19.00 
Observator 19.30 Dallas (s, 

ep.23) 20.20 Un jaf aproape 
perfect (co. SUA 1996) 22.45 
Știri/Sport 23.00 Tropical 
Heat (s, ep. 6)

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Procesul 
mondialelor (r) 10.30 Insula 
misterioasă (s) 11.00 O 
femeie face carieră (f/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Prăvălia groazei (co.SUA 
1986)15.00 Maria (s) 16.00 
Nano (s, ep. 55) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 18.00 Povești 
extraordinare (s) 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Chestiunea 
zilei 19.30 Știrile PRO TV 
20.15 Chicago Hope (s, ep. 
18) 21.15 Avocații (s, ep. 12) 
22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 105) 22.45 
Știrile PRO TV 23.15 Cracker 
(s, ep. 5) 0.00 Procesul 
mondialelor

PRIMA TV
7.00 La prima oră (mag.) 

10.00 Celebri și bogați (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/ 
r) 12.30 Drumul spre Franța - 
CM de fotbal (r) 13.00 Știri 
13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.05 Xuxa 
(show pentru copii) 15.30 
Rocky și Bullwinckle (d.a) 
16.00 Știri 16.15 Pretutindeni 
cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 18.00 Celebri 
și bogați (s) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s) 20.15 Rivalii 
(do) 21.15 Omul gheții (f. SF 
SUA 1984) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talksow)

ACASA
9.00 Verdict: crimă! (s/r)

9.45 Nimic personal (s/r) 
10.35 Dragoste și putere (s/ 
r) 11.15 Marielena (s/r) 12.00 
Din toată inima (s/r) 13.30 
Secrete de familie (s/r) 14.15 
Sperietoarea (f/r) 16.00 Omul 
mării (s) 17.00 Marielena (s)

Multe ratări

PARAGUAY- 
BULGARIA
Ciudat, dar așa este, deși 

întâlnirea Paraguay - Bulgaria s-a 
terminat cu un scor alb, ne- 
decis, în timpul jocului ambele 
formații dovedind interes pentru 
atac, pentru a înscrie goluri, dar 
s-a ratat mult la cele 2 porii.

Bulgarii au fost mai buni în 
prima repriză și au pus în peri
col de câteva ori poarta lui 
Chilavert, Stoicikov și Penev 
ratând o ocazie de la 6 m și o 
dată mingea a ajuns în bară. în 
repriza a ll-a, paraguayenii au 
fost aceia care au fost mai ac
tivi în atac și puteau marca golul 
unei prețioase victorii. în ultimele 
2 minute de joc, bulgarii au e- 
voluat în 10 jucători (Nankov 
eliminat), timp în care sud-ame- 
ricanii au avut două ocazii de 
gol. De remarcat că în min. 73 
Chilavert -portarul Paraguay
ului, a executat magistral o lo
vitură liberă, mingea fiind greu 
"scoasă" de portarul Zdravkov!

17.45 Din toată inima (sp*

18.30 Concursul de Acasă
18.45 Din toată inima (s)
19.30 D.a 20.00 Dragoste și 
putere (s) 21.00 Nimic per
sonal (s, ep. 95) 21.45 Ver
dict: crimă! (s) 22.45 
Prietenul lui Vincent 
(dramă Fr. 1983) 0.15 Se
crete de familie (s)

PRO TV - DEVA
05.45-06.15 Desene ani

mate 06.15-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
06.45-07.00 Știri locale (r) 
18.00-18.05 Știri pe scurt 
18.05-18.25 Concurs “Știi și 
câștigi” - PRO TV Deva

ANTENA!-DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15- 

11.00 Sportul hunedorean (r) 
16.35-17.30 Program mu
zical 17.30-17.35 Promo- 
publicitate 17.35-17.55 Pro
gram folcloric 17.55-18.00 
TELEX (știri locale pe scurt) 
22.05-22.15 Știri locale
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Danezii n-au confirmat 
ARABIA SAUDITĂ -

DANEMARCA 0-1
Spectatorii, susținătorii acestor formații, se 

așteptau la un meci mal bun. în ciuda faptului că 
danezii aveau pentru prima oară în echipă la un 
Campionat Mondial pe cel doi frați Michael șl Brian 
Laudrup, Iar reprezentativa Arabiei Saudite participa 
pentru a doua oară consecutiv la C.M., meciul a fost 
anost. Danezii au confirmat comportarea slabă și in 
pregătiri. în confruntarea cu arabii doar frații Laudrup 
au fost periculoși, efectuând câteva "cascade” de 
driblinguri printre apărători. în min. 68, la o frumoasă 
centrare a Iul Brian Laudrup, Rleper înscrie cu capul: 
1-0.

Atât în prima parte a partidei, cât și în repriza 
secundă, arabii, pe atac, au fost o pradă ușoară pentru 
apărarea danezilor. Reprezentativa Danemarcei 
nefilnd într-o zi fastă s-a străduit și a reușit până în 
final să.conserve rezultatul de pe tabela de marcaj în 
min. 68 care i-au adus trei puncte foarte prețioasă în 
lupta pentru calificare. Antrenorul danezilor, 
Johansson, a afirmat că elevii lui au jucat destul de 
bine, fiind foarte greu să controleze'jocul, “am câștigat 
cu destul noroc... Scopul nostru a fost să învingem, 
nu să înscriem cât mai multe goluri.”^

La pomul lăudat...
OLANDA - BELGIA 0 0
Al doilea joc din Grupa E, dintre Olanda și Belgia, 

a fost așteptat cu multă nerăbdare de numeroșii 
suporteri din cele două țări, multi prezenți sâmbătă 
seara și pe Stade de France. Dar s-a adeverit încă o 
dată proverbul românesc că la pomul lăudat să nu 
mergi cu sacul. înaintea acestei partide, când 
antrenorul belgienilor, Georges Leekens, a declarat 
printre altele că belgienii “ sunt conștienți că adversarii 
lor le sunt net superiori, antrenorul Olandei a replicat 
că belgienii sunt mult prea vicleni. Ne-am pregătit 
temeinic". Intr-adevăr, pe teren olandezii aflându-se 
mereu la cârma jocului, dominând, în unele perioade 
copios, dar fără nici un rezultat pe tabela de marcaj. 
Tot așa s-au încheiat și acțiunile belgienilor la poarta 
lui Van Der Sar: fără nici un gol. De subliniat că din 
minutul 80, olandezii au evoluat în 10 jucători, Patrik 
Kluiverl fiind eliminat de pe teren de către arbitrul 
P.Collina (Italia) pentru al doilea cartonaș galben.

Meciul dintre cele două formații considerate a fi 
cele mai puternice din Grupa E a arătat că vor avea 
mult de luptat (îndeosebi Belgia) pentru calificare în 
meciuiile directe cu Mexicul, o formație nu numai bine 
pregătită tactic și tehnic, dar și cu putere de luptă.

Victorie concludentă
ERANȚA - AERICA DE 

SUD 3-0
Cum era și normal, această partidă a fost așteptată 

cu mare interes în Franța, fiindcă francezii nu concep 
ca Idolii lor să nu ajungă în finală șl chiar să câștige 
tlflull Deși în pregătiri, francezii n-au realizat decât 2 
egaluri cu Norvegia și Maroc, în primul lor meci din 
grupa C, cu Zidane în prim plânși Djorkaeff, au dovedit 
că sunt mobilizați pentru a ajunge cât mai sus. Cu un 
Joc bine gândit, schimbări de direcție a atacurilor și 
pase precise, francezii i-au dominat pe africani. Primul 
gol s-a marcat în min. 34, când Dugarry a executat o 
lovitură de colț șl ... a reluat în plasă.

Francezii domină mai copios repriza a doua și în 
min. 78, la o nouă presiune la poarta Iul Vonk, fundașul 
Issa greșește și autogol: 2-0 pentru francezi. Cu 11 
minute înaintea încheierii partidei, Henry recuperează 
mingea de la adversari și ajuns în fața careului de 16 
m, saltă mingea peste portar: 3-0 șl Franța obține 
prima victorie la un scor concludent de la începutul 
turneului final de la CM; '98. O victorie clară, ce dă 
mari speranțe Franței de a se vedea în elita fotbalului 
mondial. Credem că nici nu-și mal pune problema 
calificării din grupa C, conducerea tehnică, Jucătorii 
gândindu-se de pe acum cu cine vor juca în ... optimile

K de finală. ' j

Mari slăbiciuni la finalizare 
ARGENTINA - JAPONIA 1-0

In jur de 12 000 de suporteri japonezi s-au deplasat în 
Franța, la Toulouse, pentru a urmări meciul Argentina Japonia. 
Antrenorul japonezilor, Takeshi Okada, deși în spirit de tair- 
play, recunoștea deschis că între echipa sa și cea a Argentinei 
există o mare diferență valorică, credea că. totuși, dacă 
apărarea își va face datoria, pe contraatacuri, argentinienii ar 
putea fi surprinși. In cealaltă tabără, se manifestă îngrijorarea 
de a juca împotriva unei echipe "agresive" ce luptă pentru 
afirmare, dar argentinienii vor juca doar la rezultat, drămuindu- 
și eforturile pentru meciurile viitoare.

De la început trebuie să spunem că japonezii au jucat 
bine in câmp, cu multe pase in adâncime, la angajament 
reușind câteva deposedări și intercepții la vedetele 
argentinienilor, Batistuta, Veron Ortega șa. Argentinienii, 
mai experimentați și versați, mult superiori în acțiunile 
periculoase din atac, au deschis scorul în min. 28 prin Batistuta, 
la o greșeală a apărării adverse. în continuare, cei care 
ratează sunt argentinienii, manifestând destule slăbiciuni la 
finalizare. Spre finalul partidei, japonezii își creează și ei 
situații bune de a egala, dar Akita, Nakata și alți coechipieri 
greșesc ținta dovedind că mai au mult de lucrat la precizia 
șuturilor la poartă atât din fazele de atac, cât și la loviturile 
libere. Argentina a acumulat 3 puncte, dar nu a impresionat. 
Poate în meciurile viitoare..

Prima surpriză
SPANIA - NIGERIA 2-3
înaintea acestei întâlniri s-au scris; și vorbit 

multe, dăndu-se tot felul de pronosticuri, flecare cu 
preferințele sale, dar cu toții au fost de acord că va 
fi un meci derby. Și așa au stat lucrurile și pe terenul 
de joc. O spune și evoluția scorului: min. 23 Hierro 
înscrie în urma executării unei lovituri libere, 
nigerienii egalează 1-1, în min.25 prin Adepoju, 
spaniolii preiau conducerea cu 2-1 în min. 45 la o 
fază când Hierro îl lansează pe Râul și acesta reia 
din voie, în poartă. însă nigerienii revin în atac șl 
Lawal, din apropierea liniei de fund, trimite mingea 
pe lângă Zubizareta în plasă, spre stupefacția celor 
5000 de spectatori spanioli și a nenumăraților 
telespectatori: 2-2. Și în min. 87 spaniolii primesc 
lovitura de grație, nigerienii marchează golul 
victoriei prin Oliseh 2-31

O înfrângere greu digerabilă pentru antrenorul 
spaniolilor, Javier CJemente, elevii săi, dar și 
pentru spanioli. Reprezentativa Spaniei va trebui 
să ia in serios meciurile viitoare cu Bulgaria și 
Paraguay, având nevoie de victorii pentru a se 
califica în funcție de “jocul" celorlalte rezultate. în 
schimb, Nigeria, după această frumoasă victorie, 

^visează cu ochii deschiși la ajungerea în optimi.^

Gol înscris din lovitură liberă
IUGOSLAVIA - IRAN 1-0

Duminică, la Saint - Etienne au susținut prima lor 
partidă din grupa F, din turneul final al Campionatului 
Mondial de fotbal Franța '98, Iugoslavia și Iran. Dacă 
formația sârbă este bine cunoscută în fotbalul 
internațional, numeroși fotbaliști jucând într-un mare 
număr de echipe din Europa, în schimb, partenerii de 
întrecere sunt mai puțin cunoscuți, dar se știe dorința 
lor de afirmare, setea lor pentru a străbate drumul 
spre victorie.

Partida dintre aceste formații a fost disputată, dar 
fără valențe tehnice, sârbii acționând din start spre 
buturile lui Nakisa, dar nici iranienii nu s-au lăsat 
invitați de adversari în terenul acestora. Din primele 
minute de joc, fotbaliștii se angajează cu ardoare 
pentru a marca golul care să aducă victoria și punctele 
prețioase ale calificării. A trecut însă ceva timp până 
au apărut fazele fierbinți, cu adevărat periculoase în 
cele 2 careuri, majoritatea atacurilor celor 2 echipe 
fiind destrămate în fața careului de 16 metri. Treptat, 
au apărut și ocaziile de gol, dar fie că s-a ratat, fie că 
portarii au fost la post. Singurul gol, care a adus 
sârbilor victoria, s-a înscris dintr-o fază fixă în min. 72 
de Mihailovici. Deși în Final iranienii și-au creat câteva 
ocazii bune, scorul a rămas nemodificat.

Coreenii, din min. 31, 
în 10 jucători 

MEXIC ■ COREEA DE SUD 3-1
fn primul mec! de deschidere al Grupe! E, bine 

■cunoscuta reprezentativă a Mexicului a întâlnit pe mal 
puțin valoroasa formație a Coreii de Sud. fn timp ce 
mexicanii participă pentru a 7-a oară la competiția 
mondială, câștigând 33 de partide, coreenii au luat parte 
doar la 5 C.M., dar n-au obținut nici o victorie! Meciul a 
început destul de vijelios, coreenii depunănd eforturi 
lăudabile, dar diferența dintre cele două echipe era 
evidentă, fn minus pentru asiatici, aceștia Intrau destul 
de dur la deposedări șl așa se face că din min. 31 el au 
rămas fn 10 jucători, Ha Seok-ju a fost eliminat după ce 
cu 2 minute tn urmă acesta trăise o bucurie efemeră, 
deschizând scorul dintr-o lovitură liberă.

In zece jucători, coreenii au păstrat avantajul până 
în min.55 când Pelaez restabilește egalitatea 1-1. Șl cu 
toate că asiaticii depun eforturi considerabile, ei nu pot 
face față fotbalului tehnic, mereu orientat spre poarta 
lor și mexicanii mal marchează de două or! prin 
Hernandez, partida încheindu-se cu o victorie muncită 
a mexicanilor cu 3-1, găndlndu-se acum doar la viitoarele 
partide cu Olanda și Belgia. Coreenii au și ei o scuză, 
fotbalistul tor nr. 1 Hwang Sun Hong - cu 80 de 
selecționări șl 40 de goluri marcate pentru Coreea de 
Sud, nu a putut fi folosit, fiind suspendat.

Croații au fructificat trei 
din ocaziile avute

CROATIA - JAMAICA 3-1*
în Grupa H, Croația - alături de Argentina - este 

considerată favorită la calificarea în optimile de finală. 
Croații au în formația lor câțiva jucători de clasă, printre 
care se numără Stanic, Suker, Boban, Prosinecki, 
Bilic și alții. în acest meci Bilic nu a putut fi folosit de 
antrenorul croaților Miroslav Blazevic. De partea 
cealaltă, antrenorul formației Jamaica a aliniat o 
formație foarte ambițioasă printre jucători aflându-se 
și câțiva care au evoluat la echipe din Anglia.

Meciul a început promițător,a fost deschis, croații 
având inițiativa unor acțiuni în viteză spre careul 
adversarilor. Jarnaicanii nu s-au baricadat în apărare 
ieșind din câteva pase spre poarta lui Ladic. Cei care 
deschid scorul sunt croații, în min.27, prin Stanici. 
Croații sunt mai des în preajma careului de 16 metri, 
au și o bară, însă jarnaicanii egalează în min 45. prin 
Earle și scorul devine 1-1!

La reluare, croații sunt și mai deciși să-și apropie 
victoria și mai înscriu de 2 ori, prin Prosinecki și Suker, 
stabilind scorul final de 3-1 în favoarea lor, luând o 
serioasă opțiune de a trece de grupe.

Tarife mici. Căsuță de mesaje vocale CONNEX VOX.

DACĂ VOI NU LE VREȚI NOI LE VREM!

Informații la: 302.11.il

Vă dăm de știre, boieri dumneavoastră, că de azi încolo tarifele-s 
mai mici la CONNEX GO! Mai mici in timpul zilei, dar și mai 
mici la ceas de scară și în week-end! Intre orele 7 scara și 7 dimineața, 
ca și la sfârșit de săptămână, puteți sta la taifas mai mult de-acum. 
Și vă mai dăm de știre, dragi boieri, că de az iiainte puteți primi și o 
căruță de mesaje: le ține minte VOX, căsuța de mesaje! Pentru că tot omul 
care arc CONNEX GO! primește gratuit și CONNEX VOX*. Boierie! 
Urmăriți, domniile voastre, tabelul de mai jos:

APELURI ' LUNI VINERI
(07:00-19:00)

LUNI-VINERI 
(I9:00 07:00) 

S AM BATA. DUMINICA $l

De li CONNEX la 
CONNEX

0.40 USD/min. 0.20 USD/min.

De la CONNEXh orice 
illă desiinație in Rominia" 0,60 USD/min. 0,40 USD/min.

De li CONNEX la
/ CONNEX VOX
t:—. . —/ -1

0.10 USD/min. 0.20 USD/min.

CONNEX GO!, un serviciu legendar, acum cu telefon sau fără.

* Pentru toți cei care vor cumpăra unul dintre pachetele CONNEX GOI începând 
cu 18 mai. căsuța de mesaje vocale va fi activată în maximum 24 de ore de la primul 
ape! primit sau emis. Pentru informații suplimentare despre noile tarife și CONNEX 
VOX. sunați GRA TUIT la 777.

De acum înainte, 24 de ore din 24 și 7 zile din 7, veți putea găsi cartele valorice și la toate 
stațiile SHELL.

302.11.il
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Tineri în derivă
Despre cât de scurt este dru

mul de la furtișaguri, la infrac
țiuni deosebit de grave, ne spune 
și cazul pe care o să vi-l relatăm 
în aceste rânduri. Treaba s-a 
petrecut la Petroșani, iar în deru
larea evenimentelor s-au implicat 
trei tineri care, se pare, încă nu 
și-au găsit un rost în viață.

Daniel Adalbert Nagy are 21 
de ani. La școală s-a oprit la opt 
clase, în schimb a adunat ante
cedente penale. în prezent nu 
arș o ocupație stabilă. Urmează 
Lucian și Ștefan Hușleag. Primul 
are 20 de ani, iar celălalt 24. Pâ
nă la cauzele despre care o să 
vorbim, ambii au mai comis in
fracțiuni. Toți sunt din Petroșani.

Povestea celor trei începe 
cam așa.

Daniel Nagy este vecin cu 
Doina Sicomaș. Părinții săi se 
vizitează des cu vecina. Așa că 
face el ce face și, în plină zi, din 
casa femeii fură bunuri în va
loare de 460.000 de lei, pe care, 
în parte, le valorifică. Următoa

rea mișcare o fac cei doi frați. 
Lucian și Ștefan se înțeleg să 
dea o lovitură la SC Gens SRL 
Petroșani. Treaba se petrece într- 
o noapte când, printr-o spărtură 
făcută cu un târnăcop în tavanul 
clădirii, Lucian intră în magazinul

trimit.
firmei amintite. Pleacă băieții de 
aici cu produse în valoare de 
1.000.000 de lei. Și acum urmează 
momentul de vârf al existenței lor 
de hoți. Daniel Nagy a fost angajat 
la SC Anex Impex SRL Petroșani 
unde administrator era Ana Bă- 
răian. Cunoscând topografia lo
cului, într-o zi, împreună cu Lucian 
Hușleag, s-a deplasat lă domiciliul 
ei, cu gândul de a fura diferite 
bunuri. Au pătruns în imobil și...

mare bucurie! Au găsit o pungă 
de plastic în care se aflau 
3.900.000 de lei.

în timp ce căutau prin casă și 
alte bunuri de valoare, cei doi au 
fost surprinși de gazdă. în aces
te condiții, hoții i-au aplicat mai 
multe lovituri jn cap cu un corp 
dur, în urma cărora femeia îșr 
pierde cunoștințe. Cu două fula
re, își leagă victima de mâini și la 
gură, după care pleacă cu banii.

La scurt timp după plecarea 
lor, Ana Bărăian este găsită de 
soț. Acesta anunță poliția, iar pe 
cea lovită o duce la spital. Ca 
urmare a stării grave, femeia a 
fost transportată la Spitalul Clinic 
nr. 1 din Timișoara, unde a fost 
spitalizată.

Din banii furați, cei doi dau 
460.000 de lei lui Ștefan Huș
leag, fără însă să îi spună și de 
unde îi au.

Victima lor a fost la un pas 
de moarte și a avut nevoie de 
53 de zile de spitalizare. Așadar, 
Daniel și Lucian au fost la un 
pas de crimă. Au scăpat însă 
cu 3 ani închisoare pentru comi
terea infracțiunii de furt calificat.

■ Corupătorul^
| de minori |
I
I
II
I

I
Natanael Burca este din Hu- ■ 

nedoara și are 20 de ani. El a ! 

fost trimis în judecată pentru ■ 
comiterea infracțiunilor de co-1

| rupție sexuală și relații sexuale |
■ cu persoane de același sex. g

Din dosarul de urmărire pe-! 
i nală am reținut că Burca era ve-1 
| cin cu C.R., un tânăr de 18 ani. | 
| S-a constatat că, începând din |
■ 1996, Burca a comis mai multe g
: acte de perversiuni sexuale și ' 
I corupție sexuală asupra a-1 
| cestuia, precum și asupra | 
| minorului C.V., de 7 ani. j
, Amenințându-i cu cuțitul, cei ■ 
J doi au fost supuși unor: 
I perversiuni sexuale chiar unul I 
| de față cu celălalt. Uneori de mai |
| multe ori în aceeași zi.
■ Până într-o zi, când a fost 
^surprins și dat pe mâna poliției.

I■
I

r 
I 
I 
I
i 
1
K

O nouă legislație privind 1
- *

I 
I 
I

Legea 212 a completat util golurile din legislația de protecție împotriva | 
| incendiilor produse prin abrogarea vechii legislații. Această lege permite I 
. organizarea în bune condiții a activității în domeniu de către autoritățile ] 
• publice Ideale, persoanele fizice și juridice române, străine ori în tranzit, f 
I ’ în lege sunt stabilite obligațiile generale de apărare împotriva incendiilor, |
■ cele ale consiliilor locale și ale primăriilor, precum și obligațiile Consiliului ■
■ Juoețean și prefectului. !
E De asemenea, sunt stabilite obligațiile patronilor, utilizatorilor și | 
| salariaților, ale proiectanților și executanților lucrărilor de construcții și I 
! montaj. ‘

Un capitol însemnat este destinat constituirii și atribuțiilor Serviciilor de I 
| pompieri civili, cu structuri profesionale,-altele decât unitățile și subunitățile |
■ Corpului Pompierilor Militari. I

Recent, au fost elaborate și criteriile minime de performanță privind ■ 
| organizarea și funcționarea serviciilor publice de pompieri civili. Acestea | 
| trebuie să stea în atenția consiliilor Ideale și a agenților economici, întrucât | 
. în perioada următoare se va trece la organizarea "Serviciilor Publice de - 
I Pompieri Civili".
| Pentru serviciile private de pompieri civili, ghidul de organizare elaborat |
■ de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, pe lângă unele ■
■ atribuții privind intervenția cu instalații fixe și mașini speciale, prevede și ■ 
I existența a două sau mai multe formații de intervenție, salvare sau prim |

:• c j 3 sau mai multe grupe de intervenție. r
Aceste servicii vor fi încadrate cu personal cu aptitudini fizice, psihice ! 

I și profesionale adecvate funcției, iar pompierii angajați vor avea calificarea I 
[j necesară și atestarea pe funcții. I
j De menționat că majoritatea acestor forțe care trebuie pregătite există, ■ 
1 dar funcționează cu anumite disfuncționalități. Necesitatea lor este cu ■ 
| atât mai mult necesară, cu cât și în perioada actuală se mențin stări de | 
| pericole, cauze potențiale de incendii și alte nereguli care pot produce ■ 
’evenimente deosebite.

protecția împotriva 
incendiilor

r ' ........................ ............. ”

Răspundem 
cititorilor

JURĂMÂNTUL RELIGIOS
Avram Bujor din Orăștie întreabă ce este jurământul religios. 

Foarte pe scurt, putem spune că modificările și completările aduse 
Codului de procedură penală după 1990 privesc și introducerea 
jurământului religios. Acesta are o mare importanță sub aspectul 
aflării adevărului.

Definiția este redată în articolol 85 din Codul de procedură penală 
a actului prin care o persoană chemată ca martor, expert sau 
interpret în proces, îl invocă pe Dumnezeu, alte divinități, ori onoarea 
și conștiința sa asigurând astfel organul judiciar că va spune 
adevărul și nu va ascunde nimic din ceea ce știe.

INFRACȚIUNI PRIVIND REGISTRUL COMERȚULUI
r r

Burcea loan, Deva. Infracțiunile privind Registrul Comerțului 
sunt stipulate în capitolul V al Legii nr. 26 din 1990. De fapt, este 
redată o singură infracțiune, constând în fapta persoanei care, cu 
rea-credință, a făcut declarații inexacte, în baza cărora s-a operat o 
înmatriculare ori s-a făcut o mențiune în Registrul Comerțului.

De menționat că tentativa nu se pedepsește, iar infracțiunea se 
Consumă în momentul în care acțiunea a fost dusă până la capăt și 
s-a produs urmarea imediată.

Infracțiunea se pedepsește, alternativ, cu închisoare de la 3 luni 
la 2 ani sau cu amendă.

Acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu, urmărirea penală 
se efectuează de către organele de cercetare penală ale poliției, iar 
judecata în prima instanță este de competența judecătoriei. Prin 
hotărârea promovată, instanța va dispune și rectificarea sau 

jadierea înmatriculării ori mențiunii inexacte. Â

La Uricani

Și americanii sunt 
prădați!

Patru sunt la număr. Toți 
au fost internați la Casa de 
copii Uricani. Apoi, vremea i- 
a mai împrăștiat. Ciprian Su- 
ba a ajuns elevul unei școli 
din Petroșani. Vasile Peteri 
și Vasile Macra, elevi la Li
ceul Minier din Deva. Un alt 

•Vasile Andrieș a rămas la 
Uricani, adunând în 20 de 
ani 8 clase. La Deva, băieții 
îl. aveau ca supraveghetor 
pe Dragoș Movilă. în perioa
da cât au fost internați la Uri
cani, cât și mai târziu, cei 
patru erau ajutați, în scop re
ligios, de câțiva cetățeni a- 
mericani, care aveau o reșe
dință și la Petroșani. Aceștia 
sunt Habuc K. Jean, I. 
Cristofer și losef M. Ramirez.

în timp, cei patru tineri au 
obs'ervat că americanii au 
importante sume în lei și va

lută, așa că s-au hotărât să-i 
fure.

Prima mișcare o fac Pe
teri și Suba.Ei se deplasează 
de la Deva la reședința cetă
țenilor americani din Petro
șani. Cu o cheie potrivită au 
pătruns în locuință de unde 
fură 100 dolari și 150.000 de 
lei. Banii aparțineau dlui Ra
mirez.

într-o altă zi vine rândul 
fui Macra și Andrieș. Au forțat 
ușa și au furat o grămadă 
de bănet: 1200 dolari și 
560.000 lei aparținând lui 
Habuc și 700 dolari lui Cris
tofer. Din aceste sume, hoții 
au dat 160.000 de lei supra
veghetorului Dragoș. Acesta 
știa că banii sunt furați, întru
cât americanii i-au spus și i- 
au căutat pe tineri la liceu. 
Apoi a intervenit poliția.

6‘aznta Ljnanciarâjnaeliune^_
10.000.000 de lei majorări 

de întârziere
Nu mai puțin de 10.000.000 de lei. Atât au 

calculat comisari ai Gărzii Financiare majorările de 
întârziere pe care trebuie să le plătească cei de la 
SC Romat Grup SA Deva. Acest lucru, pentru că, 
ir. perioada septembrie 1997 - februarie 1998, 
firma nu a plătit la timp impozitul pe profit.

Amendă și confiscări
SC Romi - Ț SRL Arad desfășoară la Lupeni 

activitate de jocuri de noroc. La un control efectuat 
aici, s-a constatat că societatea nu avea 
autorizațiile necesare și avizul de la comisia 
județeană de specialitate. Povestea s-a încheiat 
așa: 1.000.000 de lei amendă, iar 4.050.00G, sumă 
aflată în joc, s-a confiscat.

Dar licența unde e?I

Amenda pe care au primit-o recent cei de la 
SC Panicor SA Hunedoara din partea comisarilor 

^Gărzii Financiare s-a ridicat la 4.800.000 de lei.

Acest lucru întrucât societatea a efectuat 
transporturi pentru terți, dar nu deținea licență 
pentru așa ceva.

Fără TVA și impozit
Pentru neplata la timp a obligațiilor fiscale, comi

sarii au calculat la SC Hermina Serv Com SRL Vulcan 
următoarele penalități de întârziere: pentru TVA -1,6 
milioane de lei, impozitul pe profit 2,7 milioane lei, iar 
pentru impozitul pe salarii 2,4 milioane lei.

De asemenea, pentru că nu a declarat punctul 
de lucru al unui magazin, a primit o amendă de 
200.000 de lei.

Țigări Assos timbrate 
necorespunzător

SC Nova SA Lupeni a fost aprovizionată cu țigări 
Assos. Garda Financiară a constatat că pachetele 
de țigări nu erau timbrate corespunzător. Mai exact, 
folia pachetelor era tăiată. Acest lucru înseamnă 
încălcarea Legii 12 din 1990, drept pentru care s-a 
aplicat o amendă de 2.000.000 de lei. Contravaloarea 
țigărilor - 1.000.000 de lei, s-a confiscat.

De la altercație, la 
strangulare

într-o seară, în jurul orei 21, 
pe o stradă din Petroșani, un 
autoturism circulă pe sens inter
zis. El este condus de loan 
Constantin llinescu. Datorită a- 
cestui fapt, între șofer și Mihai 
luga, inginer la Stația CFR din 
localitate, are loc o altercație. 
După ce se lovesc reciproc cu 
pumnii, luga încearcă să-l stran
guleze pe llinescu cu o corde- 
lină. Cei doi ajung la Spitalul Mu
nicipal Petroșani, llinescu ră
mâne internat pentru îngrijiri me
dicale. Măsurile urmează a se 
lua după concluziile medicului 
legist. Hazlie poveste, nu?

Călcată de tren
în apropierea pasajului de 

cale ferată din preajma E.M. Li- 
vezeni, trenul accelerat 13.591 a 
accidentat mortal o femeie fără 
acte de identitate asupra sa. Se 
fac cercetări pentru stabilirea 
identității »

Cu cuțitul asupra 
nevestei

La Spitalul județean Deva a 
fost internată Viorica Borza, de 43 
de ani din Homorod. Diagnosticul 
medicilor a fost următorul: plagă 
penetrantă hemitoracic stâng. Cer
cetările poliției au stabilit că soțul

acesteia, Simion Borza, de 52 de 
ani, paznic la "Chimica" Orăștie, 
aflându-se în stare de ebrietate, la 
domiciliu, în urma unor discuții, s-a 
repezit cu cuțitul asupra femeii.

Și în acest caz cercetările 
continuă, urmând a se lua mă-ț 
șurile legale.

Noaptea la "Cordial"
Polițiștii din Hațeg îl cerce

tează pe Florin Marian Corbei, 23 
de ani, muncitor la Hidro- 
construcția Râu Mare Retezat. 
Aceștia au stabilit că, într-o re-

centă noapte, individul a pă
truns prin efracție în incinta SC 
"Cordial" SRL din Hațeg.

A plecat Corbei de aici cu 
bani și produse alimentare în 
valoare de 4.500.000 de lei.

Renault-ul pe 
biciclist

Era cu puțin trecut de ora 16 
când, într-o recentă zi, în Bârcea 
Mică, Gabriel Toma din Hunedoara 
conducea un autoturism "Renault".

Neatent la condus, pentru că, 
la un moment dat a încălecat un 
bolțar de beton aflat pe carosabil, 
după care, a intrat pe contrasens, 
accidentând grav un biciclist ca
re circula regulamentar.

Mircea cu cinci 
spargeri

Mircea Mihai, un recidivist de 
23 de ani, din Petrila, a reușit să 
spargă cinci unități comerciale 
privatizate. Numai noaptea.

A furat din magazine bunuri 
în valoare de 11 000.000 de lei.
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Miron Cozma mai stă 
doar până la 10 iulie 

a.c. la închisoare

Cxpoziția canină

(Urmare din pag. 1)

2. Persoanele care 
beneficiază de asigurările de 
sănătate fără plata în mod di
rect a contribuției de asigurări 
sociale de sănătate, după cum 
urmează:

a) copii și tineri până la 
vârsta de 26 de ani care sunt 
elevi, studenți sau ucenici și 
nu realizează venituri din 
muncă;

b) persoanele handicapate 
care nu realizează venituri din 
muncă sau sunt în îngrijirea 
familei;

c) soțul, soția, părinții și 
bunicii fără venituri proprii 
aflați în întreținerea unei 
persoane asigurate;

d) beneficiarii prevederilor 
Decretului - lege nr. 118/1990, 
Legii nr. 44/1994 și

Distrugeri 
de ploi

(Urmare din pag. 1)

Un mare necaz pentru cei 
care au avut gospodării 
afectate constă în faptul că 
întârzie acordarea despă
gubirilor pentru ca cei 
păgubiți să-și poată reface 
stricăciunile provocate de 
ploi și inundații. Dar mai grav 
este însă faptul că pro
ducătorii agricoli cărora li s- 
au provocat pagube, dar nu 
au încheiat asigurări cu o 

^societate sau instituție de 

persoanele prevăzute la art. 
2 din Legea nr. 42/1990, 
dacă nu realizează venituri 
decât cele provenite din 
drepturile bănești acordate 
de lege și din pensii;

e) persoanele care 
satisfac serviciile militare în 
termen;

f) persoanele aflate în 
concediu medical, concediu 
de sarcină, lehuzie sau în 
concediu medical pentru 
îngrijirea copilului bolnav 
până la 6 ani;

g) persoanele care 
execută o pedeapsă privată 
de libertate sau arestate 
preventiv;

h) persoanele dintr-o 
familie care beneficiază de 
ajutor social acordat în baza 
Legii nr. 67/1995.

provocate 
și ape

profil, nu beneficiază de nici 
un fel de despăgubire, ei 
văzându-și astfel ză
dărnicite eforturile și risipiți 
banii agonisiți cu multă 
trudă. Având în vedere 
aceste riscuri la care sunt 
expuși agricultorii, este im
portant să se găsească 
soluții pentru ca în viitor să 
fie compensate cât de cât 
o parte din pierderile 
suferite, fie ele și pentru 
producția agricolă.

(Urmare din pag. 1)

(respectiv a lui Miron Cozma 
și a lui Silviu Popescu, care 
este plecat însă din țară) a 
fost greșit reținută infrac
țiunea de ultraj la bunele 
moravuri și tulburarea liniștii 
publice, deoarece din 
problele administrate în 
cauză rezultă că aceștia se 
fac vinovați de săvârșirea 
infracțiunii de subminare a 
puterii de stat. în comunicatul 
Parchetului se arată că vor fi 
analizate și* alte aspecte de 
nelegalitate și netemeinicie. 
Decizia luată de către Secția 
a ll-a a Curții de Apel 
București apare ca surprin
zătoare și mult prea blândă, 
asemenea pedepse aplicân- 
du-se pentru fapte minore, 
comparativ cu cele săvârșite 
de către Miron Cozma.

Cu referire la sentința 
pronunțată, sunt de semnalat 
părerile exprimate de către 
unii lideri sindicali. între 
aceștia, Marin Condescu, 
președintele Centralei 
Confederative a Sindicatelor 
Miniere din România, afirma 
că: “Miron a fost condamnat 
pentru faptele sale și nu 
pentru ce a făcut în numele 
salariaților pe care îi 
conducea”. Considerând că 
decizia justiției a fost justă, dl 
Condescu susține că 
mișcarea sindicală nu va fi 
influențată de această decizie 
iar în privința realegerii lui 
Miron Cozma în fruntea 
minerilor, aceasta nu este

V..............  

decât o problemă a 
minerilor din Valea Jiului. 
Președintele CNSRL Frăția, 
dl Pavel Todoran, apreciază 
ca foarte bună decizia 
justiției, deoarece neaban- 
donarea ideii de subminare 
a siguranței statului ar fi 
determinat continuarea 
procesului și ar fi atras în 
proces numeroase alte 
personalități marcante ale 
vieții politice. El crede că 
dacă Miron Cozma își va 
reconsidera poziția dură de 
până acum și va găsi noi 
formule de apărare a 
membrilor de sindicat 
atunci fostul lider s-ar putea 
întoarce la viața sindicală, 
în același timp vice
președintele Blocului 
Național Sindical, dl Matei 
Brătianu, a declarat că în 
legătură cu subminarea 
siguranței statului Miron 
Cozma a fost doar o unealtă 
și ar fi putut să fie pedepsit 
doar în cazul în care ar fi 
acuzați și cei care au 
generat cu adevărat 
mineriadele. Rămâne însă 
un semn de întrebare dacă 
o persoană cu cazier și cu 
condamnare penală mai 
poate să îndeplinească, 
eventual, funcția de lider 
sindical.

Dincolo de păreri și 
opinii, nu peste multă 
vreme Miron Cozma va 
reveni în Valea Jiului, în 
rândul și în apropierea 
ortacilor săi.

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

(Urmare din pag. 1)

tipărit cu acest prilej. Au fost aleși 
cei mai frumoși și mai buni câini 
din cele 9 grupe de rase canine, 
în runda finală dintre cei 9 câini a 
fost desemnat câștigătorul 
expoziției, dobermanul femelă 
Bjanko Renewal (stăpân Cosmin 
Buzatu, Timișoara), care a fost cel 
mai frumos câine al anului trecut. 
Câștigătorilor li s-au dat vitamine 
și hrană, oferite de firma 
specializată Best Choise, 
sponsorul ediției.

Dacă repriza de ploaie de vară 
n-ar fi deranjat desfășurarea

STAREA MEDIULUI
în perioada 1-7iunie a.c., 

valorile medii șl maxime pentru 
poluanții gazoși determinați (dioxid 
de azot, dioxid de sulf și amoniac 
s-au încadrat în limitele prevăzute. 
Valorile maxime au fost înregistrate 
în ziua de 1 iunie în Hunedoara 
pentru dioxidul de azot, la data de 7 
iunie în zona Paroșeni pentru 
dioxidul de sulf și la data de 1.06.98 
în zona Hunedoara pentru amoniac.

- Pulberile in suspensie au avut 
valori medii și maxime care s-au 
încadrat în limita admisă de 0,15 mg/ 
mc aer/24h. Valoarea maximă s-a 
înregistrat la data de 5.06.98 în 
zona Hunedoara. în zona Călan în 
zilele de 2 și 4 iunie valoarea la 
acest indicator s-ă apropiat de limita 
admisă.

- Pulberile sedimentabile au 
înregistrat depășiri ale limitei admise 
de 17,0 g/mp/lună în zona 
Chișcădaga de 6,36 ori. Valoarea 
maximă pentru această zonă a fost 
de 202,3 g/mp/lună.

- Nivelul radioactivității beta 
globale și al dozei gama absorbite s- 
a menținut în limitele de variație ale 
fondului natural de radioactivitate la 
toți factorii de mediu analizați.

Materiile în suspensie pe răul 
^Jiu provenite în principal de la 

expoziției canine, ■ aceasta ar fi 
putut “străluci în toată 
splendoarea ei”, cum remarcau 
organizatorii. Și mai ales s-ar fi 
bucurat de un public mai 
numeros, între care printre 
iubitorii de animale au putut fi 
zărite și autoritățile locale. Dar 
în ciuda vremii capricioase, cei 
care au venit la stadion au putut 
vedea demonstrația câinilor 
utilitari, o -adevărată paradă a 
raselor canine și-au putut 
achiziționa mâncare și 
accesorii pentru cățeii și 
pisicile proprii, au schimbat 
opinii.

unitățile de extracție și prelucrare a 
cărbunelui au avut pentru această 
perioadă o valoare medie de 809,0 
mg/1 și o valoare maximă de 
1365,0 mg/1, valoare înregistrată 
la data de 6 iunie.

Din datele primite de la R.A. 
Române Filiala Tg. Mureș - S.G.A. 
Deva a rezultat că în anul 1997, 
cursurile de apă de suprafață din 
bazinul hidrotehnic Mureș au 
recepționat un volum de ape 
uzate de 386,047 mii.mc. Din acest 
volum 285,022 mii. mc au fost 
considerate ape convențional 
curate, care nu necesită epurare și 
provin în întregime din sectorul 
,,energie electrică și termică". Din 
diferența de 101,025 mii. mc de 
ape uzate ce necesitau epurare, 
din care un volum de 10,254 mii. mc 
apă uzată nu se epurează, un 
volum de 49,558 mii.mc de apă 
uzată se evacuează fiind apreciată 
ca suficient sau corespunzător 
epurată și un volum de 41,213 
mii.mc apa uzată este evacuată 
dar este apreciată ca fiind 
insuficient sau necorespunzător 
epurată.

Agenția de protecție a 
mediului Deva

Luminate fețe! Cinstiți boieri! Mare veste marc se arata din nou la CONNEX GO!

De luați un CONNEX GO! și dovediți că ști ti cine câștigă Cupa Mondială, avem 

pentru domniile voastre o ofertă specială: un tricou original NIKE ! Tricoul de 

luptă al marelui RONALDO! Iar de nu știți, să nu vă fie cu supărare: primiți

un alt cadou drept consolare!

Despre pachetul CONNEX GO! cu telefon, solii aduc o veste noul: acum el costă 

doar $189**! și la acest pachet veți primi in plus convorbiri gratuite echivalente 

,36 DE DOLARI! Luați aminte, boieri mari!

Iar cumpărând cartela SIM reincărcabilă CONNEX GO! veți primi convorbiri 

suplimentare gratuite echivalente a 21 DE DOLARI! Să tot stai la sfătuială! 

Sau... să tot vorbești despre CUPA MONDIALA!
Informații la: 302.11.11

*Detalii In magazine. ‘'Prețul au include T.V.A.
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VfflNZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând urgent pământ intra
vilan, preț convenabil. Deva, 
Bejan, tel. 233354 (6864)

• Vând apartament trei ca
mere, Bălcescu, bl. 13, sc.1, 
ap.1, tel. 213351, 092249528 
(8319)

• Vând apartament 3 ca
mere, parter, Gojdu, bl. C.2. Tel. 
215896 (8339).

• Vând apartament 3 ca
mere, str. Kogălniceanu, Aleea 
Păcii, bl.A7. Telefon 221553

• Vând garsonieră central. 
Tel. 221566 (8337)

• Vând casă, baie, grădină 
mare, un ha pădure. Mărtinești, 
69 (8341)

• Vând garsonieră, confort 
1, pentru privatizare , str. Kogăl- 
niceanu, bl. 56. (vedere la 
stradă) Tel. 620186 (3473)

• Vând Opel Kadett, 1,6 Die
sel, 1985, 2600 mărci. Tel. 
723658 (7443)

• Vând încărcător frontal cu 
cupă, 1,2 tone, "tip Nicolina. Tel. 
092/727204, 094/524873 (7441)

• Vând remorcă auto 5 tone 
și mașină de scos cartofi. Sar- 
mizegetusa, 762285. (7293)

• Vând oțel-beton diametrul 
6,8,10,12. Tel. 213637 (8303)

• Vând parbrize. Deva str. 
Dragoș-Vodă, 14, tel. 225075 
(8320)

• Vând certificat de înmatri
culare Dacia, cu carte identitate. 
Tel. 230012 (8327)

• Vând cazan gaz, import 
Germania, stare bună, 
4.500.000 lei și aspirator. Tel. 
622365 (8340)

• Cumpăr societate. Tel. 
730007 (8343)

• Vând orgă Yamaha PSR 
78. Tel. 625983 (8401)

• Vând miere salcâm. Tel. 
230695 (8402)

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
afrodisiace. 01/6376273, 092/ 
342628, 092/342629 (OP).

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (90 000 lei), 
video, satelit. 092/368868. (OP)

• Vând tablă zincată, 0,5 
mm, preț coală 70.000 lei/buc. 
Tel. 219232, 092281895 (8276)

• Vând spațiu comercial 
ultracentral. Tel. 624892 (8234)

• Vând mașină înghețată
Carpigiani și mașină înghețată 
firmă germană. Informații str. 
T.VIadimirescu, la firma S.C. 
Franciscom SRL Hațeg, tel. 
777350 (7290)_____________

• Vând talon Citroen BX 19 
RD, 1891 cmc, carte, an 1986, 
054/241878 (7938)

• Vând motocicletă cu ataș 
Zuntapp 500 cmc. Petroșani, 
tel. 541450 (7444)

• Vând mașină înghețată cu 
un braț, stare bună, tel. 777187. 
(7279)

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

• Schimb apartament 4 ca
mere, etaj 2, cu apartament 2 
camere, etaj 1 sau 2, Simeria. 
Tel. 260096 (8403)

ÎNCHIRIERI

• închiriez apartament cu 
două camere, nemobilat. Tel. 
215771, după ora 20. (3471)

• Caut de închiriat garso
nieră sau apartament în Hațeg. 
Tel. 094/205108 (7222)

OFERTE DE 
ț. SERVICII

• Angajez muncitor brutar 
Brutăria Șoimuș. Tel. 668285, 
233869, după ora 21 (8308)

------ -—~
Agenție națională 
pentru controlul 
medicamentelor

Unele farmacii din România 
eliberează medicamente care nu 
au fost aprobate de Ministerul 
Sănătății. Iar ca urmare a acestui 
fapt s-a înființat o comisie de 
control. Obiectivul acestei co
misii este confruntarea medica
mentelor din farmacii cu lista 
medicamentelor pentru care Mi
nisterul Sănătății a eliberat li
cență. Ca urmare, farmaciștii 
găsiți în culpă vor fi sancționați 
aspru, fiind pasibili de privare de 
libertate pe o perioadă cuprinsă 
între.10-15 ani. Locul comisiei 
de control din cadrul Ministerului 
Sănătății va fi luat de o nouă 
instituție de profil - Agenția Na
țională a Medicamentelor.

Comisia poate încredința co
pilul spre adopție și unei persoane 
sau familii care nu are cetățenie 
română, dar are reședințe pe teri
toriul patriei noastre de cel puțin 6 
luni.

Asigurările de 
sănătate

începând cu 1 iulie, sistemul 
asigurărilor de sănătate va deveni 
operabil la nivelul asistenței medi
cale primare. Medicii de familie vor 
fi plătiți de la această dată atât în 
funcție de numărul de pacienți pe 
care-i au în îngrijire, dar și de pa
chetul de servicii medicale pe 
care-l oferă.

Cu toate că termenul de de
punere a listelor cu pacienții în
scriși a rămas sfârșitul lunii tre
cute, conform legii, aceste liste 
pot suferi modificări.

Regimul adopțiilor

Palamentul României a adop
tat Legea pentru aprobarea Or
donanței de Urgență a Guver
nului nr. 25 cu privire la regimul 
adopțiilor.

O persoană sau o familie de 
cetățenie română sau străină 
care cere adopția aceluiași copil, 
posibilitatea adopției copilului de 
persoana sau familia de cetă
țenie română va fi luată în con
siderare cu prioritate de către 
Comisia pentru protecția copilului.

Scutire de plată

Societatea Română de Tele
viziune a delegat oficiile poștale la 
scutire de la plata abonamentului 
TV a persoanelor ce beneficiază 
de prevederile Legii nr. 55/1998, a 
celor deportate în străinătate, a 
celor care au fost prizonieri și a 
persoanelor persecutate politic.

Cei care vor beneficia de pe 
urma Legii, vor trebui să se pre
zinte la oficiile poștale cu urmă
toarele acte:

» -
• STAR OIL Cluj angajează 

persoane fizice pentru distri
buție lubrifianți. Comision 5 la 
sută. Condiții: spațiu depo
zitare 10 mp, auto, garanție 
imobiliară. Tel. 064/438027, 
438609. (OP)

• S.C. Cernafruct SA, cu 
sediul în Hunedoara, str. Car- 
pați, nr. 92 angajează lucrători 
gestionari în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 22/1969. 
(7442)

• S.C. Axa Prodlemn SRL
Bretea Streiului execută la 
comandă mic mobilier și di
verse produse din lemn. Tel. 
092/727204, 094/524873
(7441)

• Societate particulară de 
construcții angajează urgent 
inginer constructor, maistru 
constructor. Relații la tel. 
216795, între orele 7-15. (8250)

G MEMORĂRI
•

• Un gând pios și tristă 
aduceri aminte, la 6 ani de la 
trecerea în neființă a celui care 
a fost ,

STUREK TIBERIU
Soția. (3472)

• Cu adâncă durere în suflet 
anunțăm că azi, 16 iunie, se 
împlinesc șase săptămâni de la 
moartea fulgerătoare, la numai 
37 ani, a celei care a fost

DORINA BĂLĂȘEI
Dumnezeu să o odihnească! 

Claudia - fiică, mama Elena, frații 
Mariana, Dorin. Rodica, cum
natul Eugen, nepotul Alin. (7086)

DECESE

PIERDERI

• Pierdut parafă pe numdle 
Dr. Folea Ovidiu Iulian - medic 
legist, cod 688942. Se declară 
nulă. (8402)

• Pierdut carnet șomaj 
18705 pe numele Pascu Lă- 
mâița. îl declar nul.(7440)

• Regretăm nespus de mult 
dispariția fulgerătoare, după o 
scurtă și grea suferință, a 
dragului nostru văr

H0MP0TI0AN
• 

de 39 de ani. Vei rămâne veșnic 
în inimile noastre. Dumnezeu 
să te odihnească în pace! 
Familiile Biro și Fiscuteanu.

S.C. Petrol Derna S.A.
Cu sediul in localitatea Derna, 

județul Bihor
Produce și comercializează:

[x> Bitum specia! pentru hidroizolații;
[x> Uiei F 15 pentru instalații
frigorifice folosit și ca ulei hidraulic ușor;
[x> Uiei emulsionabil PE 2 folosit la 
prelucrarea metalelor ca decofrol, în 
minerit la stâlpi hidraulici;
[x> Comercializează ulei de motor. 

Informații suplimentare la tel 018/621475.
..— -7)

1. Adeverință eliberată de Co
misia județeană prin care se a- 
testă faptul că persoana în cauză 
se încadrează în una din cate
goriile enumerate mai sus.

2. Cupon de pensie sau copie 
după acesta din luna precedentă, 
în care să apară precizată indem
nizația de beneficiar al Decretului 
-Lege nr. 118/1990.

Actele se vor depune la ofi
ciile poștale în raza căruia sunt 
înscriși ca abonați TV.

Fumatul

Un fapt îngrijorător la nivel 
mondial îl constituie creșterea 
alarmantă a fumătorilor, mai ales 
în rândul adolescenților.

60 la sută din tinerii Europei au 
început să fumeze până la 15 ani, 
iar o treime din aceștia vor deveni 
fumători permănenți.
• în țara noastră fumează 15 la 
sută din femei și 46 la sută din 
bărbați. în rândul tineretului, ca 
urmare a mai multor anchete ale 
Institutului Sănătății Publice, s-a 
constatat că 18 la sută din ei fu
mează.

Computere - forma
rea competențelor

Ministerul Educației Naționale 
precizează că școlile, liceele și 
universitățile au obligația să se 
doteze (din resurse ce provin de

la bugetul de stat sau din alte 
mijloace - sponsorizări) cu cal
culatoare, în așa fel încât până 
la finele anului 1998 fiecare 
școală generală să dispună de 
cel puțin o microrețea formată 
din 4 computere ce va fi folosită 
la orele de clasă.

Liceele și facultățile vor fi 
obligate să pună la dispoziția 
elevilor și studenților, într-un 
spațiu special amenajat, o mi
crorețea de calculatoare co
nectate la Internet. Acestea 
vor fi folosite în afara orelor 
de curs.

Se tinde ca la începutul mile
niului trei fiecare student să 
poată folosi competent calcu
latorul, acest fapt fiind una din 
condițiile de bază ale înscrierii la 
facultate.

Posturi didactice

Rețeaua de învățământ se 
va îmbogăți, în viitorul apropiat, 
cu noi posturi suplimentare fi
nanțate extrabugetar. Suges
tia Ministerului Educației Na
ționale este ca aceste fonduri 
să fie obținute prin consul
tanțe de specialitate, cercetări 
științifice, școlarizări de elevi 
din alte țări, activități de pro
ducție specifică.

Resursele obținute rămân la 
dispoziția unităților de învățământ 

3. pentru a fi folosite pentru crearea 
l acestor posturi suplimentare.

Ina JURCONE

S.C. SIDERMET S.A. 
CĂLAN

cu sediul în Călan. str. Furnalistului
> nr. 17
Organizează în data de 10 iulie 1998 licitație deschisă 

cu strigare liberă pentru selectarea unei firme 
specializate în activități de colectare, prelucrare și livrare 
a deșeurilor refolosibile ffier vechi și fontă veche) de 
la SC "SIDERMET" SA CĂLAN.

Informații și cumpărarea caietului de sarcini, la 
serviciul Mecano-Energetic. telefon 054/730560-561 
interior 554.

v----------------------------------- - - --------------- ......-------

'~~~~ ANUNȚ '
SOCIETATEA COMERCIALĂ 
"MINAG VAL" S.A. CĂLAN

cu sediul în Călan, str. Furnalistului nr. 17/B

Organizează licitație deschisă fără pre- 
selecție pentru vânzarea fierului vechi rezultat 
în urma acțiunilor de casări mijloace fixe și a 
deșeurilor rezultate în urma procesului de 
producție.

Pot participa la această licitație firme 
atestate de Ministerul Industriei, Comisia 
Națională pentru Reciclarea Materialelor.

Documentele de licitație se pot obține contra 
sumei de 150.000 lei de la sediul S.C. “Minag 
Val” S.A. Călan.

Desfășurarea licitației va avea loc la sediul 
Societății în data de 30.06.1998.

Relații suplimentare se pot obține de la:
S.C.'Minag Val S.A Călan
Telefon: 054/730560 interioare 173, 174.

Z2 „ ...
Direcția SILVICA DEVA pune la dispoziția 

agenților economici de exploatare și pre
lucrare a lemnului, pentru consultare, actele 
de punere în valoare a masei lemnoase care 
se exploatează în toamna anilor1998 și 1999.

Unitățile de exploatare și transport al lem
nului care doresc să execute prestări de 
servicii unităților silvice sunt așteptate cu 
oferte de exploatare și transport până la data 
de 15 august 1998.

Toată masa lemnoasă necontractată cu 
prestatorii de servicii va fi scoasă la vânzare,* 
conform prevederilor Regulamentului aprobat 
cu H.G. nr. 342/1995, pe data de 15 septem
brie anul curent, când va avea loc "Marea 
licitație de toamnă".I

Pentru relații suplimentare puteți suna la 
telefon 224649, telefax 224599.
\'------------------------------------------------------------------ --------- 2

Important pentru agricultori! 
APROTERRA JA /IMERIA 

vinde din stoc 
îngrășăminte chimice pe cupoanele de toamnă 

pentru agricultură. Căutăm și distribuitori.
Relații la telefoane: 260424, 260966.

/
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S.C./WACONS.Ă.'
Deva

Organizează licitație in data de 
25.00.1998, având ca obiectiv executarea 
hidroizoiației ia f abrica OIBCi.

Taxa de participare: 50000 iei.
Relații privind caietul de sarcini și in for

mații ia tei/fax: 223801 (BCA).

I 
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I
I
I
i 

y



16 IUNIE 1998 Cuvântul liber

COLEGIUL UNIV. PEDAGOGIC DE 
INSTITUTORI BLAJ, SPECIALIZAREA DESEN 

- ALTORI7AI PRIN HOTĂRÂRE DE GUVERN - 
ORGANIZEAZĂ CONCURS DE ADMITERE 
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 1998-1999 

înscrierile se fac în perioada 25 iunie - 14 iulie 1998 la 
secretariatul colegiului din str. I)r. Vasile Sneiu, nr. 26, Blaj. 
Concursul <le admitere se va desfășura în zilele de 15 și 16 
iulie 1998.
Infomiații suplimentare la telefon 058/711231

GRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL 
MATERIAL RULANT SIMERIA 

anunță planul de școlarizare pentru anul școlar 1998 -1999 
LICEU - curs de zi

PROFILUL ' SPECIALITATEA NR. LOCURI
1. Chimie - biologie 2 5
2. Electrotehnic Electromecanic locomotive 2 5
3. Mecanic Lăcătuș construcții de mașini 2 5

ȘCOALA PROFESIONALĂ - curs de zi
MESERIA NR. LOCURI
1. Lăcătuș reparații locomotive 2 5
2. Strungar 2 5

Corpul Gardienilor Publici al 
județului Hunedoara 

organizează concurs, la sediul unității din Deva, 
str. Gh. Barițiu, nr. 5, în ziua de 22 iunie 1998, 

ora 9.00, pentru gardieni publici în municipiul Deva. 
Se pot prezenta bărbați sub 40 ani, absolvenți de 
liceu, rară antecedente penale, apfi fizic, psihic și 
profesional pentru această funcție, cu domiciliul în 

Deva și comunele învecinate.

FABRICA DE PRODUSE ELECTRONICE
S.C. "PANASOUND" SRL

Timișoara, str Mircea cel Bătrân, nr.4,
tel: 056/183558;' 124550; 125035: fax. «156/183558; 125035.

Produce și comercializează din stoc sau la comandă: 
©combine muzicale cu CD ©combine muzicale normale 

©dublu radiocasetofoane ©amplificatoare © VCD (video 
CD Player) © wallcman-uri © telefoane cu emițător. 

Preț de producător!
Condiții de calitate și garanție asigurate!

Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
>5 Tel/fax - 054 - 232 008

OFERĂ LA PREȚUL DE FABRICAȚIE :
Becuri iluminat public și industrial LUXTEN
OFERTĂ SPECIALĂ PENTRU PRIMĂRII:
Corpuri iluminat stradal, design '97
Tuburi fluorescente, balasturi, startere
Lămpi cu lufnină mixtă (cu autoaprindere)
Lămpi cu vapori de mercur și balasturi aferente 
Lămpi cu vapori de sodiu, balasturi și ignitere

ATESTARE RENEL; Sistem calitate ISO 9001; 
Certificare internațională KEMA Olanda

Becuri General Electric Tungsram
Becuri uz casnic,colorate, auto, speciale, halogene
Corpuri iluminat Italia, Germania și Ungaria: 
spoturi și plafoniere pentru tavane false, aplice 
Corpuri iluminat hale industriale

Asigurăm transportul cu livrare imediată

Grup de Presă cu 
activitate în mass-media 

din Transilvania
angajează, cu carte de muncă, agenți 

publicitari.
Se oferă salariu motivant și comision avantajos. 
Cerințe:

O studii superioare;
Z abilități de comunicare;
Z vârsta maximă 30 ani;
Z experiența in domeniu constituie un avantaj. 

Persoanele interesate vor trimite CV la fax: 068/
410833 sau pe adresa: str. Traian Grozăvescu, nr. 7,
2200 Brașov, Departament Publicitate.

ț|OV'«
> TAXI 22.22.22, începând cu data de 1 mai 1998, 
circulă cu următoarele tarife în program non-stop:

® 1900 lei/km - pe timp de zi;
S 2400 lei/km - pe timp de noapte (Cei mai 
aproape de prețul autobuzului)

> TAXI 22.22.22 închiriază autoturisme.
> De asemenea, angajează conducători auto.

\S.C. “ZoriNoi” S.A. Petroșan?
J

Execută cu promptitudine orice comandă de tipări furi, alb- 

negru-color.
Execută orice tip de imprimate.
Tipar offset, calitate deosebită

Comenzile se pot lansa ta sediu! societății din 
Petroșani, str. N. Băicescu, nr. 2 sau la telefoanele: 

V 054/541662; 054/542464. • Fax. 054/545972 J

Prin tipografia Matinal

VOPSELE AUTO POLIURETANICE
METALIZATE SI NEMETALIZATEr

a
OFERTĂ 

EXCEPȚIONALĂI 
CELE MAI MICI 
PREȚURI DE PE 

PIAȚĂ

SE EXECUTĂ LA COMANDĂ 
DUPĂ CATALOG DE CULORI 

ÎN NUANȚA DORITĂ.

> MATERII PRIME IMPORT 
ITALIA

> REZISTENȚĂ MARE LA 
AGENȚI ATMOSFERICI

> CALITATE LA STANDARDE 
EUROPENE.

VOPSELE LAVABILE - MURAL CASA - TIESSE
PENTRU ZUGRĂVELI MODERNE, CALITATE EXCEPȚIONALĂ,

LA CELE MAI MICI PREȚURI DE PE PIAȚĂ

VI LE OFERĂ:
MAGAZINELE VALENTIN

1. în Deva, zona Casei de Cultură
2. Str. Libertății, bl. D1 parter (zona gării) 

Pentru vânzări en-gros - reduceri substanțiale
și transport gratuit.

Vă stăm la dispoziție zilnic între orele 8 -19 șl 
sâmbăta între 9 -13. Telefon: 054-216160.

l,C. COMUiW I.A. OHA
comercializează

PAPETARI E

PUBLICITATE

I' SC TfHAHTSA 4^^
[caiete w

I DOSARE x W
1 HAițTIE IGIENICA 1
B HÂRTIE AMBALAJ 1

COLI MINISTERIALEI

USER"

ROLE CASE DE MARCAT 
Cumpărați acum ! L

n i;i'^i j. al. .v»... Vov.
I DEVA - 226062; HUNEDOARA - 722623; BRAD -
| 651790; VULCAN - 570605; LUPENI - 560603

(C 1Aveți nevoie de cherestea, parchet, placaj, 
PAL și PEL melaminat, panel, ciment, var, 

geam tras și ornament, de orice tip de * 
hârtie sau produse din hârtie?

Sursa este COMAT Deva S.A. | 
Relații la tel: 054/233137 sau la sediul 
firmei din Deva, str. Depozitelor, nr.5.

Rețineți: Alegând COMAT Deva S.A. - 
alegeți partenerul ideal!

K- --------------------— - - ---------------------------------------------------------------J

AUTOCOLANTE PUBLICITARE
UN MOD EFICIENT DE PROMOVARE A AFACERII DVS I 

RAPORT PREȚ - EFECT INCREDIBIL ! 
RdJ'Vnm CONCEPȚIE GRAFICĂ 

COMANDAȚI ACUM DIRECT LA PRODUCĂTOR :

EXPRESCOM > P-r 054-217009 
lllîWlft 092 ■ 281882

H FIRME LUMINOASE
H PANOURI PUBLICITARE STRADALE 

£3 PIXURI,BRICHETE PERSONALIZATE 

£3 TRICOURI IMPRIMATE DUPĂ MODEL
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CARTEA ADRESELOR UTILE
Se afirma că anul 1998 
va fi dur din punct de 
vedere al concurenței 

oi vă sfătuim să vă 
înscrieți în Cartea1
Galbenă pentru îi 

răzbi în afaceri=

Tel.: O56-2148O5, 214845, 282019

Dacă siA 
concurenta1 

este în
< artea Gulhenă, 

cel puțin știi că 
la nivelul acesta 

nu a reușit 
să te întreacă.

Canea Galbenă este marcă uwgisiratft a S.C. IX)* A Timișoara la O.S.I M Bucurai.

magazinele Quasar oferă acum câte un aparat de radio Grundig 
pentru FIECARE televizor cumpărat!II
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Cuvântul liber 16 IUNIE 1998

Me acum urnlem scotai^
Suntem mari, suntem mari/noi de acum suntem 

școlari" se lăudau, veseli, prichindeii din grupa mare 
a Grădiniței cu program prelungit nr. 6 Deva la 
încheierea ,,serbării de sfârșit de an" care a stârnit 
atâta emoție și voie bună tn rândul părinților și al 
bunicilor. Că, Doamne, multă zdroabă a precedat 
ziua spectacolului pentru ca artiștii să aibă costumația 
adecvată fiecărui moment! Pentru scenetele 
,,Bucătarii", ,, Gospodinele" - ținută vestimentară 
albă, ca spuma laptelui, inclusiv bonetele și 
șorțulețele, iar pentru momentul ,,Sticletele" trebuiau 
găsite și confecționate rochițe din fel de fel de flori, 
aripioare pentru fluturași, ciocârlii și rândunele, 
ciocuri pentru ciocănitoare...

Recitalul de poezie a fost doar preludiul 
spectacolului. Prin el, copiii ne-au ,,învățat" cifrele de 
la 1 până la 10 (,,6 e o coasă veche/ținută într-o 
ureche"), cum ^degetele toate la un loc mă ajută să 
lucrez" și cum ,,tot ce e pe lume are un rost anume". 
Au deschis filele cărții, ale caietului ce ,,oglindă-ți 
este", ne-du convins că ,,de la mere iau putere", ne- 
au purtat prin grădina cu legume, în timp ce unul mai 
mititel se întreba mirat:,, Gândurile cum ne vin/Și cum 
urcă-n Lună unii/ Fără scară, fără funii?"

Cum a fost sceneta ..Bucătarii"?
Cum să distingi vreo replică prin zgomotul făcut 

de linguri și teluri ce ,,bat spuma, maioneza”, că 
hărnicia și priceperea copiilpr în arta culinară se pare

că nu are echivalent. Zâmbete, râsete, bucurie, 
aplauze izbucnesc in rândul spectatorilor părinți și 
bunici. Și ele au continuat și la scenetele 
,,Gospodinele" dar mai cu seamă la ..Sticletele". Că 
repetițiile s-au făcut, desigur, fără aripioarele 
păsărelelor care acum se încurcau, căutându-și loc 
printre floricele. Doar fluturașul, cu superbele lui 
aripioare ' transparente, s-a ținut deoparte de 
învălmășeală. Dar ce frumoasă și nevinovată 
învălmășeală! Ce poveste minunată ne-au spus 
păsărelele în fața măritului Soare și a candidelor 
floricele - de la gingașul ghiocel și cocheta 
margaretă, la superbul trandafir! Oricum, fetitele - 
Oana Florina Popescu și Oana Lazăr, lulia 
Alexandra lonescu și Ioana Maria Brăneț, Ana Maria 
Mustață, Cristina David și Alexandra Florea - și 
băieții, neastâmpărații băieți! (Radu Tomescu Tudor, 
Nicușor Calbor, Mihai Fogoroș, Răzvan Moică, Mihai 
Mugescu, Paul Alex. Donca, Alex. Florin Baltaga, 
Titi Tănăsescu) au fost cei mai originali șinăzdrăvani 
artiști, încântându-și părinții și bunicii, răsplătind 
munca încărcată de dragoste a educatoarelor 
Mariana Sevcenco și Adriana Sandiuc. Și, cum o 
parte dintre ei erau de acum ,,absolvenți”, se 
întreceau în a-și prezenta noul statut:,, Suntem mari, 
suntem mari/ Noi de-acum suntem școlari."

Lucia LICtU

c-
Ul\l SINGUR DOSAR

întrebată de noi câte dosare 
de ajutor social are comuna 
Luncoiu de Jos în plată, doamna 
Ileana Ciuclan, primarul comunei, 
ne-a răspuns sec:"Unul singur”.

Faptul că dintr-o comună de 
peste 2000 de locuitori doar o 
singură familie a solicitat sprijinul 
societății considerându-se în stare 
de dependență socială are 
semnificația sa, ba chiar o 
pronunțată valoare morală.

Oameni strâmtarăți din punct 
de vedere material, ba chiar sub 
pragul sărăciei, vor piai fi și în

această comună. Pentru moț însă, 
aîntinde mâna la pomana publică 
(nu voi înceta să numesc pomană 
publică această formă de așa-zisă 
protecție socială) nu e un lucru de 
fală.

Și mai are faptul acesta o 
semnificație: cei mai mulți dintre 
locuitorii Tării Zarandului au avut 
din tată în fiu ceva comun cu 
mineritul aurifer ca salariați în mină 
sau în unități depinzând de acesta. 
Mulți-puțini câți au fost banii, moțul 
i-a chibzuit ca să-i ajungă și pentru 
zile negre. Sărăcia mai este și... 
cum și-o face omul. (I.C.).

în atentia1
composesorilor din 
îudețul Hunedoara

în ziua de duminică, 21 iunie 
a.c., ora 10.30, în sala mare a 
Prefecturii - Deva are loc adunarea 
composesoratelor din județul Hu
nedoara, la care sunt rugați să 
participe toți cei interesați în 
dezbaterea unor importante pro
bleme pe această temă.

Comitetul de inițiativă .—....... ■ i

rUn dăunător 
periculos 

pentru cultura 
< porumbului >

O mică gânganie, aparent inofen
sivă, care atacă rădăcinile porumbului, 
a pătruns puternic în zona de vest. 
Diabrotica Virgifera a intrat în Europa 
în anul 1992, în zona aeroportului 
internațional Belgrad. Ea a cunoscut o 
dezvoltare rapidă, distrugând culturi 
întregi în Iugoslavia, Bosnia și Ungaria.

începând de anul trecut, Diabrotica 
Virgifera, care este monitorizată printr- 
un program FAO, a fost remarcată și în 
România, în special în zona de granițj 
ci^ Ungaria și cu Iugoslavia. Pentru a 
controla răspândirea insectei au fost 
amplasate capcane speciale, cu 
feroffioni, care atrag masculii. Anul 
trecut, tei zonele controlate din județul 
Arad; au fost astfel prinse câteva mii 
de insecte.. Diabrotica Virgifera s-a 
'răspândit, din zona vămii Nădlac, unde 
au fost amplasate mai multe capcane, 
până la Săvârșin pe cursul Mureșului, la 
peste 100 km de Arad. Micuța insectă 
atacă, în stadiul d.e larvă, rădăcinile de 
porumb. Atacul începe spre sfârșitul lui 
iunie și continuă, practic, toată vara.

în faza adultă, ea atacă mătasea 
porumbului și boabele moi. Ea pătrunde 
în profunzime în teritoriu, parcurgând 
până la 50 km pe lună. Tratamentele 
sunt extrem de costisitoare. în SUA, de 
exemplu, se cheltuiesc, anual, un 
miliard de dolari pentru a păstra 
concentrația de larve Diabrotica în limite 
în care nu produc daune însemnate. 
Americanii au denumit-o "Gândacul de 
Colorado al rădăcinilor de porumb".

Specialiștii consideră că, asemeni 
gândacului de Colorado, odată 
pătrunsă pe un teritoriu, Diabrotica 
Virgifera nu mai poate fi eradicată 
definitiv, fiind posibilă doar reducerea 
influenței acesteia asupra culturilor de 
porumb. (N.T.)

Intrusul a căzut
de la 12 in

Recent, la secția Aglomerator 
nr.1 (în prezent dezafectată) a S.C. 
"Siderurgica" Hunedoara, pe 
pardoseala unei hale, a fost găsit 
un cetățean în stare de 
inconștiență. A fost identificat de 
poliție. Se numește Jenică Ion 
Angheluță, are 44 de ani și este 
din Hunedoara.

S-a stabilit apoi că el a pătruns 
ilegal în incinta societății și, din 
neatenție, a căzut de pe o platformă 
de la înălțimea de 12 m. A suferit 
leziuni interne și fracturi, în prezent 
aflându-se internat la Spitalul Mu
nicipal Hunedoara.

Șomerul milionar
Polițiștii din Brad cercetează în 

stare de arest pe Dan Dumitru 
Roșea, un șomer de 28 de ani din 
localitate.

S-a stabilit că, în perioada 27- 
31 mai a.c., prin forțarea yalei de la 
ușă, a pătruns în locuința unui 
cetățean din municipiu, de unde a 
furat aparatură electronică și alte 
bunuriîn valoare de 12.000.000 lei.

Tot la pușcărie
în ultima perioadă, mai mulți 

răufăcători au fost identificați și 
reținuți de poliție. El aveau de 
efectuat diferite pedepse cu 
închisoare pentru fapte penale 
comise anterior, lată câțiva dintre 
ei: Doru Șerban, din Petroșani, 
Vaier Cerna, din Petrila, Florea 
Nicolăiasa, din Hunedoara

(depistat tocmai pe raza 
județului Gorj), loan Crăciun și 
Daniela Andronic, din Orăștie.
Inginerul de “cale 

ferată”
Postul de Poliție TF Petroșani 

cercetează un domn inginer de 
la E.M. Dîlja care s-a dovedit a fi 
specialist în șină de cale ferată. 
Este vorba de Sorin Stoica, de 
35 de ani. într-o zi de duminică, 
de la Districtul Bănița, dl inginer 
a furat șină în valoare de 
aproape 2.0Q0.000 de lei.

De asemenea, Postul dă 
Poliție TF Simeria are de lucru 
cu loan Bîrcean, Dumitru Pop, 
muncitori la S.C. "Siderurgica" și 
Gheorghe Haprian - toți din 
Simeria. Ei au fost depistați că 
din incinta Districtului "L 2” 
Simeria au sustras traverse din 
beton în valoare de aproximativ 
o jumătate de milion de lei.

Locomotivă In 
flăcări

Nu de mult, în stația CFR 
Merișor o locomotivă electrică 
care tracta mărfarul 20530 și 
era oprită în stație a luat foc. 
Incendiul a izbucnit la 
compartimentul mașini. A fost 
afectată circulația normală a mai 
multor trenuri, traficul revenind 
la normal după aproximativ 4 
ore.

Rubrică realizată cu 
sprijinul !PJ Hunedoara

ÎȚI OFERIM POSIBILITATEA UNEI CARIERE!
Grupul nostru este o companie multinațională care activează în domeniul agro-alimentar, lider mondial în sfera produselor lactate proaspete, 

in vederea extinderii activității noastre în România, căutăm angajați pentru următoarele posturi:

1. Șef sector vânzări 2. Agenți vânzări 3. Contabil administrativ

Codul funcției: S V
Oraș: Deva

Responsabilități:
• va raporta direct Directorului Comercial
• va supraveghea împreună cu echipa sa

. tivitățile de ; enî. : a produselor 
c tre clienți, precum și de consiliere 
a acestora

Se oferă:
• mașină de serviciu

Cerințe:
• experiență în activitatea de distribuție
• studii superioare
• cunoașterea limbii franceze sau engleze
• permis de conducere categoria B
• vârsta maximă 35 ani

Codul funcției: A V
Oraș: Deva

Responsabilități:
• va raporta direct șefului de sector
• va crea și menține relații comerciale bune 

cu clienții, în scopul comercializării 
într-o manieră atractivă a gamei noastre 
de produse la punctele de vânzare.

• va livra produsele la punctele 
de vânzare

Cerințe:
• experiență în activitatea de distribuție
• permis de conducere categoria C
• vârsta maximă 35 ani

Codul funcției: C A
Oraș: Deva

Responsabilități:
• evidența contabilă primară a clienților, 

furnizorilor, trezoreriei și mijloacelor 
fixe

Cerințe:
• absolvent de liceu economic (studiile 

superioare reprezintă un avantaj)
• cunoașterea limbii engleze sau 

franceze
• cunoștințe de operare pe calculator 

(Excel, Exact)
• vârsta maximă 35 ani

CE OFERIM? salariu atractiv, conform rezultatelor și performanțelor tale 
i/ posibilitatea de afirmare în cadrul unei companii dinamice

Trimiteți un curriculum vitae pe adresa Str. Soldat Nicolae Canea nr. 96, sector 2, București, 
până la data de 30 iunie, specificând codul funcției și orașul pentru care candidați.
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