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Primăria municipiului 
"XDevtiZ^

în data de 17 Iunie 1998 s-a încheiat un 
protocol între conducerile F.E. Mintia și 
RAGCL Deva, în prezența diui primar 
Mircia Muntean, în vederea reeșalonării 
datoriilor RAGCL Deva către F.E. Mintia, 
reprezentând contravaloarea energiei 
termice livrate.

S-a stabilit achitarea sumei de 1910 
milioane lei până la sfârșitul lunii iunie 
a.c., în caz contrar, F.E. Mintia va înceta 
furnizarea apei calde în întreg 
municipiul Deva începând cu data de 1 
iulie 1998. în acest sens, Primăria 
municipiului Deva face apel atât la 
agenții economici cât și la persoanele 
fizice care au restanțe la plata 
serviciilor furnizate de RAGCL Deva mai 
vechi de 45 de zile să-și achite datoriile 
pentru evitarea situației de incapacitate 
de piață către F.E. Mintia și terți.

MENTALITĂȚI Ce mai face omul nou?
La București s-a inaugurat recent 

monumentul “Punctul zero al 
României”. Știrea precizează însă că el va fi 

păzit zi și noapte de gardieni publici pentru a 
nu fi deteriorat. Cine să-l deterioreze? Ghiciți 
și dv. cine, căci în urmă cu șaizeci de ani și 
nici chiar în anii crânceni ai războiului, 
monumentele nu trebuiau păzite, oamenii 
vechi neavând năravul să le distrugă. La Arad, 
de “Ziua Europei”, s-a plantat un superb 
parter floral, înfățișând stema orașului. A 
costat peste 40 de milioane. în prima noapte, 
toate florile au fost furate. Scriitorul Alex. 
Ștefănescu povestește cum, trecând prin 
Piața Romană cu o pungă de mere în mână, 
punga s-a rupt și merele s-au risipit pe 
trotuarul aglomerat. O mulțime de trecători s- 
au repezit să le adune, dar NICI UNUL nu 
numai că nu i-a restituit vreun măr dar nici 
măcar nu l-a învrednicit cu o privire, ca și 
când n-ar fi existat. întâmplări mărunte, 

cotidiene, dar cât se poate de relevante pentru 
un eventual răspuns la întrebarea din titlu. Ce 
mai face omul nou? E bine, prosper și 
iresponsabil, și se manifestă plenar în toate 
domeniile, încât întrebarea poate fi amplificată 
patetic: ce a ajuns neamul românesc după 
șase decenii de dictatură și nouă ani de 
bezmetică tranziție?

A ajuns ceea ce se vede: din popor, a 
devenit o populație pe cale de a-și pierde 
caracterul și identitatea și care în clipa de față 
privește fascinată adâncul prăpastiei. 
Involuția a fost posibilă datorită regimurilor 
polițienești, ideologiei imbecilizante și 
învățământului ateist și antiumanist pe care 
le-a promovat. Astfel, “omul nou” a ajuns azi 
să depășească “nivelul micro” și să infesteze 
întregul sistem social și instituțiile sale, 
inclusiv clasa politică în totalitatea spectrului 
ei. El e insolent, cu aplomb, n-are convingeri 
ci doar interese arzătoare și precise, nu 

cunoaște solidaritatea, dar e maestru în 
complicități și, în general, oriunde ar parveni, 
fie într-o afacere de contrabandă, fie într-o 
cabală politică, pică întotdeauna în picioare și 
se alege cu un profit substanțial. Cu cei de o 
seamă cu el ba se spurcă, ba se împacă, gata 
oricând și fără greață să lingă ce-a scuipat și 
vițăvercea, pupatul în “piața independenței" 
fiind înălțat la rangul de imperativ politic 
practicat, firește, “în interes național”.

Unica șansă de salvare a rămas 
înfăptuirea programului de reformă preconizat 
de guvernul Radu Vasile. Dar “omul nou” din 
PNȚCD îl sapă sârguincios din interior, iar 
manageri și lideri sindicali deopotrivă, 
“oameni noi” și ei, îl torpilează din exterior: ei 
primesc “să se revizuiască, dar să nu se 
schimbe nimic”. Și amenință cu incitarea

________ Radu CIOBANU 
(Continuare în pag. 3)
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La recenta ședință a 

Consiliului Județean au fost 
supuse dezbaterii și apro
bării Raportul de activitate 
pe anul 1997 și avizarea 
bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 1998 al 
Corpului Gardienilor Publici 
din județul Hunedoara. Din 
„Nota de fundamentare”, 
prezentată la acest punct al 
ordinii de zi, am reținut între 
altele că principalele direcții 
de acțiune asupra cărora s- 
a orientat activitatea gardie
nilor publici au fost urmă
toarele: perfecționarea 
măsurilor de pază în 
obiective și zona de pa
trulare și creșterea eficienței 
activității de menținere a 
ordinii și liniștii publice. De 
asemenea, s-a avut prioritar 
în atenție selecționarea de 
personal corespunzător și 
dotarea cu mijloace tehnice 
și echipament necesar 
activității, precum și 
extinderea acesteia prin 
încheierea de contracte cu 
noi beneficiari.

Cu toate acestea, în timp, 
numărul de personal a 
scăzut. Bunăoară, dacă la 
sfârșitul anului 1996 Corpul 
avea în derulare 58 de 
contracte, din care 33 cu 
agenți economici și 25 cu 
consilii locale, având 680 
gardieni angajați, la sfârșitul 
lui ’97 existau 65 de 
contracte de prestări servicii 
specifice, respectiv, 40 cu 
agenți economici și 25 cu 
consilii locale. Activitatea s- 
a desfășurat cu 644 gardieni 
publici și personal de 
întreținere. Scăderea nu
mărului de gardieni se 
datorează rezilierii con
tractelor cu SC Hidro- 
construcția Rîu Mare 
Retezat, SC Devacomb SA și 
SC Calcita Vața - societăți 
care nu și-au onorat 
obligațiile de plată pentru 
serviciile prestate.

Din cele 88 de obiective 
preluate în pază de către 
Corpul Gardienilor Publici, 
70 sunt păzite integral, iar 18 
împreună cu personalul 

■

aparținând altor sisteme de 
pază. S-a remarcat faptul 
că, din totalul obiectivelor 
luate în pază, 28 sunt dotate 
cu arme de foc, iar 205 
gardieni posedă permis de 
port-armă.

Cu toate strădaniile 
depuse, la nivelul Corpului 
Gardienilor Publici al 
județului există numeroase 
cazuri de abateri disci
plinare. în principal este 
vorba de consumul de 
alcool în timpul serviciului, 
adormirea în post, pă
răsirea postului, absențe 
sau întârzieri de la serviciu.

Se preconizează ca 
veniturile pe anul 1998 să 
fie de 9.930.364 mii lei, 
întreaga sumă fiind rea
lizată din prestări de pază. 
Cele mai mari cheltuieli vor 
fi cele de personal, 
materiale și servicii. Se 
prevede ca, în ansamblu, 
cheltuielile totale să nu 
depășească veniturile.

Valentin NEAGU

Benzina s-a 
ieftinit și în 

județul 
Hunedoara

După cum ne-a 
precizat d! ing. loan Rus 
Mihăilă, director general al 
Sucursalei județene 
Hunedoara-Deva a So
cietății Naționale PETROM 
S.A., și în județul nostru 
au fost reduse prețurile la 
benzină (în medie cu 200 
de lei la litru și cu 150 de 
lei la motorină), după cum 
urmează: benzina regular 
- 3750 de lei litrul; benzina 
premium 4200 lei, benzina 
super plus - 4400 lei și 
benzina fără plumb - 3150 
lei litrul; motorina - 3150 
lei litrul. (S.C.)

Manifestări în ARRAS - Franța cu prilejul 
înfrățirii cu municipiul Deva

Perioada 19-24 iunie nu 
corespunde numai cu o secvență 
temporală a Campionatului 
Mondial de fotbal. în această 
perioadă în municipiul și districtul 
ARRAS al Franței vor avea loc o 
seamă de manifestări prilejuite de 
înfrățirea municipiilor Deva și 
ARRAS.

Vor răspunde invitației părții 
franceze cu acest prilej primarul 
Devei - Mircia Muntean și

Marți, 16 iunie, subprefectul 
județului Hunedoara, domnul 
Nicolae Segesvari, a purtat o 
discuție de tatonare cu domnul Han 
Divon - secretar al Ambasadei 
Israelului la București. Pe 
oaspetele israelian al județului 
Hunedoara l-au interesat în 
această discuție oportunitățile de 
afaceri: în ce măsură oamenii de 
afaceri israelieni pot investi cu 
succes și cu profit în proiecte de 

^abilitan^infrastructunloi^rețete

Religie și cultura - influențe 
și interferențe

Ajuns la a V-a ediție, simpo
zionul “Religie și cultură - influențe 
și interferențe” a început ieri în sala 
festivă a Primăriei Deva. în 
deschidere, dna Adriana Pescaru, 
directoarea Muzeului Civilizației 
Dacice și Romane Deva, - instituția 
organizatoare a manifestării care 
are deja o tradiție - a salutat 
prezența reprezentanților celor 
două biserici: ortodoxă și greco- 
catolică.

Lucrările în plen au fost 
conduse de dna Maria Basarab, 
muzeograf, care a transmis 
participanților scuzele autorităților 
municipale și județene, plecate în 
Franța pentru parafarea înfrățirii 
Devei cu Arras. Dumneaei a 
precizat că simpozionul are și rol 
ecumenic și de aceea actuala 
ediție a fost dedicată comemorării 
a 125 de ani de la moartea 
mitropolitului Andrei Șaguna și a 
230 de ani de la moartea 
episcopului Inocențiu Micu Klein. 
Despre personalitatea celor doi au 

consilierul municipal Virgil 
Boca. Ca invitat special al 
municipiului ARRAS se va afla 
la manifestări și președintele 
Consiliului județean, Gheor- 
ghe Barbu. Grupul “Orfeu" al 
Liceului de artă, “Sigismund 
Toduță" Deva compus din 45 
de persoane va agrementa 
cu talentul său inter
pretativ manifestările de la 
ARRAS (I.C.).

tehnico-edilitare, drumuri etc. - 
ca și în turism și siderurgie, in
dustria prelucrătoare a lemnului, 
alte domenii.

Pe scurt, discuția de peste 
o oră a secretarului Ambasadei 
Israelului în România cu 
subprefectul județului a 
constituit un prim contact de 
tatonare. S-ar putea ca de aici 
să se obțină ceva profitabil 
pentru județ. (I.C.).

prezentat comunicări dl 
Alexandru Mesianu - Episcopia 
Română Unită cu Roma Lugoj și 
dna Hallo Szilvia Andrea, director 
științific al Muzeului municipiului 
Budapesta. Au mai rostit cuvinte 
de salut dnii lacob Bubte, vicar al 
Episcopiei Române Ortodoxe 
Arad, și loan Oprea, consilier la 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. Prima parte a lucrărilor 
s-a încheiat cu o lansare de 
carte. Este vorba despre volumul 
"Carte românească veche în 
muzeul din Deva” de Maria 
Basarab.

Lucrările simpozionului s-au 
continuat în trei secțiuni: câte una 
pentru fiecare dintre perso
nalitățile comemorate și ultima 
(ce va avea loc azi după-amiază) 
care prin tematica sa justifică 
genericul manifestării. La 
simpozion au venit cu comunicări 
specialiști din țară, reprezentanți 
ai celor două biserici, alte per
soane interesate. (V. ROMAN)

Campionatul 
Mondial de Fotbal 

Franța *98

în întâlnirile de la CM de fotbal din Franța 
’98 de miercuri, 17 iunie, din cadrul grupei B, 
s-au înregistrat următoarele rezultate:

-CHILE-AUSTRIA 1-1;
-ITALIA-CAMERUN 3-0.
în prima partidă, jocul a fost anost, fără 

valențe tehnice însemnate. După golul înscris 
de chilieni, marcat de Salas, austriecii s-au 
zbătut ca peștele pe uscat și când nici ei nu mai 
credeau, în prelungiri, Vastic a înscris 
spectaculos sus în vinclu golul egalizator! în 
meciul Italia - Camerun, italienii au manifestat 
o superioritate evidentă pe întreg parcursul său, 
dominând clar tactic și tehnic, înscriind de 3 ori, 
în minutele 9, 75 și 86, demonstrând că au 
posibilități să meargă mai departe de grupă.

Azi, 19 iunie, de la ora 18,30, NIGERIA - 
BULGARIA și de la ora 22,00, SPANIA - 
PARAGUAY. Ambele meciuri se transmit la 
TVR1.(S.C.)

DOBRA LA VREMEA TRANDAFIRILOR ÎNFLORIȚI»
La Dobra au înflorit 

trandafirii. întâmplarea face ca 
acste flori din fața primăriei să 
fie roșii, dar faptul acesta n-are 
nici o însemnătate. Straturile cu 
trandafiri sunt săpate proaspăt, 
n-au fir de buruiană și în 
legătură cu acest fapt, dl lacob 
Mircea Comșa, primarul 
localității, ne spunea:

- Am găsit o soluție pentru a 
întreține straturile de flori și 
spațiile verzi.

- Ce soluție, die primar?
- Am stabilit ca oamenii ce 

primesc ajutorul social să 
efectueze două zile de lucru pe 
lună în folosul localității. Cei apți 
de muncă, bineînțeles!

Soluția nu e nouă, se aplică 
și în alte localități ale județului. 
La Hunedoara se efectuează 
cinci zile.

- Să continuăm cu ce s-a 
reușit la Dobra pe linia 
gospodăririi.

- S-au reparat băncile din 
parc, urmează să fie vopsite. Am 
turnat asfalt pe jumătate din 
suprafața pieței. Vom continua 
această lucrare până la finalizare. 
Lucrăm la introducerea apei 
potabile în Școala Generală din 
Dobra.

- Ce gânduri mai aveți pentru 
acest an?

- Să racordăm școala de care 
vorbeam la rețeaua de 
canalizare. Țin să vă spun că 
toate școlile comunei sunt într-o 
stare mai mult decât bună și 
câțiva ani nu vom avea treabă cu 
ele, decât mici reparații. Ne mai 
gândim apoi la repararea sediului 
fostului consiliu local din 
Lăpușnic și să organizăm aici un 

punct medical. La fel vom 
proceda și cu sediul fostului 
CAP Roșcani. Facem 
demersuri pentru începerea 
asfaltării drumului Lăpușnic - 
Rădulești. Desigur, vom 
efectua reparații la drumuri de 
interes comunal. Vom 
organiza licitație pentru a 
concesiona un spațiu al pieței 
unor întreprinzători particulari. 
Sigur, atingerea acestor 
obiective depinde și de câți 
bani vom primi de la bugetul 
județean.

- Bugetul, știm cu toții, este 
subțire.

- Da, dar Dobra este o 
comună mare, propusă pentru 
a deveni oraș.

Estera SÎNA 
Traian BONDOR
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10.00 Ferestre deschise (s) 12.05 

Universul cunoașterii (r) 13.00 Ultimele 
știri (s/r) 14.00 TVR Info 15.00 Dosarele 
istoriei (r) 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.10 Telemondial 17.25 Sun
set Beach (s, ep. 241) 18.30 Fotbal Co
lumbia-Tunisia (d) 20.25 Doar o vorba... 
20.30 Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 21.50 România-Anglia (d) 
23.55 TVR Info 0.00 Scena (mag.) 0.40 
Canary Wharf (s, ep. 163) 1.05 
întâlnirea de la miezul nopții

13.50 Varietăți muzicale 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi străine. 
Engleza 15.35 Doi ani de vacanță 
printre dinozauri (d.a) 16.00 
Veronica - Chipul iubirii (s) 16.50 
Perla Neagră (s, ep. 144) 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare 17.55 
Filmele săptămânii 18.00 Hei-Rup! 
Hei-Rap! (cs) 19.40 Sănătate, că-i 
mai bună decât toate (mag. medical) 
20.10 Ultimele știri (s, ep. 78) 22.00 
Poveste de carnaval (dramă SUA 
1954)

7.00 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Planeta vie - lupta pentru 
supraviețuire (s, ep. 5) 10.35 
Orășelul fantastic (s) 11.00 
Finaluri fericite (f/r) 13.00 
Dempsey și Makepeace (s)14.00 
Știrile amiezii 14.10 Sfântul (s, ep. 
26) 15.10 Talkshow 16.25 Văduva 
(s, ep. 25) 17.15 Știri 18.00 
Esmeralda (s, ep. 81) 19.30 Dallas 
(s, ep. 27) 20.20 Caracatița (s, 
seria a 9-a, ep. 2) 21.15 Omul cu 
o mie de fețe (s, ep. 40) 22.45 Știri/ 
Sport 23.00 Tropical Heat

7.00 Ora 7, bună dimineața! 10.30 
Lumea filmului (mag./r) 11.00 Totul pentru 
Blues (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Where the River Runs Black (f.a.SUA 
1986) 15.00 Maria (s) 16.00 Nano (s, ep. 
59) 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 19.00 Roata norocului 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 Războiul 
familiei Rose (co. SUA 1989) 22.05 Știrile 
PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 108) 
22.45 Știrile PRO TV 23.15 Cracker (s, 
ep. 4) 0.00 Procesul mondialelor

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 
Celebri și bogați (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 13.00"Știi!i
13.15 Starea de veghe (talkshow)
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 Știți 
19.45 Meșterul casei (s) 20.16 
Misterele din New Orleans (s, ep, 26)
21.15 Șantajul (s, ep. 2) 23.00.,ȘÎtiți
23.30 Starea de veghe (talkshow) 
1.00 Colpo Grosso (show)

6.00 România: ora 6 fix! 9.00 TVR 
Cluj 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 13.00 Ultimele știri (s/r) 
i5.00 Emisiune pentru persoane cu 
handicap 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 16.50 Fotbal Italia-Austria 
(d) 18.55 Sunset Beach (s, ep. 242) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ed. specială 
21.00 Efecte secundare (s, ep. 23) 
21.50 Fotbal Brazilia-Norvegia (d) 
0.00 în flagrant 0.30 Canary Wharf 
(s, ep. 164)

6.30 TVM. Telematinal 8.00 D.a. (r) 8.30 
Fotbal România-Anglia; Columbia-Tuni
sia (r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 13.50 
Varietăți internaționale14.00 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 Peria Neagră (s, ep.145) 
17.40 Tribuna partidelor parlamentare 
18.00 Hei-Rup!, Hei-Rap! (cs) 19.10 
Fotbal Chile-Camerun 21.00 Sensul 
tranziției 22.00 Teatru TV prezintă: 
Supeul de Jean Claude Brisville 23.00 
Pelerinaje 0.00 Fotbal: Scoția-Maroc

7.00 Dimineața devreme 10.00 
Planeta vie - lupta pentru 
supraviețuire (do) 10.35 Orășelul 
fantastic (s) 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. 27) 15.10 Talkshow 16.35 
Văduva (s, ep. 26)18.00 
Esmeralda (s, ep. 82) 19.30 Dallas 
(s, ep. 28) 20.20 Clubul femeilor 
(co. SUA ’86) 22.45 Știri/Sport 
23.00 Tropical Heat (s) 23.45 
Talkshow sportiv cu B. Tudor

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.30 Insula misterioasă (s) 
11.00 Războiul familiei Rose (f/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Where the Lilies 
Bloom (dramă SUA 74) 15.00 Maria (s) 

• 16.00 Nano (s) 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 19.00 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Chicago Hope (s, ep. 19) 21.15 Avocatii (s, 
ep. 13) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld 
(s, ep. 109) 22.45 Știrile PRO TV 23.15 
Cracker (s) 0.00 Procesul mondialelor

7.00 La prima oră (mag.) 10„00 
Celebri și bogați (s/r) 1^jOt 
Pretutindeni cu tine (s/r) 13.00.Știfi 
15.00 Știri 15.05 Xuxa (show pentrti 
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 Spioni pentru KGB. 
(f.a. SUA 1990, p. I) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow) 1.00 
Colpo Grosso (show)

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 D.a. (r) 
9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 13.00 Față în față cu 
autorul (r) 14.00 TVR Info 15.00 Tradiții 
15.30 Pro Patria16.30 Telemondial 
16.50 Fotbal Franța-Danemarca (d) 
18.55 Sunset Beach (s, ep. 243) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ed. specială 21.00 
Efecte secundare (s, ep. 24) 21.50 
Fotbal Spania-Bulgaria (d) 23.55 TVR 
Info 0.00 Cultura în lume (mag.) 0.30 
Canary Wharf (s, ep. 165)

6.30 TVM. Telematinal 11.00 Sporturi 
extreme (do/r) 11.30 Atlas (r) 13.00 
Sănătate că-i mai bună decât toate 
(r) 14.00 Em. în limba maghiară 15.10 
Limbi străine. Germană 15.35 Doi ani 
de vacanță printre dinozauri (d.a.) 
16.00 Veronica - Chipul iubirii (s) 
16.50 Perla Neagră (s, ep. 146) 17.40 
Tribuna partidelor parlamentare 
18.00 Hei-Rup!, Hei-Rap! (cs) 19.10 
Fotbal Africa de Sud-Arabia Saudită 
22.00 Celălalt Capone (f. p. SUA 
1990) 0.00 Fotbal: Nigeria - Para
guay

7.00 Dimineața devreme 10.00 
Planeta vie (do 7) 10.35 Orășelul 
fantastic (s) 11.00 Clubul femeilor 
(f/r) 12.40 Fără limită 13.00 
Dempsey și Makepeace (s) 14.00 
Știrile amiezii 14.10 Sfântul (s, ep.
28) 15.10 Talkshow 16.35 
Văduva (s, ep. 27) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 83) 19.00 
Observator 19.30 Dallas (s, ep.
29) 20.20 Falsul inamic (dramă 
SUA 1988) 22.45 Știri/Sport 
23.00 Tropica! Heat (s) 23.45 
Talkshow sportiv cu B. Tudor

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 11.00 Insula misterioasă 
(s) 11.30 Chicago Hope (s/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Who'll Stop the rain 
(f.p. SUA 1978) 15.00 Maria (s) 16.00 
Nano (s, ep. 61) 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 18.35 
Riști și câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Animal Behaviour (co. SUA 1989) 
22.25 Știrile PRO TV 22.40 Seinfeld (s, 
ep. 110) 23.10 Știrile PRO TV 23.40 
Chestiunea zilei cu F. Călinescu 0.00 
Procesul mondialelor

7.00 La prima oră (mag.) 10 00 
Celebri și bogați (s/r) 1<ț(;0D 
Pretutindeni cu tine (s/r) 13.00 ^tiri 

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 Un alt 
început (s, ep. 4) 21.15 Copilul din vis 
(dramă SUA 1994) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)

6.00 România: ora 6 fix! 8.10 
Telemondial: știri de la CM '98 9.00 
TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.00 TVR Info 12.05 
Pentru dvs., doamnă! (r) 15.00 
Actualitatea editorială 16.30 
Telemondial 16.50 Fotbal Olanda-Mexic 
(d) 18.55 Sunset Beach (s,ep. 244) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.30 Jurnal, meteo, ed. specială 21.00 
Destine în vremuri de război (s, ep. 3) 
21.50 Fotbal SUA-lugoslavia (d) 0.35 
Canary Wharf (s, ep. 166)

6.30 TVM. Telematinal 11.00 Comorile 
lumii (r) 11.30 Cultura în lume (r) 
12.00 Sunset Beach (s/r) 14.00 Em. în 
limba germană 15.10 Limbi străine. 
Spaniolă 15.35 Doi ani de vacanță 
printre dinozauri (d.a) 16.00 Veronica 
- Chipul iubirii (s) 16.50 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.00 Ceaiul 
de la ora cinci (div.) 19.10 Fotbal 
Belgia-Coreea de Sud (înreg.); Tele
mondial 21. în fața dvs. 22.00 Demonii 
(dramă Franța '88) 0.00 Fotbal: 
Germania - Iran

7.00 Dimineața devreme 10.00 
Planeta vie (do) 10.35'Orășelul 
fantastic (s) 11.00 Un sunet în 
plină tăcere (f/r) 12.40 Fără limită 
13.00 Dempsey și Makepeace (s) 
14.00 Știrile amiezii 14.10 Sfântul • 
(s, ep. 29) 15.10 Talkshow 16.35 
Văduva (s) 18.00 Esmeralda (s, 
ep. 84) 19.30 Dallas (s, ep. 30) 
20.20 Twin Peaks (s, ep. 6) 21.15 
Cronici paranormale (s, ep 28) 
22.45 Știri/Sport 23.00 Tropical 
Heat (s) 23.45 Talkshow sportiv 
cu B. Tudor

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.30 Insula misterioasă 
(s) 10.55 Animal Behaviour (f/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Right Stuff I 
(dramă SUA 1983) 15.00 Maria (s) 
16.00 Nano (s, ep. 62) 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 Melrose Place (s, 
ep. 81) 21.15 Nikita (s, ep. 16) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 
111)22.45 Știrile PRO TV 23.15 Cracker 
(s) 0.00 Procesul mondialelor

6.00 România: ora 6 fix! 8.10 
Telemondial 9.00 TVR Cluj 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 12.00 TVR 
Info 12.05 Arhive românești (r) 12.30 
Conviețuiri (mag.) 14.00 TVR Info 
15.00 De la lume adunate... 15.30 Em. 
în limba germană 16.30 Telemondial
16.50 Fotbal Argentina-Croația 
(d)18.55 Sunset Beach (s, ep. 245)
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ediție specială 
21.00 D-na King, agent secret (s)
21.50 Fotbal România-Tunisia (s)
23.55 TVR Info 0.00 Fotbal: Columbia - 
Anglia (înreg.)

7.00 Bună dimineața, de la... lași! 
8.10 Telemondial 8.30 Lumină din 
lumină 9.05 Tip-Top, Mini-Top! 10.00 
Viața ca în viață (s) 10.45 Teatru cu 
patimă (f. Anglia,-1973) 12.30 Ordinea 
publică 13.30 Ecranul 14.30 
Telemondial 14.50 Video-magazin 
16.00 D.a.16.25 Justiție militară (s, ep. 
17) 17.15 CM Franța'98: Primul meci 
din optimile de finală 19.25 Hollyoaks 
(s, ep. 80) 19.55 Doar o vorbă ,,săț-i” 
mai spun! 20.00 Jurnal, meteo 20.30 
Cer întunecat (s, ep. 4) 21.20 Repriza 
muzicală 21.45 Al doilea meci din 
optimile de finală

7.00 Bună dimineața, de la..Cluj- 
Napoca! 8.10 Telemondial 8.40 
Bacalaureat '98 9.40 Arlechino 
(poveste) 10.45 Biserica satului 
11.00 Viața satului 14.30 Telemondial 
15.00 Bacalaureat '98 16.00 Aladdin 
(d.a) 16.25 Star Trek - Deep Space 
9 (ep. 63) 17.15 Al treilea meci din 
optimile de finală 19.25 Hollyoaks (s, 
ep 81) 19.55 Doar o vorbă ,,săț-i” 
mai spun! 20.00 Jurnal, meteo 20.30 
D-na King, agent secret (s, ep. 25) 
21.45 Al patrulea meci din optimile de 
finală

6.30 TVM. Telematinal 11.00 
Varietăți internaționale 14.30 TVR 
Cluj-Napoca 15.10 Limbi străine pt. 
copii. Italiană, engleză 15.35 Doi ani 
de vacanță printre dinozauri (d.a) 
16.00 Veronica - Chipul iubirii (s) 
16.50 Perla Neagră (s, ep. 147) 
17.40 Tribuna partidelor parla
mentare 17.50 TVR Info 18.00 
Universul cunoașterii (mag. șt.) 
19.10 Fotbal Japonia-Jamaica 
(înreg.) 21.00 Perla Coroanei (s, ep. 
15) 21.50 Fotbal Columbia-Anglia; 
Telemondial

11.00 Comorile lumii 11.30 TVR Cluj- 
Napoca 13.30 Actualitatea 
editorială 14.00 Marguerite Volant 
(s, ep. 8) 14.50 Bijuterji muzicale 
15.35 Doi ani de vacanță printre 
dinozauri (d.a) 16.00 Veronica: 
Chipul iubirii (s, ep. 70) 16.50 Perla 
Neagră (s, ep. 148) 17.40 Tradiții 
19.00 Documentar 19.30 Teatru TV 
prezintă': Ciclul mari actori, mari 
comedii ale dramaturgiei românești: 
Harvey de Mary Chase 21.30 
Ateneu 22.30 în plină acțiune (s/r) 
23.30 Conviețuiri 24.00 Armonii 
nocturne

7.00 Dimineața devreme 10.00 
Planeta vie (do 9) 10.35 Orășelul 
fantastic (s) 12.00 Cronici 
paranormale (s/r) 13.00 Dempsey 
și Makepeace (s) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Sfântul (s) 16.30 
Văduva (s, ep. 29)18.00 
Esmeralda (s, ep. 85) 19.00 
Observator 19.30 Dallas (s, ep. 
31) 20.20 Navarro (s, ep. 3)
22.45 Știri/Sport 23.00 Tropical 
Heat (s) 23.00 Tropical Heat (s)
23.45 Talkshow sportiv cu B. Tu
dor 0.30 Observator (r)

7.00 Știri/Sport 7.55 In jurul lumii 
(f. muzical, SUA, 1943) 9.15 O 
echipă fantastică (d.a, ep. 27) 
9.45 Noile aventuri ale lui Flash 
Gordon (d.a., ep. 3) 10.15 Alertă 
pe plajă țs, ep. 3) 11.00 între 
prieteni 12.00 Mileniul III: Spaime, 
soluții, speranțe 13.00 Vedeta în 
papuci 16.30 Uragan în Paradis 
(s, ep. 2) 17.15 Spitalul
universitar (s, ep. 2) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 86) 19.30 Vrei 
să ne distrăm sâmbătă seara? 
20.00 Un detectiv la datorie 
(dramă, SUA, 1988) 21.30 A 3-a 
planetă de la soare (s, ep. 40)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 11.00 Insula
misterioasă (s) 11.30 Beverly Hills (s/r)
12.15 Melrose Place (s/r) 12.55 Știrile 
PRO'TV 13.00 Right Stuff II (dramă 
SUA 1983)15.00 Maria (s) 16.00 Nano 
(s) 17.00 Știrile PRO TV 17.35 Urmărire 
generală18.00 Povești extraordinare 
țs) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Burning Zone (s, ep. 1) 21.15 
Outland (f. SF Anglia 1980) 23.15 
Știrile PRO TV 0.00 Procesul 
mondialelor 0.30 Poltergeist - 
Moștenirea (s)

8.00 Aventurile lui Teddy Ruxpin (d.a., ep. 
30) 9.00 Superboy (s, ep. 46) 9.30 Visul 
American (comedie, SUA, 1989) 11.30 
PRO Motor 12.00 Heights (ep. 3) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 News Radio (ultimul 
ep.) 13.30 Vărul din străinătate (s, ep. 94) 
14.00 Generația PRO 15.10 Gillette- 
Cupa Mondială 16.10 Hercule (s, ep. 69) 
17.00 Xena, prințesa războinică (s, ep. 
67) 17.50 PRO Fashion 18.20 Adevărul 
gol goluț (s, ep. 14) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Millennium (s, ep. 40) 21.00 Old 
Gringo (aventuri, SUA, 1989) 23.00 Știrile 
PRO TV 23.15 NYPD Blue - viață de 
polițist (s, ep. 39) 0.30 Marele cutremur 
din Los Angeles (dramă, SUA, 1990)

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 
Celebri și bogați (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/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
Contralovitura (s) 21.15 Cimitirul de 
mașini (co. SUA 1996) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe (talkshow)

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 
Celebri și bogați (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/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 
Atingerea îngerilor (s, ep. 27) 21.15 
Domnișoara de onoare (co. SUA 
1990) 23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)

7.30 Elefănțelul (show pentru copii) 
8.00 Lumea lui Eric (s) 8.30 Povestiri din 
biblie (d.a) 8.45 Bailey Kipper (s) 9.10 
Justițiarii (d.a) 9.30 Apărătorii galaxiei 
(d.a) 10.00 Prințul Valiant (d.a., ep. 4)
10.30 Formidabilii (s) 10.45 Inspectorul 
Gadget (d.a., ep. 20) 12.30 Eurofotbal
13.30 Automobilism 14.00 în căutarea 
dreptății (s, ep. 12) 15.00 Trăiască 
rockul! (documentar muzical, SUA, 1987) 
17.00 Zona M - emisiune muzicală 18.00 
911: Apel de urgență (s, ep. 20) 19.00 
Știri 19.45 Moștenitorul (thriller, SUA, 
1995) 21.30 Twisted tales (s) 22,00 
Pământul: Bătălia finală (s, ep. 12) 23.00 
Știri 0.30 Dracula (horror, SUA, 1979)

11.00 Comorile lumii 11.30 TVR lași 
13.30 Creanga de aur: personalități 
ale culturii române 14.00 Marguerite 
Volant (s, ep. 9) 14.50 Vitrina 
personajelor de operă: Figaro 15.10 
Din albumul celor mai frumoase 
melodii populare 15.35 Doi ani de 
vacanță printre dinozauri (d.a) 16.00 
Veronica: Chipul iubirii (s, ep. 71)
16.50 Perla Neagră (s, ep. 149)19.00 
în plină acțiune (s, ep. 35) 19.45 
Clepsidra cu imagini 20.00 Ultimul 
tren. Despre întreprinderile mici și 
mijlocii 21.00 Kolja (f, Cehia, 1996)
22.50 De la o glumă la alta cu Dorel 
Vișan și invitații săi (r)

7.00 Știri/Sport 9.00 Animal show 
(s, ep. 3, seria a lll-a) 9.30 
Cocoșatul de la Notre Dame 10.30 
Mighty Max (ep. 18) 11.30 
Controverse istorice * 1 2.30 
Documentar: Descoperiri - Para
dise în Perii (ep. 13) 13.30 
Telemeridian 14.00 Duminica în 
familie 18.00 Esmeralda (s, ep. 
87) 19.30 Sparks (s, ep. 40) 
20.00 Un colț de paradis 21.45 
Prețul succesului (ep. 5) 22.30 
Maria, iubita mea (comedie 
romantică, SUA, 1994) 0.00 
Microbiștii de la miezul nopții

8.30 Conan Aventurierul (d.a., ep. 33) 
9.00 Mowgli (s, ep. 4) 9.30 Super Abra
cadabra 11.00 Doctor în Alaska (s, ep. 
67) 12.00 Profeții despre trecut 
(talkshow) 12.55 Știrile PRO TV 13.05 O 
căsnicie perfectă (ep. 18) 13.35 Vărul 
din străinătate (s, ep. 95) 14.10 De 
dragul copilului meu (dramă SUA, 1993) 
15.45 Chestiunea zilei cu Florin 
Călinescu 16.30 Lumea filmului 17.00 Al 
șaptelea cer (ep. 28) 18.00 Beverly Hills 
(s, ep. 128) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Wall Street (satiră, SUA, 1987) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 Cybill (s, ep. 19) 
22.50 Știrile PRO TV 23.00 Brigada 132 
(s, ep. 6)

7.30 Lumea lui Eric (s) 8.00 A doua 
familie (do) 8.30 Căutătorii de aur (s) 
9.00 Echipa de fotbal (d.a) 9.30 
Aventurile lui Rocko (d.a) 10.00 Un 
cuplu irezistibil (d.a) 10.30 1999 (ș, ep. 
22) 11.30 Duminică la p'rârtz 
(talkshow) 14.00 Lumea lui Da^e (s, 
ep. 24) 14 30 Vedetele dragostei (do) 
15.00 Față în față la Hollywood 16.00 
Videofashion 17.00 Un alt început (s, 
ep. 13/r) 18.00 Atingerea îngerilor (s/ 
r) 19.00 Știri 19.45 O nuntă de pomirjă 
(comedie, SUA, 1988)21.30 Căfătopii 
în lumi paralele (s, ep. 26) 22.30 NMfehi 
nu e perfect (s, ep. 25) 23.00>^jri
23.30 Starea de veghe
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ACASĂ
LUNI 22 IUNIE

9.00 Nevestele de la Holly
wood (f/r) 10.30 Arhiva neagră 
(s/r) 11.30 Marielena 12.15 Din 
toată inima (s/r) 13.30 Drumuri 
spre lumină (f/r) 16.00 Omul 
mării (s, ep. 49) 18.30 Concursul 
de Acasă 18.45 Din toată inima 
(s, ep. 50) 19.30 înapoi în viitor 
(d.a) 20.00 Dragoste și putere 
(s) 21.00 Nimic personal (s)
21.45 Verdict: crimă! (s) 22.45 
Hud (dramă SUA 1963) 0.30 Se
crete de familie (s)

MARȚI 23 IUNIE
9.00 Verdict: crimă! (s/r)

9.45 Nimic personal (s/r) 10.00 
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 Hud (f/r) 16.00 
Omul mării (s) 17.45 Din toată 
inima (s) 18.30 Concursul de 
Acasă 18.45 Din toată inima (s)
19.30 D.a. 20.00 Dragoste și 
putere (s) 21.00 Nimic personal 
(s) 21.45 Verdict: crimă! (s)
22.45 Comme un Boomerang (f. 
p. Franța/ltalia 1976) 0.15 Se
crete de familie (s)

MIERCURI 24 IUNIE
9.00 Verdict: crimă! (s/r)

9.45 Nimic personal (s/r) 10.30 
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 Comme un 
Boomerang (f/r) 16.00 Omul 
mării (s) 17.00 Marielena (s)
17.45 Din toată inima (s) 18.30 
Concursul de Acasă 18.45 Din 
toată inima (s) 19.30 D.a. 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 
Nimic personal (s) 21.45 Verdict: 
crimă! (s) 22.45 The Nelson Af
fair (dramă SUA 1973) 0.15 Se
crete de familie (s)

JOI 25 IUNIE
9.00 Verdict: crimă! (s/r) 9.45 

Nimic personal (s/r) 10.30 
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 The Nelson Af

fair (f/r) 16.00 Omul mării (s) 
17.00 Marielena (s) 17.45 Din 
toată inima (s) 18.30 Concursul 
de Acasă 18.45 Din toată inima 
(s) 19.30 D.a. 20.00 Dragoste și 
putere (s) 21.00 Nimic personal 
(s) 21.45 Verdict: crimă! (s) 22.45 
Big Country (w. SUA 1958) 0.30 
Secrete de familie țs)

VINERI 26 IUNIE
9.00 Verdict: crimă! (s/r)

9.45 Nimic personal (s/r) 10.30 
Dragoste și putere (s/r) 11.15 
Marielena (s/r) 12.00 Din toată 
inima (s/r) 13.30 Secrete de 
familie (s/r) 14.20 Big Country 
(f/r) 16.00 Omul mării (s) 17.00 
Marielena (s) 17.45 Din toată 
inima (s) 18.30 Concursul de 
Acasă 18.45 Din toată inima (s)
19.30 D.a. 20.00 Dragoste și 
putere (s) 21.00 Nimic personal 
(s) 21.45 Verdict: crimă! țs)
22.45 Ion - blestemul iubirii 
(dramă România 1979, p. II) 
0.30 Secrete de familie țs)

SÂMBĂTĂ 27 IUNIE
12.00 Din toată inima (r)

13.30 Secrbte de familie (r) 
14.15 Ion - Blestemul iubirii (r) 
16.00 Omul mării (s, ep. 60) 
17.00 Marielena (s, ep. 151)
17.45 Din toată inima (s, ep.
59) 18.30 Concursul de Acasă
18.45 Din toată inima (s, ep.
60) 19.30 înapoi în viitor (d.a, 
ultimul episod) 20.00 Salonul 
muzical „Acasă" Lista lui Sava
22.30 Spectacolul vieții 
(muzical/dragoste, SUA, 1951)
DUMINICĂ 28 IUNIE

9.45 Arte marțiale 10.00 Mo
tor Sport Magazin 10.30 Tenis 
Wimbledon 11.30 NBA Action 
13.00 Hochei: NHL 15.45 Istoria 
Cupei Mondiale 16.30 Vedetele 
fotbalului mondial 16.45 FIFA 
Magazin 17.15 Retrospectiva 
sportivă a săptămânii 18.00 
Piloții iadului (f, acțiune, SUA, 
1967) 19.30 Magazinul celor mai 
mici animale (d.a., ep. 1) 20.00 
Marile bătălii ale celui de-al ll-lea 
război mondial (f. ep. 19) 21.00 
Marile procese și crime (ep. 5 și 
6) 21.45 Arhiva Neagră (s, ep. 
20) 22.30 Danielle Steel: Album 
de familie (dramă, SUA, 1994)

Ce mai face 
omul nou?

(Urmare din pag. 1)

I transportatorilor la grevă 
generală, idee irespon
sabilă, care, în ceasul 
acesta dificil, ar însemna 
lovitura de grație dată unei

I țări epuizate. Recent, “omul 
nou” și-a pus ochii și pe 
Banca Națională. Când te

| gândești că BNR a rămas 
de-a lungul acestor ani

I singura instituție stabilă, 
care inspiră încredere, că a 
reușit să agonisească o 
rezervă valutară fără prece
dent și să ne ferească până 
acum de o inflație galopantă 
mortală, te apucă groaza 
văzând că o pândește inexo- 

i rabilul algoritm. Căci asta se 
preconizează: consiliul de 
administrație să fie format, 

; conform algoritmului, din 
: reprezentanții principalelor 

partide, inclusiv din opo- 
! ziție. Adică profesioniștii 

I finanțelor să fie înlocuiți de 
activiștii de partid. Nu 
trebuie să fii “analist politic” 
ca să prevezi urmarea.

Cu o satisfacție veni
noasă, sinistrul domn 
Ciumara, în ipostază de 
Cassandră cu pipă și mus
tăți, a prezis că în cel mult 
trei luni vom trăi dezastrul 
total și definitiv. Iar dacă dl 
Radu Vasile nu va rezista, 
adoptând linia cea mai dură 
împotriva “omului nou” 
care întotdeauna, nu-i așa?, 
nu ne vrea decât binele,- 
s-ar putea ca funesta previ
ziune să se împlinească.

Domnul să ne aibă în 
jraza lui! _______________ (

Oferta
Grupului Școlar Industrial Energetic Deva, 

str. Titu Maiorescu, nr. 28, telefon: 220913 
pentru anul școlar 1998/1999:

■ LICEU « ȘCOALA FOSTLICEALĂ DE MAIȘTR'
Cursuri de zi: 30 locuri
* profil informatică - 25 locuri Cursuri serale

meseriile:
* profil industrial: - termoenergetică

meseriile: - electroenergetică
- electroenergetician - 50 locuri
- mecanoenergetician - 25 locuri
- mecanic motoare termice - 25 locuri 
(auto cu permis de conducere, categ. B) 
Cursuri serale:
- cls. a Xl-a cu absolvenți de școală profesională - 50 locuri
- liceu - cu absolvenți de IO clase fără frecvență
■ ȘCOALĂ PROFESIONALĂ 
Cursuri de zi:
‘profil industrial 

meseriile: t
- mecanic motoare termice - 25 locuri 
(auto cu permis de conducere, categ. B)
- electrician centrale, stații și rețele electrice - 25 locuri
- mecanic întreținere și reparații cazane cu abur - 25 locuri

■ ȘCOALA POSTLICEALĂ DE INFORMATICĂ - 25 locuri
\-

SC FORK OM SA Deva 
cu sediul in Deva, str. Dorobanților, nr. 28, 

angajează prin concurs in data de 30 Iunie a.c., la ora 10, 
la sediul societății, mecanic motorist in următoarele 
condiții:

- să aibă domiciliul in Deva;
- vechime in meserie 10 ani.
Informații la tel. 054/220713; 221880; 220763; 226051 I

• Fax 054/227579

Liceele 
pedagogice

Din toamnă, liceele pedagogice 
vor fi desființate, urmând a se 
transforma în colegii universitare de 
institutori. Acestea vor fi subor
donate universităților care cuprind 
departamente pentru pregătire 
pedagogică. Până la data de 1 
noiembrie 1998, rectoratele care vor 
înființa astfel de colegii au obligația 
să comunice înființarea acestora.

Elevii care în prezent învață la 
liceele pedagogice își vor continua 
studiile până la terminarea liceului, 
apoi, cei care doresc să devină 
institutori vor urma cursurile în 
cadrul colegiilor de profil.

Liceele pedagogice care nu se 
transformă în colegii se vor 
reprofila.(I.J.)

în curând, gazul metan la Romos
în comuna Romos se lucrează intens la introducerea gazului metan în toate 

cele patru sate aparținătoare: Romos, Romoșel, Vaidei și Pișchinți. Cum la 
Romos se speră ca până la sfârșitul anului lucrarea să fie finalizată, multi cetățeni, 
peste 300, și-au realizat deja, cu sprijinul specialiștilor în domeniu, instalațiile 
interioare în gospodării. Ei doresc ca în momentul aprinderii gazului în satul 
reședință a comunei să beneficieze din plin de această importantă realizare 
care le va schimba în bine modul de viață. (Gh. P.)

BANKCOOP S.A. SUCURSALA 
HUNEDOARA-DEVA

______________________ ____________________________________ •______________

Vinde la licitație publică următoarele:
1. Utilaje agricole și autovehicule: tractoare, com

bine, multicare, pluguri, semănători, pompe de stropit, 
moară de cereale, bazine fibre de sticlă, căruțe, Aro 
244, Dacia Break, cisterne și remorci auto.

2. Animale: porci și viței.
Lista bunurilor și a prețurilor, care se licitează, se 

găsește la sediul Bankcoop S.A. Orăștie, Primăria 
Geoagiu și sediul Stațiunii de Cercetare Pomicolă 
Geoagiu-Sat.

Licitația va avea loc în data de 24.06.1998, ora 10, 
Ia Ferma nr. 1 Geoagiu-Sat.

Informații suplimentare la Bankcoop S.A. Orăștie 
telefoane 247456, 247565.v------------------------------------ -------- -----,

1

ÎNTRE 1 IUNIE SI 11 IULIE

BANKCOOP S.A. SUCURSALA 
HUNEDOARA-DEVA

Vinde la licitație publică următoarele:
1. Casă, curte și grădină situată în 

Simeria, str. Teilor, nr. 89.
PREȚ PORNIRE: 100.000.000 lei
Licitația va avea loc în data de 

26.06.1998, ora 1O.OO, la Judecătoria 
Deva, Biroul executori judecătorești.

Informații suplimentare la Bankcoop 
S.A. Deva, telefon 226292.

(SC METdLOTEX Sd DE¥d
cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, bl. 4, parter, 
convoacă Adunarea Generală a Acționarilor 

la sediul societății, în data de 06.07.1998, ora 12.00, 
cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea Cbnsiliului de administrație;
2. Diverse.
în caz de neîntrunire a cvorumului prevăzut în statut, 

data următoarei adunări va fi in 14.07.1998, ora 12.00,
«i aceeași ordine de zi.

Luminate fețe! Cinstiți boieri! Marc veste marc se arată din nou la CONNEX GO! 

De luați un CONNEX GO! și dovediți ca știți cine câștiga Cupa Mondiala, avem 

pentru domniile voastre o ofertă speciala: 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 cost! doar $ 189 ! Și la acest pachet veți primi in

plus convorbiri gratuite echivalente a 36 DE DOLARI!
Luaji aminte, boieri mari!

Iar cumpărând cartela SIM reîncărcabilă CONNEX GO! veți 

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

Sau... să tot vorbești dcspreCUPA 
MONDIALA!
‘ Dctolii In moytiftnț. “Prtțul nu întinde 1. V.A.

Informații la: 302.11.11

r
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Succesul oricărei afaceri 

rezidă în capacitatea celui care 
. o inițiază de a intui cerințele 

pieței la un moment dat și de a 
■ satisface aceste cerințe prin 

prestațiile sale. în condițiile de 
pauperizare specifice României 
momentului, veniturile populației 
nu pot acoperi o gamă prea lar
gă de nevoi. De aceea poate, 
astăzi, în România, fabricantul de 
pâine trăiește mai bine decât 
producătorul de mobilă sau de 
automobile. Ținând cont de sta
rea de fapt, de mizeria fizică și 
morală cu care ne confruntăm, 
este de intuit că se pot câștiga 
bani frumoși și din manopere ce 
vizează rezolvarea problemelor 
pe care un sistem viciat la gene
rează. Câștigă bine azi în Ro
mânia avocații, medicii stomato
logi privați și fețele bisericești 
care lecuiesc societatea de a- 
gresiunea unui cadru legislativ 
rebel, de cariile născute din mi- 

I zeria unui trai nesănătos sau de 
l cele 'urnești. Cum spectrul neca

zurilor noastre apare parcă neli
mitat, este loc și pentru orga- 

i nisme care, contra unei taxe, ne 
- rezolvă problemele legate de 
i abuzurile la care suntem supuși.

"Mai puțin hărțuiala sexuală", 
. ne spune dl ing. Adrian Filip, 

inspector economic în cadrul
—■  

Contraste
într-o promenadă de la Casa 

de cultură spre poarta principală 
a combinatului nu știi ce să ad
miri mai întâi: asfaltul proaspăt de 
pe carosabil și de pe trotuare, 
marcajele încă de un alb stră- 
luci’or sau zonele verzi frumos 
întreținute. Prospețimea tranda
firilor roșii și roz te întâmpină și 
în zona dintre primărie și Cate
drala "Sf. Nicolae" din Hunedoa
ra. Iar în fața Casei Municipale 
de Cultură Hunedoara se plan
taseră flori multicolore de vară 

•’l I
9

cu câteva zile în urmă. Și în alte 
zone, ca cea din fața Hotelului 
"Rusca" de pildă, mâna bunului 

I gospodar se vede, spre încân- 
' tarea trecătorului.

Dar, dacă traversezi unele 
] cartiere mai puțin centrale, con- 
î trastale sunt vizibile. De exemplu, 
. în Micro 3, iarba printre blocuri e 

atât de mare încât te duce cu. 
gândul la șerpi și în plin oraș ți-e 
frică s-o "calci" altfel decât pe 
poteci. Pentru gunoiul menajer edilii 
au făcut o platformă din beton. Dar 
unii locatari aruncă gunoiul lângă 
containere, spre desfătarea câi- 
rijoi și disperarea celor care tre
buie să întrețină curățenia aici. într- 
u dimineață o femeie cu o mătură 
privea derutată platforma neștiind 
de unde să înceapă, în timp ce un 
câine se străduia să-i dea... o lă
buță de ajutor.

Văzând "tabloul" ca și pe 
cei câțiva locatari ieșiți să se 
răcorească nu puteai să nu te 
întrebi: Oare când vor înțelege 
oamenii să nu mai arunce mizerii 
peste tot în jurul blocurilor, să 
facă ordine în aceste spații? De 
ce nu iau exemplul edililor care 
în perimetrul ce le revine se 
străduiesc ca orașul să arate 
ca o grădină îngrijită?

Viorica ROMANJ

Comisiei Județene Hunedoara a 
Asociației Naționale pentru dove
direa abuzurilor și luptă împotriva 
corupției, respectiv A N D.A. Ac
tivitatea comisiei județene, cu se
diul în Hunedoara, se bazează pe 
sesizările care sosesc din partea 
cetățenilor care au fost victimele 
unor abuzuri de naturi diferite, de 
la cele cu caracter economico-

~x
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financiar, la cele legate de regimul 
licitațiilor sau al distribuirii pămân
tului conform Legii 18. De la mo
mentul înființării, în 28 ianuarie a.c., 
comisia a înregistrat 35 de se
sizări din care, conform celor de
clarate de interlocutor, au fost re
zolvate 14. Majoritatea sesizărilor 
finalizate vizau problemele legate 
de repartizarea pământului în

Consiliul local al municipiului 
Hunedoara

( Buqet 1998 PROIECT -

în milioane lei

A. Venituri totale 30.569
din care:
1. Venituri proprii 11.769
2. Sume defalcate din impozitul pe salarii 7.100
3. Transferuri de la bugetul de stat 11.700
B. Cheltuieli totale 30.569
din care:
1. învățământ 4.500
2. Sănătate (creșe) 200
3. Asistență socială 2.400
4. Servicii și dezvoltare publică 19.469

4.1. Cheltuieli gospodărie comunală 7.200
4.2. Investiții 5.369
4.3. Locuințe 900
4.4. Energie termică populație 6.000

5. Transporturi 1.400
5.1. Investiții 500
5.2. Subvenții diferențe de preț 900

6 Alte acțiuni 100
7. Autorități executive 2.500

——-------

21 OCTOMBRIE - TERMENUL LIMITA DE CONSTITUIREA 
ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI

este asociația de proprietari. A- 
ceasta aevine, prin sentință jude
cătorească, persoană juridică cu 
caracter non-profit. Dar ce avan
taje oferă asociația de proprietari? 
în primul rând ridică de la nivelul 
de simplă formalitate la cel de 
drept real negocierea în fața 
furnizorilor de servicii publice: 
apă, energie, gaze, salubritate. 
Asigură recuperarea, sigură și 
rapidă, a datoriilor rău-platnicilor 
sau ale celor care produc pagube 
în cadrul blocului. Asociația de 
proprietari poate acționa în justiție 
pe proprietarii care nu-și respectă 
obligațiile financiare către aso
ciație, putându-și crea un sistem 
propriu de penalități, atât pentru 
neplata la timp a cotelor de contri
buție lunare la cheltuielile aso-

Discuția avută cu dl ing. Au
rel Bugnariu, secretarul Primăriei 
Hunedoara, a gravitat în jurul 
problemelor pe care le generea
ză trecerea de la asociațiile de 
locatari spre noua formă de or
ganizare reclamată de masivul 
transfer de proprietate a locu
ințelor de la stat spre domeniul 
privat. Odată cu transferul pro
prietății, cetățenii au preluat și 
responsabilitățile pentru tot ce 
înseamnă întreținerea și admi
nistrarea clădirii, reparații la in
stalații și alte părți ale unităților 
locative, gestiune finănciar-con- 
tabilă, control, contracte de ser
vicii ș.a. în aceste condiții, sin
gura formă juridică care poate 
sluji acestor scopuri față de 
proprietatea deținută în comun 

conformitate cu Legea 18 din 
1991. Comisia, în urma unor an
chete proprii pe care le face, 
întocmește un dosar pentru fie
care sesizare primită, urmând 
ca în momentul în care toate pie
sele cazului sunt obținute iar 
cauza e clară să sesizeze și să 
pună la dispoziția organelor abi
litate toate datele și dovezile 
care să dea câștig de cauză 
petiționarului. Pentru serviciile 
prestate comisia percepe o taxă 
care să acopere deplasarea in
spectorilor săi, precum și anu
mite cheltuieli necesare func
ționării acestui organism declarat 
non-profit. Din cele declarate de 
dl Filip s-a desprins ideea că lup
ta împotriva abuzurilor presu
pune un efort deosebit momentul 
cerând o conjugare a eforturilor 
tuturor organismelor create în 
acest scop. Din păcate acest 
lucru nu se întâmplă, fiecare 
asociație sau ligă preferând să- 
și "are" singură ogorul. întrebat 
ce șanse are un astfel de orga
nism de a se ține nepătat, în 
lupta cu fenomenul corupției, 
interlocutorul a precizat că 
membrii A.N.D.A. sunt obligați să 
depună la "înrolare" un jurământ 
admiterea în asociație nefiind 
permisă persoanelor care au 
cazier. (ĂS.j

Pe 1998, un buget mai "pitic" ca anul
trecut la Primăria Hunedoara

într-o scurtă discuție a- 
vută cu dl ec. Remus Mariș, 
primarul Hunedoarei, dom
nia sa și-a exprimat nemul
țumirea referitor la nivelul 
bugetului ce se conturează 
a fi aprobat pentru acest an. 
în termeni reali, ca forță fi
nanciară, sumele bugetare 
alocate Hunedoarei în 1998 
reprezintă doar 65 la sută 
din cele aferente anului tre
cut. "Avem la Hunedoara pa
tru investiții de 'anvergură, 
aprobate prin hotărâre de 
guvern, precizează dl Mariș. 
Este vorba de sistemul de 
alimentare cu apă a munici
piului, ce cuprinde și con
struirea a două microhidro-\ —...... .....

r
Peste 40 la sută din siderurgiștii 

hunedoreni acceptă Ordonanța 9
în urma unui sondaj de 

opinie efectuat de Sindicatul 
"Siderurgistul" din cadrul 
combinatului hunedorean a- 
supra unui eșantion repre
zentând 25 la sută din mem
brii de sindicat, s-au relevat o 
serie de aspecte referitoare 
la optica pe care o au anga- 
jații în ceea ce îi privește vi
zavi de măsurile de reformă 
care se preconizează.

La întrebarea - Care este 
cel mai important lucru pentru

Astăzi, la Casa de Cultura 
din Hunedoara, va avea loc o 
festivitate de decernare a unor 
premii bănești elevilor munici
piului cu rezultate deosebite la 
olimpiadele școlare din acest 
an. Devenită deja tradiție, mani
festarea se bucură de popu
laritate, fiind o recunoaștere a 
valorii pe care școala hunedo- 
reană a avut-o întotdeauna. 
Pentru acest an, Primăria Hune
doara a alocat un fond de pre
miere de 23 milioane de lei. Va- 

ciației cât și pentru pierderile sufe
rite de asociație datorită proprie
tarilor rău intenționați. Asociația 
poate să-și atragă venituri prin 
desfășurarea unor activități lu
crative, poate obține credite ban
care sau finanțări nerambursabile 
și are libertatea de a decide orice 
fel de măsuri menite a genera 
activități utile scopurilor asociației.

Conform Legii locuinței nr. 114/ 
1996 și actelor normative ulte
rioare, Asociația de proprietari se 
constituie pe unitatea imobiliară, 
deci pe blocuri de locuințe indi
viduale. Numai în cazul în care mai 
multe clădiri sunt legate de un 
interes comun (o centrală termică 
de cvartal aflată în proprietatea 
blocurilor) asociația se poate con
stitui pe mai multe clădiri. în Hune- 

centrale pe conducta de aduc- 
țiune, apoi avem ca obiective 
transformarea punctelor ter
mice din cartierul Micro 7 în 
centrale termice de cartier, 
mărirea capacității și moder
nizarea stației de epurare a 
apei de la Buituri și dezvol
tarea capacității și moderni
zarea stafiei de epurare de la 
Sîntuhalm. Nu mai amintesc 
aici de proiectele pe care le 
avem aprobate, printre care 
este și modernizarea Pieței 
Dunărea. Toate aceste inves
tiții ar cere un efort financiar 
apreciat la cca. 145 miliarde 
de lei. Din păcate, nivelul su
melor alocate gravitează în 
jurul a 50 de miliarde de lei, 

dv? - 63,6 la sută au răspuns un 
loc de muncă sigur, 34,2 la sută 
au precizat salariul, în timp ce 
restul, în proporții mai reduse, 
au considerat ca cel mai impor
tant accesul la informație, con
diții de lucru bune sau dreptul 
de a participa la decizie. Opțiu
nea siderurgiștilor în cazul în 
care, din motive neimputabile 
lor, activitatea trebuie întreruptă 
pe o perioadă limitată s-a în
dreptat în proporție de 29,8 la 
sută către soluția șomajului teh- 

loarea premiului este funcție de 
rezultatele obținute. Astfel pentru 
etapa județeană a olimpiadelor, 
premiul I se premiază cu 200.000 
de lei (28 elevi), premiul II cu 
160.000 de lei (33 elevi), iar premiul 
III cu 120.000 de lei (41 elevi). La 
etapa națională, un premiu Teste 
recompensat cu 300.000 de lei (2 
elevi), premiul II cu 250.000 de lei 
(2 elevi), premiul III cu 200.000 (5 
elevi), iar premiul IV cu 150.000 de 
lei (8 elevi). Se acordă de ase
menea un premiu de 60.000 de lei 

doara, ne spune interlocutorul, 
există cca. 300 de blocuri de lo
cuințe, ceea ce înseamnă cam tot 
atâtea asociații de proprietari care 
trebuie să se înființeze. Drumul 
constituirii asociației este destul 
de anevoios trecând prin înscri
erea proprietății în registrele de 
Carte funciară, organizarea de 
adunări generale de dizolvare a 
asociației de locatari, respectiv de 
constituire a asociației de pro
prietari, preluarea-cedarea patri
moniului între cele două asociații, 
întocmirea dosarului pentru obți
nerea sentinței judecătorești de 
înființare a asociației de proprie
tari, obținerea ștampilelor, înregis
trarea la administrația financiară 
și deschiderea contului la o so
cietate bancară. Primăria poate 

din care Primăria trebuie 
să consume și pentru gos
podăria comunală, asis
tență socială și învățământ. 
Suntem astfel nevoiți, ca în 
fiecare an, să procedăm la 
o echilibristică anevoioasă 
pe funia tot mai subțire a 
bugetului, în condițiile în 
care plasa veniturilor ex
trabugetare are ochiurile 
destul de largi". Interlocu
torul este nemulțumit și de 
întârzierea cu care se face 
aprobarea bugetului, Pri
măria fiind nevoită până 
are buget să angajeze da
torii pentru a-și putea exer
cita rolul de gospodărire a 
localității. (A.S.) /

nic, în timp ce 44,5 la sută din 
subiecți resping toate formele 
de rezolvare a situației, res
pectiv concediu fără plată, 
concediu de odihnă sau 
schimbarea locului de mun
că în cadrul societății. între
bați, în sondaj, dacă consi
deră acceptabilă Ordonanța 
9 în cazul "Siderurgica" S.A., 
41,3 la sută din subiecți au 
răspuns pozitiv, în timp ce 
restul au spus nu sau n-au 
dat nici un răspuns. (A.S.)

tuturor elevilor care s-au califi
cat și au participat la faza națio
nală a olimpiadelor școlare. N-au 
fost .uitați de la premiere elevii ce 
au obținut medalii la concursurile 
internaționale de desen. Medalia 
de aur e premiată cu 150.000 de 
lei (2 elevi), iar medalia de argint 
cu 100.000 de lei (15 elevi). Sunt 
premiați și elevii care au partici
pat la Finala Campionatului Națio
nal individual al cluburilor sporti
ve, unde luptătorii hunedoreni au 
obținut rezultate deosebite. (A.S}))

sprijini viitoarele asociații de 
proprietari, punând la dispoziția 
celor interesați, ca bază de lucru 
contra cost, un set ce cuprinde 
modelele pentru statutul 
asociației, acordul de asociere, 
procesul verbal tip pentru 
adunarea generală de 
constituire a asociației și for
mularele pentru desprinderea de 
asociația de locatari.

Cu toate că traseul de con
stituire a asociațiilor de pro
prietari e dificil iar timpul limită se 
apropie, se apreciază că la Hu
nedoara, până în prezent, există 
doar 4 asociații de proprietari, 
ceea ce denotă o totală lipsă de 
interes al proprietarilor de bloc 
pentru mai binele locuinței lor.

Adrian SĂLĂGEAN 
--------------------------- J
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Poetat Ca braț ea Erato, Caflk'ope, PoCiwtia...

Premiu remarcabil, în
Franța, pentru Roxana 

Sicoe-Tirea

Volumul de debut al poetului 
loan Evu amenința "spargerea" 

'unui ermetism, mai mult paravan 
al lipsei de har decât real-filo- 
zofic, instaurat în anii optzeci cu 
precădere. Sosit aproape ime
diat după zgomotoasa lansare a 
"optzeciștilor", tânărul poet hu- 
nedorean nu părea să aibă o 
șansă măcar minimă de supra
viețuire scriind o poezie, drept' 
că sentimental-ardelenească, 
însă în mod evident discordantă 
și în contratimp cu poezia ace
lor ani (volumul de poezii Fe
reastra de apă a apărut în anul 
1982). Și totuși, atât cât se pu
tea pe atunci, și în condițiile unui 
"realism socialist cu cenzura... 
"desființată", dar care funcționa 
ireproșabil și distrugător, loan 
Evu se încăpățâna să scrie (șl 
să creadă):"(...) în visul Florii de- 
a rămâne/ mireasmă doar și tai
nă-a rădăcinii,/ triumf al sevei 
prin tulpini păgâne,/ raza trufașă 
ce refuză spinii". (Cred în visul 
Florii, p.1'1, din voi. "Fereastra 

! de apă", Ed. Facla, Timișoara,

Mariana Pândaru: 
"Lacrima de ambră'.
O splendidă carte de poe

zie a apărut de curând la 
Editura "Călăuza". Este vorba 
de "Lacrima de ambră" 
semnată de cunoscuta poetă 
Mariana Pândaru. 92 lacrimi 
de poezie "se scurg măr
găritare din sufletul crea
toarei" înspre cititorul arid de 
căldură și sensibilitate în a^- 
cest rătăcit sfârșit de mileniu: 

1982). Refuzând de la bun înce
put înregimentarea sub drapelul 
fluturat victorios (pe-atunci) al 
poeziei încifrate, loan Evu și-a 
găsit o strategie proprie de expri
mare, inconfundabilă, dar și mar- 
ginalizată de moda agreată de 
atotputernicii zilei. în timp ce se 
publicau versuri ca acestea: "sfe
ra eleată căzută din cer// așa nu 
căzută din mine însumi/ care te
am adorat cu mâinile și picioarele 
(Dan Laurențiu, Sub tufele de tran
dafir), în poezia hunedoreanului 
mesajul este nu doar direct senti
mental, ci conține un act emoțional

p
loan Evu: Cetatea moartă,

X

X
Ed. Helicon, Timișoara, 1998

de-o simplitate cuceritoare: 
"Atinge-mi numai tâmpla cu mâna 
ta ușoară/ Ca umbra frunzelor pe 
ape. Taci/ Numai oftatul ploii să-l 
auzim în seară/ Și-ncremenitul 
foșnet al goilor copaci".// (Sărac 
lipit cuvântului, p.96). Cultivarea 
unei poezii de-o asemenea fac
tură, pe itinerarul Macedonski, 
Pillat, Bacovia (uneori), cu ac
cente baconskyene (alteori), sau 
cu discrete volte pe tărâm blagian, 
nu are la el repercusiuni cât de 
cât tributare, mai degrabă putem 
vorbi de o tot mai pronunțată per
sonalizare/ .ndividualizare: "As
cultă cum moare lumina-n oraș/’ 
Cu foșnet de cer vestejit printre 
ziduri./ în lacrimi își spală zeul 
trufaș/ Armura de sânge și piele 
de riduri". (Cetatea moartă, p.5). 
Și mai e ceva: apropierea (sau

"La sfârșit de mileniu/ lată: 
templele-s goale/ lată: pe 
cărări cu pietre rotunde/ doar 
umbre de fluturi/ se mai lasă 
purtate// La sfârșit de mileniu/ 
inima/ - această nesocotită/ 
parte a omului -/ inventează 
mereu/ dimineți fericite/ cu 
pași liniștiți/ de-a lungul rân

chiar înrudirea) cu Esenin este 
evidentă și ușor reperabilă în mul
te poeme, dar nu de puține ori 
discipolul (fie-mi permis să-i spun 
așa) îl egalează sau îl depășește 
pe maestru; să ne lămurim: "Po
vestea vieții noastre ce-a fost/ Și 
fiind a trecut, poate, fără să fie - / 
O, minte aprinsă, minte nebună,/ 
Unde mă mai duci, răvășită sti
hie?" (S. Esenin: Seara-și încruntă 
sprâncenele negre...), și... conti
nuarea ioaneviană: "Cu scrâșnet 
de alămuri cade ceața/ Peste cre
neluri. Timpul orb/Adulmecă ceta
tea. Viața -/ Inel în pliscul straniului 

corb". (Poem corvin, p.47). în 
context, putem face și o "trecere" 
pe la poezia lui Valery Larbaud, 
Maeterlink, Ezra Poud și, mai cu 
seamă, îmi pare mie, se simt inte
resante și binefăcătoare reminis
cențe dinspre creația poetică a lui 
Jorge Luis Borges. Din cele spuse 
vreau să se înțeleagă că loan Evu 
posedă o cultură poetică impre
sionantă, selectată cu grijă și 
compartimentată riguros, fapt ce îl 
și ajută să-i asigure cititorului, 
spre delectare și înălțare spre 
frumos, poeme precum această 
sdperbă demonstrație de ardere- 
transfigurare și realism/drama- 
tism: "Nici nu se face bine lumina 
în orașe/ Când dinsore munți co
boară mărfarele cu miei,/ Plăpânzi, 
în țarc de sârmă, tăcuți ca o ză
padă,/ Au ciucuri la ureche și ochi

dului". ("La sfârșit de mileniu")
Ioana Precup:

"Scrisoare pentru alt tărârrf.
Ioana Precup este unul din

tre poeții populari care au făcut 
parte din Cenaclul "Miorița" al 
creatorilor populari, condus de 
Marcel Lapteș de la Centrul 
Județean Hunedoara al Creației 

de funigei". (Mărfar cu miei, 
p.36). într-o ușoară prelungire a 
ideii în sine, finalitatea acestui 
"marș" spre eșafod este aproape 
insuportabilă. Dar nu trebuie să 
amestecăm lucrurile: loan Evu nu 
este un sceptic și nici fatalist în 
sensul propriu al celor două no
țiuni, ci un realist rațional, poezia 
sa tratând viața, în general, cu un 
fel de detașare, sentiment care 
poate să existe sub efectul emi
nescianului "ci eu, în lumea mea, 
mă simt/ Nemuritor și rece", adică 
acea complicată și greu de înțeles 
trăire generată de conștientizarea 
valorii pe care creatorul o poate 
comunica lumii prin produsul 
muncii lui - în cazul nostru, po
ezia. Am mai spus (scris) cândva: 
loan Evu nu a publicat multe cărți - 
dovadă a unei autocenzuri dras
tice -, nu a fost un grăbit spre afir
mare, ci adept al lucrului bine 
făcut și al unei responsabilități 
asumate (titlul unui volum de-al 
său se intitulează chiar Poet de 
bunăvoie), el a acționat exact în 
virtutea unei strategii despre care 
am amintit la momentul potrivit... 
Ceea ce i-a adus binemeritata 
notorietate și, de ce să nu recu
noaștem?, o firească împlinire 
poetică. El este poetul care ne va 
deschide, de fiecare dată, sau cu 
fiecare poezie, poarta spre minu
nata grădină-rezervație unde îl 
vom găsi mereu înconjurat cu 
dragoste și răsfățat de cele trei 
muze: Calliope, Polimnia și Erato... 
Acest nou volum al său nu este 
decât dovada și efectul...

Dumitru HURUBĂ

Populare. A locuit douăzeci 
de ani la Hunedoara unde a 
fost membră a Cenaclului 
literar "Flacăra". Ultimul său 
volum de versuri "Scrisoare 
pentru alt tărâm" a apărut la 
Editura "Călăuza", editură 
ce a încurajat un mare 
număr de creatori din județ 
și din țară de a comunica 
cu publicul cititor.

Minei BODEA

La sfârșitul lunii mai a.c., 
Liga Drepturilor Omului de 
la Paris, organizație extrem 
de cunoscută în plan euro
pean, trimitea elevei Roxana 
Sicoe-Tirea de la Colegiul 
Național "Decebal" din Deva 
o adresă prin care se pre
ciza că poeta, ce a participat 
la a Vll-a ediție a Concursului 
de Poezie pentru Fraterni
tate, a obținut Premiul I cu 
poemul "Unde-mi sunt ari
pile" ("Ou sont mes ailes?"). 
în unanimitate, juriul între
cerii a remarcat că textul 
creației era de o calitate ex
cepțională și merita să fie 
recompensat în acest mod.

Alain Pruvot, președintele 
Secției Arras a concursului, 
adăuga că acest poem a 
mai obținut încă o distincție 
participând și la secția inter
națională a Concursului de 
la Paris la care au fost pre
zente creații și creatori din 
majoritatea țărilor europene. 
Premiul obținut aici a fost 
identic cu cel de la Arras - 
adică Premiul I.

Eleva deveană a fost invi
tată (în aceste zile se află în

Franța-n.n.) atât la Arras cât 
și la Paris, pentru ridicarea 
celor două premii, însoțite 
de felicitările președintelui 
național, Henri Leclerc, pre
mii ce o fac de-acum cunos
cută în întreaga Franță.

Se cuvine să menționăm 
că în acest an Liga Dreptu
rilor Omului din Franța ani
versează un secol de exis
tență.

Din partea redacției zia
rului "Cuvântul liber" adre
săm laureatei sincere feli
citări!

Premii, pe categorii de 
vârstă, au obținut și alți elevi 
deveni! Tuturor felicitări!

Minei BODEA

“Crisalide” B
A apărut nr. 2 al revistei 

școlare ’Crisalide". A apărut în 
acest iunie, ca un dar pentru 
copii, de Ziua lor. Și ziua lor par
că și-a întins aripile până spre 
miezul lunii, când în careul mare 
din curtea școlii "Andrei Șagu- 
na" din Deva, printre buchete de 
flori, peste 200 de elevi își pri
meau diplomele și felicitările pen
tru strădanie la carte. Câțiva 
dintre ei și-au regăsit chipurile 
în noul număr al revistei. Sunt 
chipufile olimpicilor - cei care au 
urcat pe podiumul premianților la 
fazele județeană și națională. 
Cei mai "tari" la chimie, fizică, 
geografie, limba română, mate
matică - informatică, istorie, cul
tură civică, biologie. Dar se regă
sesc, în fotografii, și deținătorii 
"Elefănțelului de aur" de la între
cerea internațională de desene, 
talente constante ale școlii de- 
vene. Alții și-au regăsit numele 
sub încercările lor literare - "Poe
zii" semnate de Alin Damir But 
(cls. a lll-a), Andreea Radu, An
dreea Voica (cls. a V-a), Vero
nica Ancuța Ruta (cls. a Vll-a), 
RobertCălinBurzaJcIs^aVIILa)

și chiar de o fostă elevă (azi 
medic - Simina Danciu).

Un loc aparte îl ocupă impresiile 
unor elevi și dascăli de la aniver
sarea școlii, un curriculum vitae al 
OMULUI care a făcut să renască în

Transilvania școala și biserica ro
mânească - Andrei Șaguna de la a 
cărui dispariție se împlinesc 125 de 
ani. Prof. Dorin Sitaru, în însemnările 
"Și totuși... fizica" a ținut să-i nu

mească pe cei 32 de "ași" în ma
terie, din 1979 (prima fază națio
nală a olimpiadei) până în prezent, 
subliniind: "un calcul sumar arată 
că toate școlile generale din ju
deț, la un loc, nu au obținut atâtea 
premii la faza națională a olim
piadei de fizică, ca elevii școlii 
noastre!"

O pagină este consacrată 
rețelei școlare din municipiul Deva 
(doar ne aflăm în fața examenelor 
de admitere în învățământul liceal), 
alta - unor concursuri diverse la 
care participă elevii, sportului și 
informațiilor diverse. O felicitare de 
suflet este adresată de condu
cerea școlii cadrelor didactice 
aflate în pragul pensionării, iar 
scriitorul Gligor Hașa face un elogiu 
ctelui de-al doilea număr al revistei 
"Crisalide": "aceasta este ceea ce 
ar trebui să fie o revistă școlară, 
parte din viața unei școli, având de 
toate, de la creație la performanță, 
de la literatură și artă la olimpiade, 
de la fulgurările de gând și simțire 
ale bobocilor la îndrăznelile ado
lescenților. O adevărată colecție de 
... crisalide"

Lucia LiCiU
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O moschee cu patru minarete:
Un tort cu patru lumânări aprinse
in care vocea muezinului ține loc de flăcări;
Un tort pregătit
Pentru ospățul la care muslimii
Sunt invitați în ceruri.

Și dincolo de alba moschee 
Lumina soarelui, ca-o apă vie 
Curge peste Dobrogea...

Dealul ăsta poartă pe creștet coroană;
O cetate-n ruină...

ibHrrtamutqu/
Munții sunt niște lănci 
în care norii se aruncă 
Spre a se întoarce 
Acolo de unde au plecat: 
în cerul lui Zamolxe...

'j2u.cuiețtii

Am auzit, de curând,
Că printre furnici
A apărut un profet -
A convertit aproape tot mușuroiul.
Poartă un nume predestinat:
E Banul.

O pâine frântă în două...
Pe când era întreagă
Numai privind-o te săturai;
Azi, vraja s-a destrămat...
Doamne, Tu, care pâinile le-ai înmulțit 
întregește-o și pe aceasta!

JSu lăqanuL
E un piroman 
în lanul ăsta de grâu? 
Sau sunt doar macii?

CaipațiL

Un poem ce se încheie
Cu puncte de suspensie - norii...

Ciprian NiCKEL
(Poezii din ciclul “România din inima mea")
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• Vând mașina inghețata Carpigiam și 
mașină înghețată firmă germană. 
Informații str. T.VIadimirescu, la firma S.C. 
Franciscom SRL Hațeg, tel. 777350 (7290)VANZARI 

CUMPĂRĂRI
• Vând teren Deva, vizavi de Sarmismob, 

cu plan urbanistic aprobat.Vând societate 
producție. Tel. 230747, 230645 (8425)

• Vând casă vacanță, Grădiște, zonă 
excepțională, lângă șosea. Informații tel. 
770422, Hațeg (7297)

• Vând apartament 2 camere și 
garsonieră. Tel. 092700104 (8437)

• Vând apartament 2 camere, 
decomandate, Gojdu, bl. 03, etaj 3. Tel. 
227355(8436)

• Vând casă, curte, grădină, Deva, 
spațiu comercial, vad excelent, acces din 
2 străzi și teren extravilan 1,30 ha. Tel. 
220475, după ora 1o (8446)

• Vând apartament 3 camere, Simeria. 
Tel. 260151, 092/288144 (8443)

• Vând garsonieră în Simeria. str. Crișan, 
bl. 19, sc. C. ap. 36. Tel. 092/294264

• Vând casă cu 5 camere, șură, garaj, 
anexe, apă. gaz, grădină 60 ari. Informații 
Băcia nr. 250 (7090)

• Vând apartament 2 camere, Gojdu, 
bl. K.2, etaj 6. ap,26, preț negociabil. Tel. 
227710(7089)

• Vând casă cu grădină, 2500 mp, 
Hațeg, Suseni 2, 068/214941, (7255)

I -Vând casă și pământ în satul Strei, I nr. 55, Călan. Tel. 094/590866 (7449)

• Vând apartament 3 camere, Orăștie, 
Pricazului, bloc 42/29, sc B, et,2, tel. 
247947(7945)

• Ofertă unică! Apartament 2 camere, 
etaj 1, 35.000.000 lei, Deva, tel. 092/ 
734064 (6612)

• Vând garsonieră mobilată (nemobi
lată), Simeria și cuptor microunde. Tel. 
227479(6879)

• Vând apartament, complet mobilat, 
Micro 15, accept variante cu mașină la 
schimb. Tel. 226179 (8153)

• Vând, cumpăr, închiriez aparta
mente, orice zonă. Tel. 715798, după- 
amiază. (8151)

• Vând autoturism Chrysler (Plymouth) 
Voyager, model SE, an fabricație 1998, 
5900 km la bord, culoare gri metalizat, 7 
locuri, automatică, aer condiționat, 
alarmă complexă, preț 35.000 DM. Tel. 
217365(8419)

• Vând 2 buc. Opel Rekord Caravan 2,3 
Diesel, unul înmatriculat, numere noi, ușor 
tamponat, unul neînmatriculat, impecabil, 
preț total 6200 DM. Informații 214702 (8434)

• Vând ARO 320, fără motor și cutie 
viteze. Tel. 622476 (8432)

• Vând Dacia 1310, fabricație 1984. 
Tel. 094527715 (8402)

• Vând convenabil Golf, benzină, 4 uși, 
numere noi, stare perfectă. 655285 (BP)

• Vând tractor Guldner, plug 3 brazde, 
cositoare, 26 milioane. Vețel 665165 (7958)

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

• Vând Dacia 1310, din 1992, sat 
Mintia, vizavi de școală. (6868)

■ Vând urgent Dacia Break, 1410, 
1991, preț 15.500.000 Tel. 716641 (7448)

• Vând tractor U 650, stare bună de 
funcționare, relații tel. 648104, după ora 
16. (7942)

• Vând Trabant 60, neînmatriculat, 
stare foarte bună, an fabricație 1987, Baia 
de Criș, tel. 111. (8651)

• Vând piese Mercedes 240 Diesel, Vata 
de Jos. Tel. 094/203129 (7533)

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

• Societatea Comercială "Crișana" 
SRL Vața produce și livrează la comandă 
bolțari pentru construcții la prețul de 3000 
lei bucata. Pentru comenzile primite până 
la 30 iunie, se acordă reducere. (BP)

• Vând rulotă comercială amplasată în 
piața Mihai Viteazu Deva. Tel. 092/381985, 
sau 215776 (8438)

• Vând 50 mc BCA, 300.000 lei/mc. 
Tel. 625647 (8441)

• Vând parbrize. Deva, str. Dragoș 
Vodă, 14. Tel. 225075 (8445)

• Vând SRL. Tel. 620602 (8444)
• Spray contra ejaculării rapide, 

medicamente potența, afrodisiace. 01/ 
6376273, 092/342628, 092/342629 (OP).

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

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

• Vând mașină electrică de tocat came 
pentru carmangerie, tel. 241913 (7946)

• Vând mobilă second-hand și jucării 
import, Deva (magazin Bachus, etaj 1). 
Tel. 234150 (6888).

• Vând dulap trei uși și masă televizor, 
mahon. Tel. 650028 (7532)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere 2 spații
comerciale, central, în vad bun, 42 mp, 
Hunedoara, 712234 (7447).__________

• Caut pentru închiriere apartament 2 
camere, mobilat, exclus Dacia, Micro 15. 
Tel. 223770, 625550 (7954)

• Caut de închiriat garsonieră sau 
apartament în Hațeg. Tel. 094/205108 (7298)

OFERTE DE
SERVICII

• Efectuez transport auto 1 tonă, 
preț convenabil. Tel. 216483,092712716

• ALTEX angajează șef magazin și 
gestionari la magazinul ALTEX-Hunedoara 
în condițiile: studii superioare, medii, vârsta 
maximă 35 ani, domiciliul în Hunedoara. 
Acte necesare: copie după actele de studii, 
curriculum vitae, fotografie recentă. 
Înscrierile prin fax 033/230817 sau prin 
poștă: Ștefan cel Mare, 6, Piatra Neamț, 
5600. Relații la tel. 033/210671. (OP)

• Asociația familială Cama, cu sediul 
în Hunedoara, str. Chizid, nr. 69, anunță 
intenția de avizare a protecției mediului 
pentru bar-terasă. Eventualele sesizări se 
depun la sediul APM Deva, str. A.VIaicu, 
nr. 25, în termen de 15 zile. (7450)

• Cu nemărginita durere in suflet 
comemorăm 6 săptămâni de la dispariția 
bunului nostru soț și tată

SEVASTIAN PETRESC

Comemorarea azi, 19 iunie, ora 12, 
la Biserica Ortodoxă din cimitirul din str. 
Eminescu. Dumnezeu să-l odihnească! 
(8431)

• La 24 iunie se împlinește un an de 
când ne-a părăsit fulgerător, lăsându- 
ne nemângăiați și uluiți, cel care ne-a 
fost până atunci fiu, soț, tată

MIHAI SOLOMON

Veșnic neconsolați,mama Ana, 
soția Pușa, fiul Călin. Slujba de 
comemorare în ziua de 20 iunie 1998, 
ora 10, la Biserica Bejan. (8435)

DECESE

S.C. “CORA” S.A. HUNEDOARA
B-dul Dacia, nr.9, bI.Al-2

Organizează în data de 07.07.1998, ora IO, la sediul societății, 
licitație publică deschisă, cu strigare liberă pentru vânzări de 

active cu plata integrală, după cum urmează:

PIERDERI

• Pierdut în Simeria pui negru Cocker, 2 
luni. Oferim recompensă. Tel. 261292 (BP)

• Pierdut cod fiscal nr. 4468374, 
Primăria Zam. îl declar nul. (OP)

• Pierdut carnet șomaj pe numele 
Ungureanu Gheorghe. îl declar nul. (8152)

• Sora Anica, fratele Sîvu, 
cumnații Vlad, Ovidiu și Bica Silvia, 
împreună cu ceilalți frați și surori cu 
familiile, anunță moartea fulgerătoare 
a celui care a fost

I0AN BICA

înmormântarea azi, ora 13, la 
Sebeș. Odihnă veșnică ! (7953)

• Familiile Dumbravă Traian și Petru 
anunță cu nemărginită durere încetarea 
din viață a mamei lor

MARIOARA DUMBRAVĂ

de 79 ani. înmormântarea va avea loc 
în 20 iunie 1998, ora 13, în cimitirul din 
str. Eminescu, Deva. (7955)

• Colegii de la compartimentele 
TESA ale SC Casial SA Deva sunt alături 
de ing. Dumbravă Petru la marea durere 
cauzată de trecerea în neființă a mamei 
sale. Sincere condoleanțe I (7957)

• Suntem alături de colegul nostru 
ing. Petrean Vasile la greaua despărțire 
de tatăl său

PETREAN AVEL

Colectivul E.M. Certej. (6884)

Adresa, profilul spațiului comercial

1. Spațiu corn., bl.44 Micro V, 
Magazin “Confecții-tricotaje” nr.71
2. Spațiu corn., bl.44 Micro V, 
Magazin “Articole copii” nr.70
3. Spațiu corn., bd. Dacia, bl. B2, 
Magazin “Jurubița" nr.82
4. Chioșc nr.106, Pț. Dunărea HD
5. Chioșc nr.50, str. Gh. Lazăr HD

Prețul de pornire a licitației

340.000 mii lei

330.000 mii lei

240.000 mii lei

14.000 mii lei
11.000 mii lei

Prețul de pornire a licitației nu include valoarea terenului. La 
valoarea adjudecată se va adăuga TVA conform dispozițiilor legale.

Ofertanții vor depune la sediul societății cu cel puțin o oră înainte 
de ținerea licitației următoarele:

1. Taxa de participare la licitație: 250.000 lei pentru magazine și 
100.000 lei pentru chioșcuri;

2. Dovada achiziționării caietului de sarcini în valoare de 250.000 lei 
pentru magazine și 100.000 lei pentru chioșcuri;

3. Dovada depunerii garanției de participare în cuantum de 3% din 
prețul de pornire a licitației.

Taxa de participare, garanția și costul caietului de sarcini se pot 
achita la casieria centrală a societății sau în contul nr. 403060201 
deschis la BCR Hunedoara.

Informații suplimentare la tel/fax: 054/712244 sau la sediul societății 
zilnic între orele 10-12.

AUTOCOLANTE PUBLICITARE
UN MOD EFICIENT DE PROMOVARE A AFACERII DVS !

COMEMORĂRI

• Pustie îmi este casa, îndurerate îmi 
sunt zilele, de când în urmă cu un an ai 
plecat dintre noi, suflet blând și de neuitat, 
scumpul meu soț

Te plâng mereu a ta soție Lucreția și 
îți voi uda mormântul cu lacrimi și nu te 
voi uita în veci. (8418)

• Cu adâncă durere în suflet finiii, fam. 
Haneș și Tudorel, din Lunca Moților, 
anunță împlinirea a doi ani, respectiv 7 
săptămâni de la decesul nașilor lor

VRACIU DAVID

și soția

VRACIU ILEANA

Cât ați trăit ne-ați iubit, cât vom trăi 
vă vom plânge. (7531)

• Amintim celor care l-au cunoscut că 
se împlinesc 6 săptămâni de la trecerea 
în eternitate a celui care a fost

GHEORGHE T0MA

din satul Lunca. Fiul Nicolae, nora Adriana 
și nepoții Irina și Ciprian. Dumnezeu să-l 
odihnească I (3476)

• Cu nemărginită durere anunțăm 
parastasul de 40 de zile pentru mult 
iubitul nostru soț și tată

EMANUIL MUNTOI

în ziua-de 20 iunie, ora 11, la Cimitirul 
Catolic din str. Eminescu, Deva. 
Amintirea lui va rămâne veșnic în 
sufletele noastre. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace I Familia. (8433)

Important pentru agricultori! 
APROTERRA JA JIMERIA 

vinde din stoc
îngrășăminte chimice pe cupoanele de toamnă 

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

% ---------—------------ ,-------------------

RAPORT PREȚ ■ EFECT INCREDIBIL I 
■HZnSIl CONCEPȚIE GRAFICĂ

COMANDAȚI ACUM DIRECT LA PRODUCĂTOR :

EXPREȘCQM
DIVA

054- 217009
092 -281882

£3 FIRME luminoase
£3 PANOURI PUBLICITARE STRADALE

33 PIXURI,BRICHETE PERSONALIZATE 

Q TRICOURI IMPRIMATE DUPĂ MODEL

z----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \

Aveți nevoie de cherestea, parchet, 
placaj, PAL și PLL melaminat, panel, 

ciment, var, geam tras și ornament, de 
orice tip de hârtie sau produse din 

____________ hârtie?_____________
Sursa este COMAT Deva SA. | ||

Relații la tel: 054/233137 sau la sediul 
firmei din Deva, str. Depozitelor, nr.5. 

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

' ------------------------------- ------ '■------------------- \

Societatea Comercială

Școlarizează, începând cu anul școlar 
1998/1999 - o clasă de operatori lianți 
- școală profesională, în cadrul Gru
pului școlar "Horea" Deva.

Se oleră bursă pe bază de contract și 
contravaloarea cheltuielilor de trans
port. Informații la telefon: 213140 - int. 
195 și la școală, tel: 622231.

■»- ______ _x

Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și 
Industrie a Județului Hunedoara invită membrii 
Camerei la Adunarea Generală ce va avea loc în ziua 
de 29 iunie 1998, ora 11, în sala mare a CCI din Deva, 
str. 1 Decembrie, nr. 23.

Ordinea de zi:
1 Raportul Colegiului de conducere al CC! 

Hunedoara cu privire la activitatea pe anul 1997;
2. Raport la bilanțul contabil pe anul 1997 și 

raportul cenzorului;
3. Programul de activitate al CC! Hunedoara pe 

anul 1998 și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 
1998;

4. Eliberarea din funcția de cenzor a domnului 
Partenie Obrejan și alegerea unui nou cenzor.

Materialele ce vor fi prezentate la Adunarea 
Generală pot fi consultate la sediul Camerei de către 
membrii CCI Hunedoara începând cu data de 22 iunie 
1998.

Colegiul de conducere al CCI Hunedoara
\___________ ___________ __ ______ S

\ RATMILRA-Uzina 
Mecanică Orăștie

cu sediul în Orăștie, str. N. Titulescu, nr. 60 
cod 2600, jud. Hunedoara 

organizează la data de 15.07.1998 licitație 
publică deschisă pentru "Executarea lucrărilor 
de refacere a hidroizolațiilor la halele de 
producție din incinta uzinei".

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 50 USD și se va 
depune la casieria unității sau în contul 
25110502009801 deschis la BASA Orăștie.

Ofertele se vor depune la sediul Uzinei Mecanica 
Orăștie până la data de 10.07.1998, ora 15.

Relații suplimentare la telefoane 054/241040; 
241041, interior 202.
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SC ELIS SA HUNEDOARA
str. Ecalerina Varga, nr.3, organizează licitație publică 

directă, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, și Normelor metodologice 
privind privatizarea societăților comerciale și vânzarea de active, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 55/1998, pentru vânzarea 
următoarelor active:

ftENUM. ACTIV
1.Secție industr.
2. Spațiu comerc.

La prețul de adjudecare se adaugă TVA suportată de către

OBIECT DE ACTIV. ADRESA ACTIV. PREȚ DE PORNIRE^

comerț, prod.
Sir. Ec. Vargo, 3 
Bd. Dacia, bl. 47A

609 834,000 lei
185.000.000 lei. J

cumpărător.
Licitația va avea loc la data de 30.06.1998, ora 10,00, la sediul SC 

ELIS SA Hunedoara.
In caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a 

doua ședință a licitației în fiecare zi de marți, ora 10.
Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate, contra cost, 

zilnic, de la sediul societății comerciale, între orele 8-15.
Alte relații privind activele ce urmează a fi vândute, se pot lua de la 

dl Aron Virgi'l, tel. 712933,712507.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul 

societății, până în ziua licitației, ora 8, documentele prevăzute de 
legislația în vigoare, precum și dovada achitării contravalorii dosarului 
de prezentare.

Participant la licitație vor depune la casieria societății taxa de 
participare de 50.000 lei și vor face dovada consemnării la dispoziția 
societății comerciale vânzătoare a garanției de 3% din prețul de pornire 
a licitației.

Valoarea terenului aferent activului este inclusă în prețul de pornire.

magazinele Quasar oferă acum câte un aparat de radio Gruncjig 
pentru FIECARE televizor cumpâratIH

O lume lâkindemâna ta
* proiectare pagini WEB:
X e-mail;
X telnet / ftp;
£ servicii tehnice $1 comerciala;
# dealer prizat OPTIMA. RISO. COMPAREX. INNOTEC

S.C. APOLLO S.A. Deva
Președintele Consiliului de Administrație al 

S.C. APOLLO S.A. Deva 
Convoacă Adunarea Generală Extraordinară 

a Acționarilor pentru data de 03.07.1998, 
ora 10, la sediul societății din Deva, 

str. 1 Decembrie, nr.37A.
în cazul neîntrunlrii cvorumului necesar, a 

doua convocare este pentru data de 
17.07.1998, ora 10.

Ordinea de zi va fi următoarea:
1. Aprobarea organigramei societății, a 

fișelor posturilor și a Regulamentului de Ordine 
Inferioară;

2. Prezentarea raportului cenzorilor re
feritor la lucrările de reparații și investiții 
efectuate în perioada 1996 - trimestrul I;

3. Diverse.
Informații suplimentare la tel: 214296.

SC ELIS SA HUNEDOARA ; 
str. Ecaterina Varga, nr.3, tel. 712933, 712507, 1 

organizează în fiecare zi de marți, ora IO, , 
licitație publică directă pentru vânzarea de ■ 
mijloace fixe disponibile. ’

Lista cu mijloacele fixe disponibile propuse a 
pentru vânzare se poate consulta zilnic la sediul « 
societății, compartiment Mecanic Șef. ’

de ani de experiența sunt garanția 
calității serviciilor noastre.

OCU NOI PE AUTOSTRĂZILE INFORMAȚIEI!

KHHMHTel: 054/213357. 214121 
http://wwwiiruc.ro 
e-mail: devaPdeva.iiruc.ro
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CARTEA ADRESELOR UTILE
Se afirmă că anul 1998 
va fi duF din punct de 
vedere al concurenței. 
Noi vă sfătuim să vă 
înscrieți în Cartea 
Galbenă pentru a 
răzbi în afaceri

Daca ru vei fi 
în Cartea Galbenă 

și concurența nu. 
înseamnă că 

oști cu mi pas 
înaintea ei.

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ A 
DRUMURILOR - R.A. DEVA

Organizează în 2 iulie 1998, ora IO
LICITAȚIE>

deschisă pentru vânzarea:
* 3 autoturisme Dacia 1310 break;
* 2 autoturisme ARO IO
Licitația are ioc ia sediul D.J.D.-RA, str. 

Dragoș-Vodă nr. 1-3.
Autoturismele pot fi văzute la Baza 

Auto DJD-RA, str. C.A. Rosetti ( lângă 
OGA).

Licitația se va repeta în fiecare zi de joi 
din luna iulie.

Informații 054/225090.

SC GOMAR LUX SA BISTRIȚA
FILIALA DEVA - STR. DEPOZITELOR NR.1 

VĂ OFERĂ LA CELE MAI MICI PRETURI 
DIN ZONĂ:

> COMWC7VWS/MBLUR/ELEC7R/CF
> TVBUR/F/TEWR PVC.

INFORMAȚII LA TELEFON 054/232946.f

S.C. "COMFIUJCT" S.A.
DEVA

Organizează licitație publică pentru închirierea de 
spații de depozitare în zilele de 25 și 26 iunie 1998, 
ora IO, la sediul societății din str. Depozitelor, nr.17. 
Lista spațiilor ce urinează a se închiria, precum și 
documentația de licitație se găsesc la sediul socie
tății.

Licitația se va desfășura in fiecare zi de marți până 
la închirierea tuturor spațiilor.

Relații suplimentare la sediul societății sau la tel: 
221425; 223555.

S.C.CEPROMIIM S.A.

Tel.: 056-214805, 214845. 282019
i 
o 
E 
CI <z: 
C

Dacă și 
concurența 

este în 
Cartea Galbenă, 

cel puțin știi că 
la nivelul acesta 

nu a reușit 
să te întreacă.

cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, 
organizează licitație publică cu ofertă închisă în plicuri sigilate, conform prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, și a Normelor metodologice  privind 
privatizarea societăților comerciale și vânzarea de active, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 55/ 

1998, pentru vânzarea cu plata în rate a următoarelor active:

Denumirea activului
Stație pilot Teliuc

Obiectivul de activitate 
Prelucrare marmură

Adresa activului
Str. Minei, nr. 1, Teliuc

Prețul de pornire
800.000.000 lei

Deva, Tel/Fax: 054/2 745
(. atica Galbenă este marcă întegistrală a S.C. SEDONA TiTnifc:âf.i In O.S I M București

La prețul de adjudecare se adaugă T.V.A. suportată de către cumpărător.
Licitația va avea loc pe data de 10 iulie 1998, ora 10, la sediul societății.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de a doua ședință a licitației pe data de 17 iulie 1998. 
Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate, contra cost, zilnic de la sediul societății comerciale, 

între orele 7-15.
Alte relații privind activele ce urmează a fi vândute se obțin la telefon 214892.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul societății până în ziua licitației, ora 9, 

documentele prevăzute de legislația în vigoare, precum și dovada achitării contravalorii dosarului de 
prezentare.

Participanții la licitație vor depune la casieria societății sau în contul 251100902020509, deschis la B.R.D. 
Deva, taxa de participare de 6.000.000 lei și vor face dovada consemnării la dispoziția societății comerciale 
vânzătoare a garanției de 3% din prețul de pornire a licitației.

V Valoarea terenului aferent activului este inclusă în prețul de pornire.

http://wwwiiruc.ro
devaPdeva.iiruc.ro


Cuvântul liber

muncii
Certificareamoment aniversarun
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Au trecut 104 ani de când a 
fost adoptat primul act normativ 
care reglementa aspecte legate 
de sănătatea și securitatea mun
cii în țara noastră. Componentă 
inseparabilă a sistemului insti
tuțional al protecției sociale, 
protecția muncii se află în plin 
proces de dezvoltare și urmează 
sensul stabilit prin obiectivele 
strategiei de reformă economico- 
socială cuprinse în programai de 
guvernare.

După anul 1989 au fost luate 
măsuri pentru revederea regle
mentărilor din domeniul protec
ției muncii astfel încât să poată fi 
creat, practic, un nou sistem 
legislativ al cărui principiu funda
mental să fie alinierea la preve
derile directivelor Uniunii Euro
pene, la convențiile și recoman
dările Organizației Internaționale 
a Muncii ratificate de România.

A fost regândită de aseme
nea structura organizatorică și 
funcțională a instituției protecției 
muncii, aceasta fiind integrată în 
cadrul Ministerului Muncii și Pro
tecției Sociale. în 1994, prin 
Hotărârea Guvernului României 
nr.448, au fost stabilite'atribuțiile 
Ministerului Muncii și Protecției 
Sociale, implicit ale inspectora
telor teritoriale pentru protecția 
muncii prin intermediul cărora se 
transpun în practică reglemen
tările legale în domeniu.

Apariția sectorului privat nu a 
găsit nepregătită conducerea 
instituției protecției muncii. Au 
fost promovate acte normative 
care au extins aria de cuprindere 
a legislației protecției muncii. 
Coordonarea întregii activități a 
instituției protecției muncii este

■ —

----- -------------===—s

I Câteva din cauzele frecvente 
ale accidentelor de muncă și 

prevenirea lor
Un capitol important al acti

vității Inspectoratului de Stat Teri
torial pentru Protecția Muncii Hu
nedoara-Deva îl reprezintă organi- 
zprpn ntroalelor preventive care 
au ii i uere urmărirea modului în 
care se respectă prevederile le
gale în domeniul protecției muncii. 
Din păcate, nu puține sunt cazurile 
în care constatăm că agenții eco
nomici nu acordă importanța cu
venită aplicării și respectării nor
melor de protecția muncii, din care 
cauză apar accidentele de muncă 
cu incapacitate temporară, urmate 
de invaliditate sau chiar accidente 
mortale.

Accidentele au urmări grave, 
ele însemnând costuri sociale 
ridicate pentru recuperarea ca
pacității de muncă a acciden
tărilor sau, de multe ori, pierderi 
irecuperabile pentru familiile 
victimelor.

lată câteva dintre cauzele ce 
determină producerea celor mai 
multe accidente. în procesul 
muncii, salariații aproape că se 
obișnuiesc cu stări de lucruri 
necorespunzătoare, nu mai sesi
zează pericolul și minimalizează 
riscurile de accidentare, expu- 
nându-se astfel accidentării. De 
asemenea, rutina ar fi o altă 
cauză. Există permanerrt ten
tația, pentru cei cu vechime mai 
mare la locul de muncă, de a 
trece peste unele din fazele pro
cesului tehnologic, moment în 
care apare pericolul iminent de 
accidentare. în ultimii ani a de
venit parcă definitoriu forma
lismul în care se face instructajul 
lunar pe linie de protecția muncii.

fe--.................... ........................... ................ ■' ■ ■ 

asigurată de un secretar de stat 
din cadrul Ministerului Muncii și 
Protecției Sociale. Evoluția în ritm 
susținut a activității acestei insti
tuții a reprezentat un factor deter
minant pentru ca măsurile și acți
unile de restructurare a domeniului 
să aibă coerența și consistența 
necesare depășirii greutăților pe
rioadei de tranziție pe care o par
curge întreaga societate româ
nească. Instituția de protecție a 
muncii coordonează activitatea 
celor 41 de inspectorate de stat 
teritoriale pentru protecția muncii, 
precum și a Institutului de Cer
cetări Științifice pentru Protecția 
Muncii.

Ca și în alte domenii ale acti
vității economico-sociale o mare 
șansă o reprezintă deschiderea 
spre Europa prin preluarea ex
perienței acumulate de către țările 
puternic dezvoltate. Tocmai de 
aceea în conturarea noului cadru 
legislativ al domeniului s-a acțio
nat pentru obținerea de docu
mentații de la Comisia CE și de la 
Organizația Internațională a Mun
cii, fiind extinsă totodată și colabo
rarea cu instituțiile similare din 
țările membre UE.

în 1996 a apărut Legea Pro
tecției Muncii urmată de Normele 
generale de protecție a muncii și 
Normele metodologice care cu
prind prevederi ce valorifică expe
riențe ale unor țări cu tradiție în 
acest domeniu. Remarcabil este și 
faptul că în abordarea noilor regle
mentări s-a renunțat la structu
rarea pe criterii administrative a 
normelor de securitate a muncii 
(norme departamentale), acestea 
fiind înlocuite cu norme specifice, 
fundamentate pe criteriul factorilor

Și aici conducătorii sunt cei mai 
vinovății Fără doar și poate ei 
sunt autorii morali atunci când un 
accident are drept cauză lipsa 
instructajului sau instructajul 
efectuat necorespunzător. Toto
dată starea tehnică necores
punzătoare a echipamentelor 
conduce nemijlocit la producerea 
de accidente. Constatăm că nu 
se mai fac revizii și reparații 
periodice, nu se execută repa
rațiile capitale la îndeplinirea 
ciclului orelor de funcționare, nu 
se mențin în funcțiune AMC- 
urile, dispozitivele de protecție și 
semnalizare etc. Ca să nu mai 
vorbim de faptul că o mașină a 
fost casată scriptic (?!) și men
ținută în funcțiune într-o stare 
total necorespunzătoare, fapt 
care a dus la accidentarea mor
tală a unui nevinovat. în schimb, 
vinovății nu s-au dat în lături de 
la chemarea în judecată a in
spectoratului pentru că nu au 
fost de acord cu amenzile apli
cate. Dar justiția i-a trezit la 
realitate.

în ultimii ani se constată că 
s-au înmulțit accidentele în sec
torul privat. Constatăm că goana 
patronilor după câștiguri ime
diate conduce la ignorarea celor 
mai elementare măsuri pentru 
prevenirea accidentelor de mun
că. Mai rău este că și salariații 
acestora, de multe ori în cunoș
tință de cauză, acceptă să lu
creze în condiții de risc. Teama 
de a-și pierde locul de muncă îi 
face pe aceștia să nu-și reclame 
patronul, dar când s-au acci
dentat îl dau totuși în judecată 

"Selieitâne! unele despăgubiri. 

de risc. Au fost, de asemenea, 
introduse standardele de secu
ritate a muncii ca documente nor
mative cuprinzând măsuri tehnice 
cu caracter obligatoriu.

în februarie 1994 s-a semnat, 
de către Departamentul pentru 
Integrare Europeană din partea 
Guvernului României și de Co
misia Comunității Europene, un 
Memorandum Financiar, prin care 
s-au convenit domeniile prioritare 
pentru acordarea de asistență 
tehnică cu finanțare din fondurile 
PHARE pentru perioada 1994- 
1997. Unul dintre aceste domenii 
l-a constituit și cel al securității și 
sănătății în muncă, pentru care s- 
a prevăzut realizarea programului 
PHARE în valoare de 4 milioane 
ECU. în Memorandum s-a pre
văzut, ca obiectiv final al asistenței 
acordate, o îmbunătățire generală 
a condițiilor de securitate și să
nătate în muncă prin reducerea 
numărului de accidente de muncă 
și îmbolnăviri profesionale.

Condițiile deosebite în care 
se desfășoară activitatea mini
eră, în general, și cea din Valea 
Jiului, în special, au atras atenția 
specialiștilor asupra necesității 
unei acțiuni de amploare care să 
conducă la creșterea gradului de 
securitate a muncii în mine. Pro
iectul PHARE - Inițiative speciale 
în domeniul minier, dezvoltat în 
Valea Jiului, a abordat urmă
toarele probleme: instruirea, 
școlarizarea, informarea per
sonalului; controlul (susținerea) 
stratelor; securitatea mediului și 
serviciile medicale.

în anul 1995 a avut loc prima 
Conferință Națională - Securitate 
ș> Sănătate în Muncă, conferință

Cu începere din anul 1994, 
Valea Jiului a beneficiat, în cadrul 
programului PHARE "Securitate și 
Sănătate în Muncă", de un proiect 
care a avut ca obiectiv îmbună
tățirea condițiilor de muncă din . țiune extinsă la minele Lupeni, Pe- 
subteran. Astfel, proiectul "Inițiative 
speciale în sectorul minier" a avut 
ca obiective: instituirea unui sistem 
modern de instruire și pregătire 
profesională a personalului care 
lucrează în subteran; îmbunătă
țirea modului de susținere a lucră
rilor miniere de deschidere și pre
gătire; perfecționarea metodelor de 
determinare a parametrilor de se
curitate a mediului subteran; per
fecționarea asistenței medicale 
profilactice și de prevenire.

în cadrul obiectivelor proiec
tului s-au realizat: organizarea la 
INSEMEX Petroșani a unui Centru 
metodic de formare a formatorilor; 
stabilirea unei baterii de teste 
pentru selecția celor apți să ur
meze cursul de formatori și selecția 
unui lot de formatori care au ab
solvit acest curs; testarea aptitu
dinilor de conducător ale direc
torilor exploatărilor miniere din 
Valea Jiului și organizarea unui 
curs de trei zile pe tema protecției 
muncii pentru directori; reactivarea 
minei Școală de la E.M. Dâlja și 
efectuarea lucrărilor de întreținere 
pentru a deveni funcțională, ac-

care a definitivat și aprobat Pro
gramul Strategic privind Secu
ritatea și Sănătatea în Muncă 
până în anul 2005. Acest pro
gram cuprinde direcțiile de ac
țiune în domeniul legislativ, ac
țiunile ce se vor desfășura pen
tru stimularea agenților econo
mici, acțiuni pentru dezvoltarea 
instituției de protecția muncii, a 
sistemului informațional și pentru 
creșterea gradului de securitate 
și sănătate în sectorul minier.

în perioada 1994-1997, în 
cadrul Programului PHARE, s-au 
dezvoltat o serie de proiecte 
(strategia securității și sănătății 
în muncă, legislație, asigurarea 
la accidente de muncă etc.) în 
centre pilot din Argeș, Bihor, 
Brașov, Botoșani, București, 
Dolj, Prahova, Timiș și Deva, în 
ultima parte a programului. în 
cadrul acestor proiecte am be
neficiat de asistența tehnică a 
unor țări cum ar fi: Anglia, Dane
marca, Olanda, Spania, Franța, 
Canada, Germania, țări cu multă 
experiență în domeniu. Sunt nu
mai câteva aspecte care pre
zintă evoluția, dezvoltarea și 
perspectiva instituției protecției 
muncii.

Cu ocazia acestui moment 
aniversar reamintim tuturor că 
legislația din domeniul protecției 
muncii este astfel concepută 
încât să le apere prețioasa viață 
și sănătate. Trebuie doar ca le
gislația să fie cunoscută și a- 
plicată.

Ing. Alexandru RADU, 
inspector șef al ISTPM 

Hunedoara-Deva

Programul PHARE în 
Valea Jiului

trila, Vulcan. De menționat că două 
grupe de formatori pregătiți la 
INSEMEX Petroșani s-au deplasat în 
Germania, la Mina școală de la 
Bochum, unde au participat la un 
curs de perfecționare. A fost elabo
rată Prescripția Tehnică cu privire la 
noul sistem de instruire pentru lucră
torii din subteran, care se aplică de la 
începutul anului 1998. Legat de noul 
sistem de instruire este de menționat 
faptul că urmărirea instruirii lucră
torilor din subteran se face pe cal
culator. După 6 luni de la aplicarea 
noului sistem de instruire, semnalele 
primite din partea celor instruiți, 
precum și de la conducătorii activi
tăților de producție sunt pozitive. Atât 
conducerile RAH România și ale 
exploatărilor miniere, cât și ale sindi
catelor miniere au fost receptive la 
implementarea noului sistem de 
instruire, astfel că primele rezultate 
au început să apară.

Pentru îmbunătățirea susținerii 
lucrărilor miniere orizontale de des
chidere și pregătire au fost consul
tate trei instituții specializate din țară, 
respectiv Universitatea Petroșani, 
Institutul de Cercetări și Proiectări

echipamentelor 
tehnice

Deschiderea perspectivei de 
integrare a României în Uniunea 
Europeană presupune și 
armonizarea legislației române 
în domeniul protecției muncii cu 
legislația europeană. în acest 
fel, printre altele, Ministerul 
Muncii și Protecției Sociale a 
elaborat și pus în practică con
ceptul român de CERTIFICARE 
A CONFORMITĂȚII ECHIPA
MENTELOR TEHNICE.

în procesul muncii, lucrătorii 
intră în contact permanent cu 
diverse echipamente tehnice 
(ET) care reprezintă de fapt 
mașinile, utilajele, instalațiile, 
aparatura, dispozitivele, uneltele 
și alte mijloace asemănătoare 
necesare în procesul muncii. 
Aceste echipamente trebuie să 
corespundă unor cerințe minime 
de securitate pentru a se asi
gura securitatea și sănătatea 
lucrătorilor în timpul exploatării, 
întreținerii și reparării acestora.

în conformitate cu preve
derile Legii nr.90/1996 a Protec
ției Muncii a fost constituit Siste
mul de Certificare a echipamen
telor tehnice și au fost elaborate 
Normele metodologice de certi
ficare a echipamentelor tehnice, 
în fapt, ce este certificarea? 
Este o procedură prin care un 
organism abilitat stabilește dacă 
un echipament tehnic cores
punde sau nu unor cerințe mi
nime de securitate, respectiv 
dacă sunt îndeplinite condițiile 
stabilite prin standarde. Deoa
rece România nu face parte din 
Uniunea Europeană, în această 
fază tranzitorie, toate ET care 
sunt importate sunt supuse obli
gatoriu certificării din punctul de 
vedere al protecției muncii, apli- 
cându-li-se proceduri adecvate. 
Echipamentele tehnice sunt fa
bricate, importate, comercia
lizate și folosite numai dacă 
îndeplinesc condițiile de pro
tecție a muncii, respectiv dacă 
sunt certificate de organele abili
tate și au aplicat marcajul de 
securitate "CS".

Miniere Petroșani și IPROMIN Bucu
rești, precum și un institut din străi
nătate (Rock Mechanics Technology 
Ltd - Anglia). în urma consultării 
documentațiilor întocmite s-a ales 
oferta engleză, astfel că mai mulți 
experți și specialiști din Anglia au 
efectuat vizite în România, depla- 
sându-se la minele Paroșeni și Pe- 
trila unde au experimentat introdu
cerea susținerii galeriilor cu ancore, 
stabilind cu acest prilej un studiu cu 
concluzii și propuneri. Mai precizăm 
că este în curs de elaborare o pres
cripție tehnică care stabilește meto
dologia de control al atmosferei din 
subteran și modul de instruire a 
lucrătorilor în această problemă. 
Legat de acest aspect la E.M. Paro
șeni s-a hotărât monitorizarea unui 
sector, sens în care a fost adusă 
aparatura necesară din Franța pen
tru a supraveghea gazele din atmos
fera subterană (metanul, monoxidul 
de carbon și oxigenul); curenții de aer 
din subteran; apariția focurilor endo
gene și evoluția lor, precum și func
ționarea diverselor echipamente și 
utilaje.

Instalația de monitorizare a fost 
recepționată de către un grup de

Atestarea certificării se con
firmă prin certificatul de confor
mitate emis de un organism re
cunoscut (ICSPM București - 
pentru ET destinate a fi utilizate 
în mediu normal și INSEMEX Pe
troșani - pentru ET destinate a fi 
utilizate în atmosferă potențial 
explozivă) pentru ET care sunt 
supuse certificării prin examen 
de tip sau prin "atestatul" eliberat 
de aceleași organisme pentru ET 
care sunt supuse certificării efec
tuate de fabricant.

Sunt exceptate de la certifi
care ET care se aflau în utilizare la 
data de 15.10.1996. în această 
categorie intră și acele ET exis
tente la data de 15.10.1996 în 
patrimoniul unei persoane juridice 
sau fizice ce își schimbă proprie
tarul în urma acțiunii de privatizare, 
vânzare de acțiuni etc. Echipa
mentele tehnice importate, comer
cializate, fabricate, puse în func
țiune, utilizate după data de 
15.10.1996, se supun obligatoriu 
operației de certificare.

După primirea certificatului de 
conformitate, solicitantul poate 
aplica marcajul "CS" și poate 
emite declarația de conformitate 
care însoțește ET la livrare. Este 
foarte important de reținut de 
către beneficiarii ET că în mo
mentul cumpărării din țară sau din 
import, închirierii, primirii sub orice 
formă pentru utilizare trebuie să 
solicite partenerului de afaceri ca 
aceste produse să fie certificate 
de organismele recunoscute. în 
caz contrar, obligația certificării 
revine beneficiarului ET cu toate 
implicațiile financiare care decurg.

Din aceste motive este foar
te important ca orice cumpărător 
să solicite partenerului său, in
tern sau extern, ca produsele 
livrate să fie certificate de orga
nismele recunoscute de Minis
terul Muncii și Protecției Sociale 
- Protecția Muncii.

Ing. Nicolae ȘUTEU, 
inspector de specialitate la 

ISTPM Hunedoara-Deva

specialiști din Valea Jiului care s-a 
deplasat în Franța pentru instruire.

Pentru instruirea în acordarea 
primului ajutor, a fost achiziționat 
un manechin tip AMBU, care a fost 
folosit atât la centrul de formare a 
formatorilor, cât și pentru instruirea 
lucrătorilor din subteran.

La finalizarea actualei etape a 
programului PHARE "Inițiative 
speciale în sectorul minier" sem
nalele primite au fost pozitive. De 
remarcat este și faptul că patro
natul și sindicatele din Valea Jiului 
au fost receptive la implementarea 
obiectivelor propuse în programul 
respectiv, astfel că primele re
zultate au început să apară. Aplica
rea în Valea Jiului a proiectului 
PHARE "Securitate și Sănătate în 
Muncă" a avut un efect benefic în 
crearea unei noi atitudini față de 
sănătatea și securitatea în muncă. 
Și tocmai acesta ș fost și scopul 
urmărit, de a schimba mentalități 
învechite privind perceperea și 
înțelegerea fenomenelor legate de 
securitatea muncii, în condițiile în 
care în fiecare zi ne lovim de greu
tăți generate de lipsa unor fonduri.

Ing. Ion CRĂCIUNESCU, 
inspector șef adjunct al 

ISTPM Hunedoara-Deva,' 
șeful Filialei Petroșani


