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Campionatul nondial de fotbal Franța ‘98
O victorie magnifică,, de răsuneta tricolorilor

ROMANIA - ANGLIA 21 (00)
Excelent așezată în teren, reprezentativa 

noastră de fotbal își manifestă din primul minut 
de joc disponibilitatea de a acoperi bine întreaga 
suprafață de joc, fiecare jucător îndeplinindu-și 
cu conștiinciozitate sarcinile de joc. Cele două 
echipe’ conducerile lor tehnice, s-au studiat 
îndelung, au analizat pe fiecare parte tactica 
folosită în ultimele meciuri. Așa se explică că nici 
una dintre cele două formații nu s-a avântat în 
atac, fiecare pregătindu-se îndelung la mijlocul 
terenului, prin dese și repetate pase lateral și 
înapoi, neriscând descoperirea unor căi de acces 
spre propria poartă. în aceste condiții, nu s-a 

ajuns decât în min. 4 când Hagi a faultat și a 
încasat urgent cartonașul galben. Treptat, s-a 
liniștit, s-a preocupat de lansarea vârfurilor de 
atac Adrian llie și V. Moldovan, încercând 
totodată și vigilența lui Seaman dar, din păcate, 
mingea a ocolit poarta. în min. 7 englezii ne 
surprind în propriul careu, Stelea nu reușește să 
rețină mingea care se îndrepta spre plasă și este 
scoasă de omniprezentul Gică Popescu. După 
ce Adrian llie își face simțită prezența în min.14

Sabin CERBU

(Continuare în pag. 3)
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Apel umanitar
în urma inundațiilor din ultimele zile foarte multe 

familii din județul Hunedoara au fost afectate.
Primăria municipiului Deva face apel către agenții 

economici și către toți cetățenii din municipiu să 
contribuie la ajutorarea familiilor din localitățile 
județului Hunedoara afectate de inundațiile din 
această perioadă.

Ajutoarele materiale se pot depune la sediul 
Primăriei municipiului Deva din Piața Unirii, nr.4, la 
camera 22.

Informații suplimentare la tel: 216718.
Vă mulțumim pentru înțelegere.

Viceprimar, 
Dumitru GÎLCESCU

\1_____________________________ /

Dezastrele naturale au pruvucat mari pagube culturilur
agricnle și gospodăriilor cetățenilor

Datele centralizate ieri 
dimineața la Comisia 
Județeană de Apărare 
împotriva Dezastrelor arătau 
că inundațiile au cuprins în 
județul nostru o suprafață 

de peste 12.390 ha, care este 
ocupată cu diferite culturi - 
grâu, orz, orzoaică, cartofi, 
legume, sfeclă, precum și cu 
plante furajere, pășuni și 
fânețe naturale.

în același timp erau inun
date, cu apă în case, 66 de 
locuințe. De asemenea, au 
fost evacuate 189 de 
persoane, la Pricaz, Turdaș 
și în satul Tisa.

Potrivit calculelor făcute, 
rezultă că valoarea 
pagubelor produse culturilor 
și gospodăriilor se ridică, 
până ieri, la aproape 109 
miliarde lei în cele trei valuri 
de dezastre naturale, de la 
începutul acestei luni, din 
perioada 10-13 iunie și după 
18 iunie. Până la retragerea 
apelor râului Mureș, 
circulația pe calea ferată llia- 
Lugoj a fost suspendată din 
cauza slăbirii liniei în zona 
Lăpușnic pe o porțiune de 
circa 80 m.

Importante daune au fost 
provocate și de grindina 
căzută în după-amiaza zilei 
de luni, în comunele Vorța, 
Boșorod, Vețel și altele, fiind 
afectată și compromisă 
recolta pe mai mult de 300 
ha.

Constatările făcute în 
teren denotă că nu toate 
comisiile locale de apărare 
împotriva dezastrelor se 
implică suficient, de altfel ca 
și unii cștățeni, în acțiunile 
pentru prevenirea și 
limitare., pagubelor.

în ajutorul sinistraților 
au fost și sunt trimise în 
continuare ajutoare 
constând în medicamente, 
alimente, îmbrăcăminte și 
cazarmament.

Cotele apelor râului 
Mureș pe teritoriul 
județului nostru sunt în 
scădere, ceea ce denotă 
că nu ne mai putem 
aștepta, deocamdată, să 
fie amplificate dezastrele 
cauzate de inundații.

Nicoiae TlRCOB

Dacă s-au luat măsuri pentru a ajuta persoanele sinistrate, care au fost 
evacuate în satele Pricaz și Turdaș, prin filiala județeană a Crucii Roșii, nu la 
fel de bine a fost primit acest gest din partea tuturor celor aflați în cauză. Este 
vorba în special de faptul că a fost refuzată oferta de apă potabilă trimisă, pe 
considerentul că aceasta era transportată în bidoane de plastic și nu le-a fost 
adusă apă minerală (!). Cam pretențioși sunt unii oameni, nu? (N.T.)

CE ARATA RADIOGRAFIA 
INUNDAȚIILOR

Restructurarea R€N€l losâ salariatiif
regiei fard contract colectiv de munca

în cadrul conferinței de presă care a 
fost organizată ieri la Prefectura 
județului de către Comisia Județeană de 
Apărare împotriva Dezastrelor au fost 
aduse în atenție o serie de aspecte 
legate de activitatea acestei comisii, 
precum și datele de ultima oră privind 
inundațiile în județul Hunedoara, astfel 
încât acestea să fie prezentate în mod 
obiectiv în mass-media, pentru a nu 
denatura realitatea.

La începutul conferinței dl 
subprefect Nicoiae Segesvari a spus că 
informațiile eronate care au fost 
prezentate pe un post național de 
televiziune în legătură cu inundațiile din 
comuna Turdaș nu aduc nimănui nici un 
serviciu, găsindu-se ca interlocutori 
oameni rău-voitori dispuși să 
umbrească eforturile organelor și

comisiilor locale de apărare împotriva 
dezastrelor. în context dl suprefect a 
ținut să arate că sunt și situații în care 
primarii, consilierii și comisiile nu s-au 
implicat corespunzător, ca și mulți 
cetățeni, în luarea măsurilor necesare 
limitării pagubelor provocate de 
inundații, ca urmare tot ei fiind cei care 
suportă consecințele.

în continuare dl col. Adrian 
Filipescu, șeful Inspectoratului pentru 
Protecție Civilă al județului Hunedoara, 
a înfățișat filmul acțiunilor întreprinse de 
comisia județeană, măsurile luate, cu 
mijloacele limitate aflate la dispoziție, în 
scopul cunoașterii situației concrete din 
zonele afectate de inundații și 
intervenției operative unde este cazul.

Nicoiae TÎRCOB
(Continuare în pag. 8)

Conferința de presă organizată luni 
la sediul F.T-.D.E.E. Deva a prilejuit o 
nouă scoatere la rampă a nemulțumirilor 
generate sindicaliștilor RENEL de 
proiectul de restructurare a regiei pe 
care Guvernul l-a trimis Parlamentului 
spre aprobare. în prezentarea făcută, dl 
Adolf Mureșan, liderul Sindicatului 
„Energeticienilor"de la F.T.D.E.E. Deva 
și secretar al Federației Naționale a 
Sindicatelor din Electricitate ,, Univers", 
a punctat principalele dezacorduri care 
există între administrație și sindicat 
referitor la structura viitoarei Companii 
Naționale de Electricitate S.A.

în linii mari structura viitoarei 
companii de electricitate, rezultată în 
urma primei etape a restructurării, este 
acceptată de sindicaliști, cu câteva 
obiecții însă. După cum se știe proiectul 
de restructurare în discuție prevede ca, 
în prima fază, compania de electricitate

să cuprindă, ca societăți comerciale 
distincte, producția de energie electrică 
în termocentrale, producția în 
hidrocentrale, distribuția electricității și 
activitatea de transport înaltă tensiune 
și dispecer. în opinia sindicatelor, 
Compania Națională de Electricitate ar 
fi trebuit să cuprindă și producția de 
energie nucleară, care împreună cu cea 
hidro, în perspectivă, ar putea asigura 
40 la sută din necesarul de energie al 
țării având un caracter strategic. De 
asemenea, tot la capitolul discordanțe 
între administrație și sindicat, se poate 
număra și opțiunea celui de-al doilea 
pentru păstrarea unitară a transportului 
și distribuției de energie electrică. în 
opinia sindicaliștilor, avantajele 
funcționării integrate a rețelelor electrice

Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 8)

ACCIDENT 
MORTAL LA 
SIMBRIA

Recent, pe DN 7, pe raza 
orașului Simeria, a avut loc 
un accident de circulație în 
care și-a pierdut viața 
Vasile Abușt, de 54 de ani.

în timp ce conducea 
autoturismul, el s-a angajat 
în depășirea unei coloane 
de mașini aflată în mișcare. 
A intrat în coliziune frontală 
cu un microbuz condus de 
Vasile Rafailă.

în urma impactului, 
șoferul autoturismului și-a 
pierdut viața, iar cel al 
microbuzului a fost rănit 
ușor. (V.N.)
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Miercuri, 24 iunie S-a încheiat Memorialul “Nicu Capră”
O Berbec

Vă veți afla într-un loc de 
care vă leagă multe 
amintiri, trăind nostalgia 
acelor timpuri. Reveniți în 
actualitate, căci aveți multe 
de făcut.

O Taur
îndemânarea vă permite 

să vă ocupați cu succes de 
rezolvarea chestiunilor 
domestice. Vizita unor 
prieteni vă va face mare 
plăcere.

O Gemeni
Sunteți irascibil, fără a vi 

se întâmpla ceva anume. 
Vă gândiți la evenimente de 
domeniul trecutului și asta 
vă înrăutățește starea de 
spirit. O activitate manuală 
vă va relaxa.

3 Rac
Nu aveți chef de nimic 

deși ar fi multe de făcut azi. 
Un prieten va reuși să vă 
mobilizeze și veți reuși să 
faceți ceea ce v-ați propus.

O Leu
Entuziasmul dv. senti

mental este deosebit. 
Comunicarea cu persoana 
iubită vă satisface deplin. 
Vă doriți mai multă 
stabilitate în plan afectiv.

3 Fecioara
Șansa dv. există fără 

prea mare efort, mai ales că 
prietenii abia așteaptă să vă 
ajute.

O Balanță
Din punct de vedere 

sentimental, vi se pre
gătește o surpriză plăcută. 
Veți lua o decizie a cărei 
justețe se va vedea curând.

• Jocurile de noroc vă sunt 
avantajoase.

O Scorpion
O zi de câștiguri și 

colaborări în scopul 
obținerii unor sume de bani. 
Energia vă ajută să 
rezolvați orice dar nici o 
asociere nu ar avea ce să 
vă strice.

O Săgetător
Sunteți dispus să munciți 

mult pentru a vă extinde 
domeniul de acțiune, dar 

I orice încercare se 
'dovedește dificilă. Nu 
încercați să obțineți 
rezultate rapide căci nu 
aveți nici o șansă.

C Capricorn
Ați putea dedica această 

zi relațiilor sentimentale 
deoarece o astfel de 
evadare nu vă poate face 
decât bine. Evitați 
speculațiile.

O Vărsător
Ați putea avea un câștig 

datorită unei operații 
economice reușite. E cazul 
să-i mulțumiți celui care v-a 
dat sprijinul.

O Pești
Aveți de luat bani de la 

serviciu. N-ar fi exclus să vă 
dea șeful o primă. Un motiv 
de a colinda prin magazine 
și a vă înnoi garderoba. 
Acasă veți fi primit cu 
bucurie căci n-ați uitat nici 
de cadouri.

jiețeșceț/

Simeria

în organizarea Asociației Sportive 
“Tehno Sporting” Simeria, pe parcursul a 6 
etape, în perioada 16 mai - 20 iunie, a avut 
loc competiția fotbalistică pentru copii de 
vârsta 1984-1985 și 1986 - 1987, având ca 
scop cinstirea memoriei celui ce a fost un 
bun fotbalist, fervent susținător al activității 
fotbalistice din județul Hunedoara și 
Simeria, fost arbitru divizionar “B” și o 
persoană extrem de activă în cadrul mai 
multor comisii sportive din cadrul AJF 
Hunedoara-Deva, Nicolae Capră.

Partidele de fotbal au avut loc pe cele 2 
terenuri ale asociației sportive CFR 
Marmosim Simeria și au fost de un bun nivel 
tehnic, micuții fotbaliști au încercat și ei 
fente văzute la televizor la France’98. De 
remarcat că toate cele șapte echipe 
participante la cele două grupe de vârstă au 
contribuit la buna desfășurare a competiției.

Clasamentul la categoria de vârstă 1986
- 1987 este:
1. Dacia Orăștie 6 5 1 0‘ 38-4 16
2. Metalurg.Cugir 6 5 1 0 22-4 16
3. Tehno Sporting

Simeria 6 3 0 3 15-9 9
4. Vega Deva 6 3 0 3 15-19 9
5. Min.,Certej 6 2 0 4 5-12 6
6. Start Deva 6 2 0 4 13-25 6
7. Aurul Brad 6 0 0 6 3-38 0
iar la categoria de vârstă 1984-1985 situația

se prezintă:
1. Tehno Sporting

Simeria 6 5 0 1 36-8 15
2. Start Deva 6 4 0 2 27-12 12

CLASAMENTUL 
omologat al Campionatului 

Județean de fotbal
9

Echipa uantos Boz promovează in campionatul Diviziei 
“D” județean.

1. SANTOS BOZ 18 14 1 3 42-21 43
2. UNIREA VEȚEL 18 11 4 3 53-32 37
3. CIF ALIMAN BRAD 18 10 2 6 43-32 32
4. AVÂNTUL ZDRAPȚI 18 9 2 7 34-26 29
5. VICTORIA DOBRA 18 7 5 6 34-27 26
6. FOTBAL START DV. 18 8 1 9 38-36 25
7. GLORIA GEOAGIU 18 7 3 8 32-37 24
8. FORESTA ORĂȘTIE 18 7 2 9 33-35 23
9. MINERUL II GHELAR118 4 1 13 28-42 13
10. GL. BRETEA ROM. 18 2 o 16 11-60 6

Retrogradează din Campionatul Diviziei “D” în 
Campionatul județean echipele Retezatul Hațeg și Casino 
Ilia.

(ț

r MIERCURI
24 IUNIE

© TVR 1
'15.00 România: ora 6 fix!

8.30 D.a. (r) 9.00 TVR Cluj 
10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 15.00 Tradiții
15.30 Pro Patria16.50 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) 
0.00 Cultura în lume (mag.) 
0.30 Canary Wharf (s, ep. 
165)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 

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 Tri

buna partidelor parla
mentare 18.00 Hei-Rup!, Hei- 
Rap! (cs) 19.10 Fotbal Africa 
de Sud-Arabia Saudită; 
Telemondial 22.00 Celălalt 
Capone (f. p. SUA 1990)

ANTENA 1
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 Tropical 
Heat (s) 23.45 Talkshow 
sportiv cu B. Tudor

PRO TY
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.00 Tânăr și

3. Dacia Orăștie 6 4 0 2 16-1312

4. Metalurg.Cugir 6 4 0 2 23-1212

5. Aurul Brad 6 2 0 4 13-28 6

6. Minerul Certej 6 2 0 4 18-29 6

7. Vega Deva 6 0 0 6 0-36 0

Echipelor clasate pe primele locuri la 
cele două grupe organizatorii le-au acordat 
diplome cu embleme AJF Hunedoara-Deva, 
cupe, dulciuri și sucuri. Totodată, oficialii 
competiției au acordat premii pentru cel mai 
tehnic jucător: loan Hegheduș - Minerul 
Certej; cel mai bun portar: Alin Păștină - 
Metalurgistul Cugir; golgeter: Florin 
Ungureanu, cu 12 goluri marcate, Dacia 
Orăștie (la grupa ’86-’87).

La grupa 1984-1985: cel mai tehnic 
jucător a fost ales Adrian Moța - Tehno 
Sporting Simeria, iar cel mai bun portar: 
Vasile Amălinei - Tehno Sporting Simeria, 
golgeter: Adrian Buculescu, cu 11 goluri 
marcate, de la Start Deva. Cel mai tânăr 
participant: Andrei Ardelean - Vega Deva, 
doar 8 ani. Cele aproape 72 de meciuri au 
fost conduse la centru de brigăzi de arbitri 
din Simeria, în frunte cu Lucian Capră, fiul 
regretatului N. Capră.

Deși aflată la prima ediție, competiția a 
fost de o bună organizare, la care și-au adus 
contribuția dnii Viorel Vasile, președintele 
A.S. Sporting Simeria, prof, loan Bădoi, 
“sufletul” competiției, dl Isai Florea din 
partea Sindicatului Liber “RMR” din cadrul 
S.C Reva SA Simeria, S.C.Marmosim SA 
Simeria, AJF Hunedoara Deva și Asociația 
Sportivă CFR Marmosim Simeria.

Viorel NICULA

'^Cunpai die vnurai 
lai ifottaiiF’
Paralel cu Campionatul 

Mondial de fotbal în perioada 24 
mai -12 iulie la Pui din inițiativa 
dlui Eugen Antal se desfășoară 
ediția a Xl-a a “Cupei de vară la 
fotbal’’ La start s-au aliniat opt 
echipe din satele aparținătoare 
comunei (Ponor, Pui, Fizești, 
Nalați) și din împrejurimi (Baru- 
Mare, Livezeni, Hațeg). Finala 
se va juca pe 12 iulie între 
echipele câștigătoare ale celor 
două serii constituite prin 
tragere la sorți. Protecția și baza 
sportivă sunt asigurate și puse 
la dispoziție de Primăria 
comunii Pui. Competiția este 

urmărită duminical cu interes de 
locuitori.

Asemenea activități sportive 
pentru tineri în mediul rural sunt 
demne de urmat. (Virgil BUTAȘ)

neliniștit (s/r) 11.00 Insula 
misterioasă (s) 11.30 Chi
cago 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

PRIMA rv
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

Campionatul Mlal de fotbal Franța *98 
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FOTBALULUI ROMÂNESC
în prefața acestyi derby al 

Grupei G, între România și 
Anglia, presa de specialitate a 
redat pe larg pregătirile 
efectuate de aceste cunoscute 
reprezentative în lumea bună a 
fotbalului, cântărind cu 
imparțialitate atuurile fiecăreia 
în parte în meciul direct, foarte 
important pentru calificarea mai 
departe din grupă. Englezii au 
fost prezentați pe toate fețele că 
doar ei sunt aceia care au 
“înființat” jocul de fotbal, însă 
nu s-au uitat nici tricolorii, 
comportarea lor foarte bună în 
preliminarii, valoarea deosebită 
a unor vedete cum sunt Hagi, 
Adrian llie, Gică Popescu, Dan 
Petrescu, V. Moldovan, Dorinei

“Ole, Ola, am învins și Anglia!**
O imensă bucurie s-a revărsat 

în Capitală, la Deva și în toate 
orașele din România în miezul 
nopții trecute după magnifica 
victorie. Adevărate "fluvii" umane 
- multi tineri și vârstnici, fetițe și 
băieți - s-au revărsat pe străzile 
Capitalei spre Piața Universității, 
unde zeci și zeci de mii de oameni 
s-au strâns să-și manifeste 
bucuria victoriei echipei 
reprezentative de fotbal a 
României în dauna valoroasei

DECSBAL
1

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 (drama SUA 1994) 23.00 
Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

ACASĂ
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 

Munteanu, Gâlcă. Chiar și din 
Anglia s-au auzit păreri 
frumoase la adresa repre
zentativei noastre. Nu trebuie 
să omitem însă că au fost 
destule voci care și-au mani
festat surprinderea că 
România a fost desemnată cap 
de serie la actualul Campionat 
Mondial. Ne bucură să con
statăm că prețioasa victorie în 
fața Angliei a dovedit cu 
prisosință cine merita să fie 
cap de serie.

Cert este că generația lui 
Hagi, a mai tinerilor co
echipieri, va scrie o nouă 
pagină în istoria fotbalului 
românesc.

echipe a Angliei, tricolorii 
asigurându-și astfel calificarea 
în Optimile de finală. S-au 
fluturat steagurile tricolore, s-au 
încins hore, s-au scandat 
numele stelelor fotbalului 
românesc - Hagi, Adrian llie, al 
artizanului acestei mari victorii a 
fotbalului românesc, Anghel 
lordănescu. S-au auzit o seamă 
de lozinci, din care am reținut 
pentru titlul acestei însemnări 
“Ole, Ola, am învins și Anglia!"

și putere (s) 21.00 Nimic^ 
personal (s) 21.45 Verdict: 
crimă! (s) 22.45 The 
Nelson Affair (dramă SUA 
1973) 0.15 Secrete de 
familie (s)

PRO TV * D£YA
05.45-06.15 Program 

muzical 06.15-06.45 Pro
gram comercial PRO TV 
Deva 6.45-07.00 Știri lo
cale (r) 18.00-18.05 Știri 
pe scurt 18.05-18.25 Con
curs “Știi și câștigi!” PRO 
TV Deva 22.05-22.15 Știri 
locale

ANTENA 1-DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 

10.15-10.30 Plai de cânt și 
dor 10.35-11.00 Muzică, 
promo 16.35-17.30 Pro
gram muzical 17.30-17.55 
Interviul săptămânii 
17.55-18.00 TELEX 22.05- 
22.15 Știri locale (r) 
________________________y
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0_ victorie magnifică, de răsunet H tricolorilor

ROMÂNIA - ANGLIA 2-1 (O-O)
TUNISIA I-O

(Urmare din pag. 1)

cu un șut puternic însă puțin 
peste transversală, un minut 
mai târziu, Adams urcat în 
atac trage și el pe lângă bara 
porții lui Stelea. Ai noștri pun 
stăpânire pe mijlocul tere
nului, se află mai mult în 
posesia balonului și întețesc 
acțiunile spre careul advers, 
în minutul 17, Hagi execută 
o lovitură liberă de la 18 me-

tri, fără rezultat și apoi în min. 
27 trimite o ghiulea care nu-și 
atinge ținta. Un minut mai 
târziu, Adrian llie dă din nou 
strălucire valorii lui executând 
un lob și balonul lovește bara 
transversală, lăsându-l uimit 
pe Seaman, iar spectatorii 
englezi din tribună își 
puseseră mâinile pe cap. 
Deși până la pauză nu ne mai 
creăm ocazii deosebite, ne 
menținem la cârma jocului.

Imediat după reluarea 
partidei, în min. 46, ai noștri 
punctează: lansat pe dreapta 
Hagi îi centrează ca la carte 
lui Moldovan în centrul care
ului de 16 metri, se desprinde 
fulgerător și șutează cu forță 
pe lângă Seaman ce scoate 
necăjit balonul din plasă 1-0! 
Tricolorii nu fac pasul înapoi, 
sunt prudenți în apărare, efec-

tuează presing în jumătatea 
de teren a englezilor pentru a 
le "tăia"din fașă acțiunile ofen
sive. Totuși în minutele 62, 64, 
65 ei creează câteva faze peri
culoase în careu, încep să ob
țină lovituri de colț, cunoscute 
pentru eficiența reluării cu 
capul în porțile adverse. Și în 
min. 72, la o centrare a lui 
Shearer, Owen reia din apro
piere în plasă 1-1! Deși en
glezii ar fi dorit foarte mult să 
schimbe cursul jocului, să 
marcheze golul victoriei, nu 
reușesc. O facem noi, în pre
lungiri (min. 91) c^nd D. Pe
trescu, excelent deschis de 
Adrian llie (care s-a remarcat 
și în acest meci), reușește să 
se descurce lângă Le Saux și 
Seaman ieșit la balon și îl tri
mite în poartă: 2-1 pentru Ro
mânia! La acest scor, englezii

mai obțin o ... bară și atât. 
Meciul se încheie cu o victorie 
muncită, pe deplin meritată.

ROMÂNIA a aliniat 
formația: Stelea, D. Pe- 
trescu, Filipescu, Gh. 
Popescu, D. Muntea- 
nu, Ciobotariu, Gabi 
Popescu, Hagi, Gâlcă, 
V. Moldovan, Adrian 
llie.

Au mai intrat spre 
sfârșitul partidei Stângă,

Lăcătuș și Marinescu.
A arbitrat bine Marc Batta 

(Franța).

s-
ANGHEL IORDÂNESCU, selecționerul reprezenta

tivei României: "Principalul factor în obținerea acestei 
victorii a fost încrederea în posibilitățile noastre, disponi
bilitatea noastră pentru un Joc bine orientat, o posesie și 
circulație bună a balonului, un joc în care faza defensivă 
trebuia rezolvată prin Jucătorii din compartimentul defensiv 
la care se "lipea"toată linia de mijloc. La toate acestea armai 
trebui adăugat jocul bun pe atac, fantezia unor jucători, 
circulația rapida a mingii și nu în ultimul rând, a contat 
valoarea ridicată a jucătorilor noștri.

Erupă G
1. ROMÂNIA
2. ANGLIA
3. COLUMBIA
4. TUNISIA

2
2
2
2

2
1
1 
0

0
0
0
0

3-1
3-2
1-1
0-3

se transmite

6
3
3
0

o
1
1
2

Vineri, 26 iunie: ROMÂNIA - TUNISIA, ora 22,00, 
direct la TVR1; COLUMBIA - ANGLIA, ora 22,00 - meci înregistrat 
și transmis la TVR2 la ora 24,00.

GLENN HODDLE, antrenorul principal a! echipei 
Angliei: "Spre final, credeam că ne vom impune. Am avut 
destule ocazii pentru a câștiga, dar am încasat două goluri 
stupide. La acest nivel, nu este posibil să faci asemenea erori în 
apărare. Știm ce ne rămâne de făcut în fața Columbiei."

' VIOREL MOLDOVAN, autorul primului gol a! tricolorilor:' 
"Mă bucur foarte mult pentru că am marcat, mai ales împotriva 
Angliei. Fiindcă joc în Anglia, pentru mine este ce! mai important 
gol care l-am marcat pentru echipa națională.

Tot luni, 22 iunie, pe sta
dionul "La Mosson" din Mont
pellier s-a disputat întâlnirea 
Columbia - Tunisia, din ca
drul Grupei G. Ambele for
mații au pierdut primul lor 
meci din grupă, Columbia a 
fost învinsă de reprezentativa 
României, iar Tunisia a cu
noscut înfrângerea în fața 
Angliei cu 2-0. în această si
tuație cele două formații și- 
au dorit mult victoria pentru 
a mai avea o șansă să trea
că din grupe. Meciul, în ciuda 
unei călduri sufocante, a fost 
plăcut, viu disputat. în prima 
repriză tunisienii au fost mai 
prezenți în fața porții adver
se, și-au creat câteva ocazii 
foarte bune de a înscrie. în 
două rânduri, ei au trimis 
balonul în bară! La reluarea 
partidei, columbienii s-au 
prezentat mai bine și în ciu
da unor ocazii ale tunisieni- 
lor în careul advers, cei care 
devin cu adevărat mai peri
culoși, sunt columbienii. Me
reu îndemnați de pe tușă de 
antrenorul Dario Gomez, co
echipierii lui Valderrama ac
celerează în atacurile lor și 
în minutul 82, Valderrama tri
mite una dintre renumitele 
sale pase exact la Preciado, 
care schimbă mingea de pe 
piciorul drept pe stângul și 
șutează necruțător lângă stâl
pul porții, jos în dreapta 1-0. O 
victorie mult așteptată în Co
lumbia, fără Asprilla în forma
ție, care a mai domolit neca
zul suporterilor columbieni.

Sabin CERBU

Tarife mici. Căsuță de mesaje vocale CONNEX VOX.

DACA VOI NU LE VREJI NOI LE VREM!
Vă dăm de știre, boieri dumneavoastră, că de azi încolo tarifele-s 
mai mici la CONNEX GO! Mai mici în timpul zilei, dar și mai 
mici la ceas de seară și în week-end! Intre orele 7 seara și 7 dimineața, 
ca și la sfârșit de săptămână, puteți sta la taifas mai mult de-acum.
Și vă mai dăm de știre, dragi boieri, că de azi ‘nainte puteți primi și o 
căruță de mesaje: le ține minte VOX, căsuța de mesaje! Pentru că tot omul 
care are CONNEX GO! primește gratuit și CONNEX VOX*. Boierie! 
Urmăriți, domniile voastre, tabelul de mai jos:

’* telefon fix, Dialog. Telcmobil

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

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

SÂMBĂTĂ. DUMINICA $1 
UMlRtU -n

Dc la CONNEX la 
CONNEX

0.40 USD/min. 0.20 USD/min.

De la CONNEX 11 orice 
altă destinație in Romania'*

0.60 USD/min. 0,40 USD/min.

De la CONNEX la 
[ CONNEX VOX

0.40 USD/min. 0.20 USD/min.
Informații Ia: 302.11.11

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

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

De acum înainte, 24 de ore din 24 și 7 zile din 7, veți putea găsi cartele valorice și la toate 
stațiile SHELL.
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STRUCTURA
I Apa noastră cea de toate zilele a rămas la cheremul poluatorilor ]

Dialog cu dl ing. Voicu Poertariu, director al Sistemului de Gospodărie a Apelor Deva 
din cadrul R.A. Anele Române

REP.: D-le director, care 
este arealul de competență a 
d-voastră în ce privește 
administrarea apelor și care 
este portofoliul de lucrări pe 
care sunteți abilitați să le 
faceți?

V.P.: în sfera noastră de 
competență intră tot ce 
înseamnă apă de suprafață sau 
subterană, cu excepția apelor 
termale și minerale. Suntem 
organizați pe bazine hidrografice, 
nouă revenindu-ne bazinul 
hidrografic al Mureșului aferent 
județului Hunedoara. în viitor 
trebuie să executăm mai susținut 
întrețineri de diguri, apărări de 
mal, decolmatări de cursuri de 
apă și unde e cazul tăieri de 
vegetație, făcând, prin intervenția 
noastră, o profilaxie a inun
dațiilor dorind să prevenim pe cât 
posibil asemenea fenomene. 
Avem și activitate de laborator 
pentru determinarea calității 
aoelor, zilnic prelevând și 
analizând probe de apă în trei 
secțiuni diferite: Mureș la Mintia, 
Cerna la Sîntuhalm și Strei la 
•Simeria Veche.

REP.: Că sunt poluate 
apele în România este deja un 
lucru binecunoscut. V-aș 
întreba cât de amplă este 
această poluare la noi, având

------

Spirit german altoit unei 
activitati hunecJorene

Dialogul cu dl ing. Carol 
Hertl, director al Grup Hune- 
doara-Deva aparținând S.’C. 
"Acomin" S.A., e de natură să 
dezvăluie câte ceva din 
secretele, bănuite de altfel, ale 
reușitei unei activități în con
strucții. Firma și-a pus semnătura 
pe un număr însemnat de 
investiții importante în județul 
Hunedoara fiind și în prezent 
angrenată în lucrări de amploare. 
Din portofoliul actual de lucrări al 
"Acomin" S.A., Grup Hunedoara- 
Deva, amintim construcția, în 
s'ihantrepriza firmei “Hidrocon” 
din Israel, a unui sistem de 
monitorizare a alimentării cu apă 
în Valea Jiului. Investiția, eva
luată la cca. 350.000 de dolari, 
prevede construirea și montarea 
unor cămine speciale și a unor 
stâlpi de transmitere a datelor 
care vor forma infrastructura unui 
sistem de ultimă generație 
tehnologică. Acesta va măsura și 
va transmite prin radio toate 
datele care dau dimensiunea și 
proprietățile dinamice ale fluxului 
de apă care circulă prin conduc
tele magistrale de alimentare cu 

în vedere că Hunedoara este 
un județ al industrializării iar 
marii operatori economici, se 
știe, sunt campioni nedoriți ai 
poluării ?

V.P.: Poate pare puțin 
necredibil ce spun, dar față de 
1990 calitatea apelor 
monitorizate de noi s-a ameliorat 
simțitor. Fenomenul are o 
explicație foarte simplă care ține 

Mai prețioasă decât pâinea
de scăderea accentuată a 
producției industriale. Dintre 
cursurile de apă doar Cerna are 
probleme mai deosebite, restul 
având o calitate acceptabilă.

REP.: Cât de acceptabilă, 
die director?

V.P.: Nu vreau să se 
înțeleagă că parametrii de 
calitate a râurilor în discuție sunt 
similari cu cei ai izvoarelor de 
munte. Noi facem controlul 
tuturor operatorilor economici 
care poluează pentru a depista 
nocivitatea reziduurilor pe care le 
emană. Sunt frecvente depășirile 
parametrilor limită de poluare dar 
nu se ajunge, din fericire, la 
catastrofe ecologice.

REP.: Cine sunt principalii 
poluatori și cât de aspre sunt

f
apă potabilă a Văii Jiului. Tot în 
Valea Jiului firma este aproape 
gata de predare cu o altă lucrare 
al cărei beneficiar este F.T.D.E.E. 
Deva, lucrând totodată la 
reparația capitală a clădirii 
Teatrului Național din Petroșani, 
în Deva "Acomin" execută noul 
sediu al Inspectoratului Școlar, 
investiție terminată în proporție 
de 70 la sută și din care mai sunt 
de executat lucrări echivalate la 7 
miliarde de lei. Se speră ca acest 
obiectiv să fie predat benefi
ciarului în cursul anului următor. 
Un alt obiectiv este reprezentat 
de noua clădire a Liceului de Artă 
care mai reclamă până la 
terminarea investiției cca. 23 de 
miliarde de lei. Dl Hertl speră ca 
în acest an să fie terminat corpul 
de clădire care va adăposti 
grădinița din cadrul acestui mare 
templu de instruire care va fi noul 
Liceu de Artă. O lucrare cu 
caracter mai aparte la care 
“Acomin" are statutul de suban- 
treprenor, este palatul adminis
trativ care va reuni sub același 
acoperiș principalele instituții ale 
administrației publice locale. Din 

pedepsele pe care le puteți 
aplica?

V.P.: Aș nominaliza Sidermet 
S.A. Călan, Avicola S.A. Mintia, 
Siderurgica S.A. Hunedoara,
R. A.G.C.L. Deva, Prestatorul
S. A. Hațeg, Suinprod S.A. 
Orăștie, precum și toate 
exploatările miniere. Sunt și 
persoane fizice care poluează, în 
special la țară, unde oamenii își 

aruncă gunoiul menajer pe 
marginea cursurilor de apă. 
Amenzile și penalitățile pe care le 
putem aplica, în cote maxime de 
6 milioane de lei, sunt mari 
pentru persoanele fizice, dar 
insignifiante pentru marii ope
ratori economici. Penalitățile, 
care se ridică la câteva zeci de 
milioane de lei anual, reprezintă o 
sursă de venit pentru noi.

RER: Ce alte surse de venit 
aveți și care este situația finan
ciară cu care vă confruntați în 
prezent ?

V.P.: Nefiind bugetari, princi
pala noastră sursă de venit provine 
din comercializarea apei din 
patrimoniul pe care-l administrăm. 
Din păcate, beneficiarii noștri nu 

păcate, ne spune interlocutorul, 
această investiție evoluează în 
mai multe viteze, rapiditatea lu
crării fiind dictată de posibilitatea 
asigurării banilor necesari. Cert 
este că partea de investiție ce 
revine Banc Post se apropie de 
finalizare, partea de finisare interi
oară a clădirii făcând mândria 
constructorilor de la "Acomin".

Anul trecut Grup Hunedoara 
al “Acomin" a realizat o cifră de 
afaceri de 20 de miliarde de lei, 
având o rată a rentabilității de 
cca. 5 la sută. Făcând ajustările 
de personal cerute de necesitatea 
obținerii unor parametri de- 
productivitate competitivi, firma a 
câștigat în forță și flexibilitate 
reușind, printr-o organizare bună, 
să evite capcanele aducătoare de 
probleme financiare prin neplata 
la timp a prestațiilor făcute. An de 
an dotarea s-a întregit cu utilaje 
dintre cele mai performante, 
începând de la mică mecanizare 
și culminând cu achiziționarea- 
anul trecut a unui buldoexcavator 
"Caterpillar" pentru care firma a 
plătit 1 miliard de lei.

în biroul său, al cărui ambient 

înțeleg să-și achite consumurile, 
în momentul de față având de 
încasat aproape 8 miliarde de 
lei. Dificultățile create de 
această situație se oglindesc în 
obligativitatea de a trimite în 
iuna iulie jumătate din angajații 
noștri în concediu fără plată. 
Acest lucru va ameliora nivelul 
fondurilor destinate achiziționării 
de materiale și carburanți dar va 
genera o alterare a potențialului 
Sistemului de Gospodărie a 
Apelor de a fi operativ în 
cuprinderea întregii game de 
lucrări desfășurate.

REP.: Care sunt lucrările 
mai importante pe care le 
desfășurați în prezent ?

V.P.: Lucrările de mare 
anvergură sunt executate din 
fonduri bugetare prin intermediul 
direcției noastre de la Târgu 
Mureș. Aici în județ se află în curs 
de desfășurare o astfel de lucrare. 
Este vorba de îndiguirea de la Foit 
începută după inundațiile din 
1995. Această lucrare va fi 
finalizată până în luna decembrie 
1998 și ea va scoate de sub 
pericolul inundațiilor localitatea 
Foit. Valoarea investiției depă
șește 2 miliarde de lei.

Datornici 
teapă

Deși sunt la modă datornicii 
la energie electrică, gaz metan 
sau cheltuielile comune de la 
bloc, există și datornici mai 
aparte. Este vorba de cei care 
au restanțe la plata apei con
sumate în procesele tehnologice 
proprii. Din datele obținute de la 
Sistemul de Gospodărie a 
Apelor Deva am reținut că pe 
lista datornicilor, se află F.E. 
Mintia cu o restanță la plată de 5 
miliarde de lei, la distanța mai 
mari urmând “Sidermet" S.A. 
Călan cu 429 de milioane de lei, 
R.A.I.L. Hunedoara, 260 de 
milioane de lei, R.A.G.C.L. 
Deva, 200 de milioane de lei și 
“Activitatea" Orăștie cu 102 
milioane de lei.

deosebit e rezultanta unui efort 
susținut al firmei pentru 
asimilarea noilor tehnologii și 
materiale în construcții, dl 
director Hertl dă un punctaj 
maxim experienței pe care 
contractele de lucru în Ger
mania au adus-o salariaților 
săi. "Am avut prin anii 1993- 
1994 mai multe echipe la lucru, 
cu contract, în Germania 
pentru efectuarea a diferite 
lucrări. Dincolo de experiența 
câștigată atunci în ceea ce 
privește folosirea noilor tehno
logii în construcții, muncitorii 
noștri au deprins și ceva care 
este,după părerea mea, mult 
mai important: înțelegerea 
faptului că între muncă și câștig 
trebuie să existe și există o 
interdependență fermă. 
Aceasta reprezintă după 
părerea mea motorul principal 
al motivației oricărui angajat, iar 
noi la "Acomin” încercăm să 
punem în practică acest prin
cipiu, nou la noi, dintotdeauna 
valabil într-o economie 
concurențială", precizează în 
încheiere dl Hertl.
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E cunoscut faptul că ro
mânii, in ipostaza de consu
matori, ocupă în Europa unui 
din ultimele locuri ia capitolul 
ce cuantifică calitatea produ
selor utilizate. Agresat din 
toate părțile de nocive 
contrafaceri la cafea, alcool 
sau limonadă, obligat, de 
goliciunea buzunarului să 
cumpere, mai ieftin, preparate 
din carne cu certe simptome 
de alterare, sau să dea bani 
grei pe alimente a căror 
posibilă calitate e "ioz în plic", 
consumatorul român se simte 
neprotejat. Există un organism 
abilitat să-iprotejeze, dar, iafei 
ca și în sănătate, eficiența 
activității iui presupune exis
tența unor resurse financiare 
importante. Or ele nu există 
nici măcar ia un nivel minimal 
acceptabil.

Făptui e resimțit acut ia 
Filiala Deva a Centrului 
Național pentru încercarea și 

Protecția consumatorului român

O activitate timorată
de omniprezența 

sărăciei
expertizarea produselor 
“Larex". Directoarea filialei, 
dna biolog Mihaeta Toma, ne 
spune că lipsa fondurilor face 
ca Oficiul de Protecție a Con
sumatorului Deva să solicite 
tot mai puține analize de 
calitate laboratorului Larex cu 
care, conform celor declarate 
de dna Toma, are o convenție 
încheiată în acest sens. 
Numărul analizelor comandate 
anul trecut nu a depășit cifra 
15. Laboratorul Larex este 
specializat pe analiza de 
calitate a produselor agroaii- 
mentare și cosmetice. împarte 
această activitate, !a 
concurență, cu Sanepidul, dar 
spre deosebire de acesta, nu 
beneficiază de fonduri 
bugetare pentru derularea 
activității. "Suntem, cum se 
zice, pe cont propriu. în tarifele 
pe care ie practicăm sunt 
induse toate costurile anali
zelor, respectiv manopera și 
reactivii, plus un procent ce 
reprezintă comisionul labo
ratorului. Făptui duce ia o 
ridicare a tarifelor pentru care 

_ oferim în schimb analize ce 
I pun accentul pe calitatea 
I produselor, certificatele de 
J conformitate eliberate de noi 
I fiind agreate și ia export", 

precizează dna Toma. Filiala 
“Larex" Deva are încheiate 
până acum cca. 60 de 

| contracte cu beneficiari care 
Iau avut nevoie pentru omo

logarea și scoaterea pe piață a

I 
I

Pagină realizată de 
Adrian SÂLĂGEAN 

unui produs alimentar nou 
de certificatul de calitate. 
Este vorba de produse de 
patiserie, mezeiărie, concen
trate de fructe sau pâine. 
Deși clauzele contractuale 
prevăd acest lucru, nici unu! 
din acești beneficiari nu a 
procedat ia reefectuarea 
analizelor periodic odată cu 
împrospătarea stocului de 
materie primă.

Există încheiat încă din 
1994 un protocol prin care 
Direcția Generală a Vămilor 
agreează "Larex" ca organ 
de expertiză a produselor 
alimentare din import. Cu 
toate acestea, ne spune dna 
Toma, Filiala “Larex" Deva 
nu a primit niciodată vreo 
solicitare pentru analiză de ia 
un punct vamal din zonă. Se 
ajunge astfel ia o situație 
paradoxală în care, pe de o | 
parte, consumatorul român e 
pândit permanent dincolo de

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

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

pericol generat de invazia de | 
produse cu proveniență' 
obscură, iar pe de altă parte, I 
lipsa de resurse financiare^ 
face ca instituțiile care ar. 
putea juca un rol în dovedirea ■ 
științifică a "imposturii"^ 
produselor să fie pândite de ■ 
spectrul falimentului. în căzui* 
Filialei “Larex” Deva, achi-f 
tarea chiriei pe spațiu, ai 
materialelor și reactivilor* 
folosiți precum și a salariului! 
personalului reclamă tunari 
cca. 20 de milioane de tei.! 
Momentan laboratorul nu are I 
comenzi nici pentru jumătate | 
din această sumă.......................... s

în opinia interlocutoarei! 
actuala stare de fapt ar| 
reclama adoptarea unor, 
măsuri legislative care săi 
transforme în obligativitate^ 
efectuarea analizelor de ■ 
calitate a produselor. De* 
asemenea ar trebui înăsprit\ 
sistemul de amenzi care sej 
aplică celor care comercia-* 
Uzează produse neconforme, | 
in prezent muiți dintre aceștia | 
preferând mai bine amenda ! 
decât să facă analizele del 
calitate a mărfii. Nu în ultimul I 
rând se apreciază că ar fi bine ! 
să existe un front comun între I 
toate instituțiile abilitate să| 
execute analize de specialitate . 
in slujba protecției consu-l 
matoruiui, lucru care, dm | 
păcate, în prezent, nu se. 
întâmplă. ■

Privatizarea-lntre 
bine și Doamne 

ferește
Conform unor informații date 

recent publicității, numărul 
societăților comerciale privatizate 
este mai mic decât al celor 
privatizate în aceeași perioadă a 
anilor 1996 sau 1997. Din 657 de 
societăți comerciale oferite la 
privatizare, doar 254 au fost 
privatizate. Valoarea capitalului 
social privatizat reprezintă 49,8 la 
sută din valoarea capitalului social 
privatizat pe întregul an 1997 
Privatizarea societăților comerciale 
din unele sectoare este încheiată, 
cum ar fi cazul industriei cimentului 
sau a celei de ambalaje 
alimentare, în timp ce alte 
sectoare sunt foarte aproape de 
completa privatizare, cea mai 
apropiată de scop fiind industria 
materialelor de construcții.
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Salariați care nu pot 
declara grevă

Conform proiectului de lege, nu pot de
clara grevă: procurorii, judecătorii, personalul 
militar din MApN, Ministerului de Interne și al 
unităților aflate în subordinea acestor mi
nistere, personalul militar încadrat în Minis
terul Justiției, salariații din unitățile siste
mului energetic național, din serviciile ope
rative de la reactoarele nucleare, din unitățile 
care execută producția pentru nevoile de 
apărare ale țării. în cazul unui conflict de 
interese, sindicatele sau reprezentații sala- 
riaților pot solicita Consiliului Economic și 
Social medierea acestui conflict.

Personalul din transporturile aeriene, 
navale și terestre nu poate declara grevă din 
momentul plecării în misiuni și până la ter
minarea acestora. Personalul îmbarcat pe 
navele marinei comerciale, sub pavilion 
românesc, poate declara grevă numai cu 
respectarea normelor stabilite prin convenții 
internaționale ratificate de statul român.

în unitățile sanitare, de telecomunicații, 
ale radioului și televiziunii publice, în uni
tățile de transporturi pe căi ferate, în unitățile 
care asigură transportul în comun și aprovi
zionarea localităților, precum și aprovizio
narea populației cu gaze, energie electrică, 
căldură și apă, greva este permisă cu con
diția ca organizatorii și conducătorii grevei să 
asigure serviciile esențiale, dar nu mai puțin

de 1/3 din activitatea normală.
Greva poate fi declarată numai dacă, în 

prealabil, au fost epuizate posibilitățile de 
soluționare a conflictului de interese prin 
procedurile legale și dacă momentul de
clanșării a fost adus la cunoștința conducerii 
unității, de către organizatori, cu 48 de ore 
înainte.

Hotărârea de a declara grevă se ia de 
către sindicatele reprezentative participante 
la conflictul de interese, cu acordul a cel 
puțin jumătate din numărul membrilor sindi
catelor respective, dar nu mai puțin de 1/4 
din numărul salariaților unităților în care s-a 
declanșat conflictul de interese.

Greva de avertisment nu poate avea o 
durată mai mare de două ore, dacă se face 
cu încetarea lucrului și trebuie, în toate ca
zurile, să preceadă cu cel puțin 5 zile greva 
propriu-zisă. Greva de solidaritate nu poate 
avea o durată mai mare de o zi și se declară 
în vederea susținerii revendicărilor formulate 
de salariații și din alte unități. Salariații nu 
pot declara grevă pe durata în care reven
dicările formulate de ei sunt supuse medierii 
ori arbitrajului. Greva poate fi declarată nu
mai pentru apărarea intereselor cu caracter 
profesional, economic și social ale anga- 
jaților și nu poate urmări realizarea unor 
scopuri politice.

: CE FOLOSESC
■ ELEVII LA
: COPIAT
■ O asociație culturală din
■ Manresa, Spania, a inaugurat o 
’ expoziție unde sunt prezentate 
t105 procedee folosite pentru a 
i copia la examen, transmite AFP. 
i De la simpla foaie de hârtie as-
■ cunsă sub fustă, în interiorul 
1 unui stilou sau sub un pansa- 
J ment, până la microfoane și 
a căști, expoziția prezintă o sur-
■ prinzătoare gamă de metode ale
• "artei'' copiatului. Expoziția a a- 
1 vut un succes enorm încă din 
J ziua inaugurării, vizitatorii fiind 
, mai ales liceeni, care se află în
■ perioada examenelor de admi-
■ tere la facultate. Conform aso-
■ ciației Bloc, cea care a organizat 
1 evenimentul, ideea acestei ex- 
! poziții a apărut când un membru 
( al asociației a susținut un exa-
■ men și s-a declarat copleșit de
• numărul celor care copiau și de 
1 metodele folosite. La intrarea în 
J expoziție tronează un vas cu 
i formol, în care plutește un creier,
■ exponat destinat să amintească 
> eventualilor amatori de a încer- 
1 ca și ei o metodă din cele dez- 
J văluite, că "cel mai bun mod de 
, a trișa le examen este să înveți",
■ a explicat conducătorul aso-
■ ciației Bloc. Asociația nu a pre-
• cizat în ce mod a strâns expo
natele prezentate. f

Uragan și la Moscova
Mii de persoane erau 

blocate, duminică, pe aero
portul internațional Șereme- 
tievo, din Moscova, paralizat 
din cauza unei pene gene
rale de curent, relatează AFP. 
Moscova a fost zguduită, 
sâmbătă seara, de un veri
tabil uragan, care s-a soldat 
cu numeroase pagube și a 
provocat întreruperi impor
tante ale furnizării de electri
citate.

Capitala rusă păstra, 
însă, înfățișarea unui adevă
rat câmp de luptă, după 
vânturile puternice și ploile 
torențiale care au devastat-o 
în ajun. Șase persoane au 
fost ucise și 121 rănite, fiind 
lovite de bucăți de acoperiș, 
tablă sau ramurile copacilor 
smulse de uraganul tropi
cal.

Mai multe creneluri din 
zidul roșu al Kremlinului au 
fost distruse de arborii dezră
dăcinați. Practic, nici un co
pac din incinta palatului pre
zidențial nu a rezistat, sâm
bătă seara, vântului puternic 
care a bătut timp de 20 de 
minute. Duminică diminea
ța au fost postați soldați în

fața arborilor căzuți, pentru 
a-i împiedica pe trecători să 
se cațere pe zidurile cele
brei fortărețe din centrul 
Moscovei.

De asemenea, acoperi
șul celebrului teatru Balșoi a 
fost serios avariat. Primăria 
Moscovei a mobilizat servi
ciile de urgență, pompierii și 
echipele de salvare pentru a 
stinge incendiile declanșate 
și pentru a degaja străzile.

Niciodată un asemenăa 
fenomen meteorologic nu s- 
a mai abătut asupra orașu
lui cu 9 milioane de locuitori 
și a regiunii în care este si
tuat. Capitala rusă era sufo
cată de peste zece zile de o 
caniculă neobișnuită, tem
peraturile atingând 35 de 
grade, un record în ultimii 
100 de ani.

Uraganul și furtuna care 
i-a urmat au fost declanșate 
de ciocnirea unei mase de 
aer foarte cald, de 34 de 
grade, cu un front atmosferic 
rece, venind dinspre vest, un 
fenomen obișnuit în regiu
nile tropicale, dar complet 
inedit în Rusia, unde clima 
este continentală.

i Cea mai rapidă 1 
! pasăre din lume I 
' Șoimul pelerin este pasărea J I cea mai rapidă din lume, au de- I 
| monstrat cercetătorii elvețieni, |
■ care au stabilit că această pa- ■
■ săre atinge viteza de 184 kilo- ' I metri pe oră, transmite AFP. I

Pentru măsurarea vitezei |
■ zborului șoimului pelerin a fost. I folosită o aparatură foarte sofis- I 
| ticată, pentru că această pasăre |

■ vânează într-un fel foarte impre-1 J vizibil, cu schimbări bruște de J I direcție. Când intră în picaj, șoi- I 
| mul pelerin are cea mai mare |
■ viteză, stabilită la 184 de kilometri ■
! pe oră. Aceasta este cea mai ! I ridicată valoare măsurată vreo- I 
| dată la o pasăre, a subliniat Ob- | 
I servatorul Ornitologic Elvețian, ■ 
* care a efectuat măsurătorile. ! I- - - - - - - - - - - - - - - - - J Leningrad - Hotelul Pribaltiskaia

TABLOURILE FURATE DE LA 
8RUCKENTAL VOR FI 

RECUPERATE

Republica Moldova datoare Rusiei
Rusia exercită presiuni asupra Repu

blicii Moldova, pentru achitarea în regim de 
urgență a datoriilor de peste 200 de mili
oane de dolari pe care le are față de con
cernul rusesc Gazprom, transmite cores
pondentul MEDIAFAX la Chișinău. Rusia a 
decis să reducă la jumătate livrările de gaze 
către Moldova. Din aceasta cauză, cea mai 
mare centrală electrică din Moldova, situată 
pe teritoriul transnistrean, nu poate produce 
volumul necesar de energie electrică. Gu
vernul de la Chișinău a decis să întrerupă 
zilnic curentul electric pe parcursul câtorva 
ore, pentru a determina agenții economici 
să-și plătească datoriile față de stat.

Din căuza deconectărilor masive, este 
paralizată și activitatea spitalelor, a băncilor, 
a sectorului de telecomunicații, fiind per
turbată și circulația troleibuzelor. Factorii de 
decizie de la Chișinău nu pot spune, însă, 
cât timp va dura criza de energie electrică. 
Mihai Ciubotaru, director al întreprinderii de 
stat "Moldtransenergo", a declarat, pentru 
MEDIAFAX, că deconectările vor fi între
rupte numai atunci când o delegație de la 
Chișinău va prezenta Gazprom-ului un 
proiect clar de achitare a datoriilor.

în prezent, Moldova importă energie 
electrică din Ucraina, Rorhânia și din Trans
nistria. Centrala de la Cuciurgani, aflată sub 
controlul autorităților separatiste trans- 
nistrene, asigură circa 80 la sută din nece

sarul de energie electrică al Moldovei. 
Chișinăul este nevoit să cumpere 
energie electrică din Transnistria la 
prețurile fixate de separatiști. Prim- 
ministrul Ion Ciubuc susține că 
prețurile energiei importate din 
Transnistria sunt mult mai mari decât 
cele ale energiei importate din Ucraina. 
"Trebuie să ne hotărâm dacă încheiem 
un contract cu această întreprindere 
sau nu. Suna curios, pentru că 
întreprinderea este a noastră, dar 
situația politică este de așa natură că 
suntem nevoiți să cumpărăm energie 
electrică de la transnistreni", a spus 
Ciubuc.

Tiraspolul consideră că, dacă Re
publica Moldova vrea tarife mai mici, 
atunci trebuie să investească în cen
trala de la Cuciurgani. Viceprim-mi- 
nistrul transnistrean, Viktor Siniov, a 
declarat pentpu MEDIAFAX că "Mol
dova trebuie să decidă dacă are ne
voie de centrala de la Cuciurgani și 
atunci trebuie să investească bani în 
reutilarea ei". "Dacă nu, atunci Trans
nistria va exporta energie în alte țări", 
a spus Siniov. Pentru importurile de 
energie electrică de la centrala Cuciur
gani, Moldova are datorii față de Trans
nistria in valoare de 19 milioane de 
dolari.

Cei mai "vorbăreți" t 
dintre europeni

Internauții francezi sunt cei mai "vorbăreți" din 
Europa, se arată într-un studiu efectuat de ICM Re
search pentru America On Line în țările europene 
care dispun de acces la Internet, transmite AFP. 
Internauții francezi petrec in medie 15 ore pe săptă
mână în fața calculatoarelor, față de 14 ore ale ger
manilor sau britanicilor. Francezii și englezii care sunt 
abonați la Internet schimbă în medie 21 de mesaje 
electronice pe săptămână, adică dublu față de cei 
asemenea lor din Germania.

în Europa, bărbații sunt mai "vorbăreți" pe Internet 
decât femeile, trimițând cu 30 la sută mai multe mesaje 
decât ele. De asemenea, celibatarii trimit de două ori 
mai multe mail-uri decât ceilalți utilizatori de Internet. în 
familie, tații folosesc cel mai mult Internetul. Ei stau în 
medie în fața calculatorului 13 ore pe săptămână, 
dintre care patru pe Internet, față de fiii lor, care din 
cele șapte ore cât stau la calculator, numai două le 
folosesc pentru a "naviga" pe Internet. Mamele stau' 
săptămânal cinci ore în fața computerului, dintre care 
două pe Internet, iar fetele trei ore, dintre care una 
singură conectată la Internet.

în ceea ce privește conținutul mesajelor, bărbații 
se declară "mai cinstiți" când comunică prin poșta 
electronică decât prin mijloacele tradiționale, telefon, 
fax, scrisoare sau prin viu grai. Femeile afirmă că "se 
simt mai sigure" pe ele când folosesc Internetul. De 
asemenea, se pare că poșta electronică îmblânzește 
comportamentul: 30 la sută dintre cei care o folosesc 
au recunoscut că sunt mult mai puțin agresivi în e- 
mail decât în comunicările făcute prin alte mijloace. J

Patru dintre cele opt tablouri 
furate de la Muzeul Bruckental 
din Sibiu, la 28 mai 1968, au fost 
recuperate de serviciul vamal 
american, informează un comu
nicat remis agenției MEDIAFAX 
de biroul de presă al Ministerului 
Culturii. Serviciul Vamal din ca
drul Departamentului Trezoreriei 
din Statele Unite a anunțat Am
basada României la Washington, 
la sfârșitul săptămânii trecute, 
că au fost recuperate lucrările 
"Ecce Homo", atribuit lui Tizian, 
"Bărbat cu craniu", semnat de 
maestrul "Legendei Sfântului 
Augustin", din Școala Țărilor de 
Jos, "Bărbat cu pipă la fereas
tră", de Frans van Mieris și "Por
tret al unei fempi cu un Prince 
Charles Spaniel" de Rosalba 
Carriera.

Tablourile fuseseră vândute, 
potrivit sursei citate, unei per
soane care le-a introdus în SUA.

Aflând că sunt furate, aceasta a 
depus lucrările în vama din 
Miami (Florida), unde au fost 
preluate în custodie de Serviciul 
Vamal american. Ambasada Ro
mână a îndeplinit formalitățile de 
recuperare, valoroasele picturi 
reintrând în proprietatea statului 
român.

Operațiunea face parte din 
programul "Returnarea operelor 
de artă furate", inițiat de poliția 
americană în urmă cu doi ani și 
a cărui prezentare publică a 
fost marcată de sesiunea știin
țifică organizată în urmă cu 
șase luni, la Ambasada Franței 
din Washington. Cu acest prilej 
s-a stabilit și conlucrarea cu 
atașații culturali ai ambasadelor 
din capitala SUA, în vederea 
identificării operelor de artă din 
patrimoniul național care au fă
cut obiectul unor jafuri sau în
străinări.

Traficantii de icre
5

negre
în Delta Dunării s-au în

mulțit, în ultimii ani, traficanții 
de icre negre, existând riscul 
dispariției totale a mai multor 
specii de sturioni, susține un 
comentariu al Agenției 
France Press.

în plină perioadă de in
terdicție a pescuitului, zilnic 
sunt braconate zeci de tone 
de pește, în special sturioni, 
care apoi sunt transportate 
spre București sau alte ora
șe mari ale României, afir
mă AFP. Gardienii rezervației 
naturale a Deltei Dunării esti
mează la mai multe mii de

tone recolta anuală a braco
nierilor. AFP îl citează pe 
Grigore Beboianu, directorul 
rezervației, care spune că 
fenomenul scapă complet 
de sub orice control.

în vreme ce un paznic 
câștigă maximum 400.000 
de lei pe lună, un contra
bandist de caviar poate obți
ne și 10 milioane de lei pe zi.

Șomajul, numărul mic 
de paznici și slabele dotări 
ale acestora sunt, în opinia 
AFP, cauzele escaladării bra
conajului și traficului de icre 
negre în Delta Dunării.
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' OblU/V
ANIVERSARI • Vând societate comercială,

cu producție 1994. tel 241225 
(7853)

• Pentru cel mai bun soț și 
tată Sîmzian Ivănuț, soția Alina 
și fiica Cecilia îi urează "La mulți 
ani ", cu ocazia zilei onomas
tice. (8652 BP)

• Vând mobilă-second-hand 
și jucării import, Deva (ma
gazin Bachus, etaj 1). Tel. 
234150 (6890)

MATRIMONIALE ÎNCHIRIERI -

• Soția Gabriela, fiul Andrei, 
părinții Nicolae și Dorica, 
bunica Leontina și socrii a- 
nunță cu durere moartea ful
gerătoare a celui care a fost

ADRIAN LUP
în vârstă de 33- ani. înmor
mântarea joi, 25 iunie, ora 14 
în Cimitirul OrtodoV Brad. 
Odihnă veșnică ! (7995)

• Familiile Coadă, Savu și 
Lazăr regretă dispariția pre
matură a scumpului nepot

ADRIAN LUP
Dumnezeu să-l ierte și să-l 

odihnească I (7995)

• Aducem un ultim pios 
omagiu regretatului nostru

ADRIAN LUP
trecut fulgerător în lumea 
veșniciei. Dumnezeu să-l ierte 
și să-l odihnească ! Familia 
Rus. (7995)

• Colectivul Sucursalei 
municipale CEC Hunedoara 
este alături de dl. Popa Cor
nel la durerea pricinuită de 
încetarea din viață a mamei 
sale

DUVLEA SOFIA
Dumnezeu să o odihnească. 

(8157)
• Ppgan Liviu, 45 ani, din sat 

Rișca, nr. 1, comuna Baia de 
Criș, divorțat, fără obligații 
familiale, caut doamnă între 
40-50 ani, în vederea căsătoriei.

___ _____ __________  •
VANZAR1 

CUMPĂRĂRI
• Vând apartament 2 camere, 

parter, balcon închis, amenajat 
spațiu comercial și SRL. Tel. 
626566, orele 15-22 (8406)

• Vând apartament 2 camere, 
Deva, str. Scărișoara, nr.8, bl. 32, 
ap.17, sc.1, etaj 4. (7954)

• Vând teren intravilan cu 
fundație, condiții privatizare, în 
Dobra, la șosea, vitrine fri
gorifice, acordeon electronic 
Farfisa Vox, taragot Stowaser. 
Cumpăr apartament 2 camere 
sau garsonieră Deva, pentru 
privatizare. Sat Teiu, nr. 50, tel. 
092/307321 (7974)

• Vând casă în Spini și apar
tament 3 camere, boxă, în Deva, 
str. împăratul Traian, bl. 15. Tel. 
215410 (7973)

• Vând casă cu etaj, plus 
teren 4800 mp, avantajos, corn. 
Luncoiu de Sus, la șosea. Tel. 
223707 sau 214343 (7977)

• Vând /schimb apartament 
4 camere, str. Liliacului, cu 2 
camere. Tel. 225273, după ora 
16 (7986)

• Vând apartament 2 camere, 
Deva, Dacia, bl. 18, sc.2, ap.22. 
(3478)

• Vând garsonieră, confort 1, 
central, 30 mp, balcon, faianță, 
parchet. Deva tel. 221566 
(7985)

• Vând casă mare. Soimuș, 
nr. 160 (7983)

• Vând spațiu comercial, plus 
teren aferent în Simeria. Tel. 
224810 (7981)

• Vând apartament 3 camere 
Brad, sau schimb două ca
mere, Deva. Tel. 651616 (7536)

• Vând Opel Rekord 2,0, 
înmatriculat, cu piese schimb. 
Tel. 217241 (7980)

• Vând Dacia 1310, fabricație 
1986, Orăștie, tel. 247764, stare 
perfectă. (7851)

• Vând serviciu de masă 
pentru 6 persoane,fumuriu, 
deosebit, din sticlă termo- 
rezistentă, compus din câte :6 
farfurii adânci, late, mici, 6 
castronele, 6 pahare, 6 căni 
cafea cu farfurioare,castron 
supă, platou friptură, preț 
420.000 negociabil.Tel. 
215729, orele 16-20, (8384)

• Vând cal, căruță și drujbă. 
Tel. 214020 (7971)'

• Vând mobilier dormitor și 
de tineret. Tel. 220745, 217582. 
(7956)

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

• Vând țiglă veche, Deva, str. 
Horea, nr. ’l60. (6897)

• închiriez spațiu comercial, 
central, toate condițiile. Tel. 
712234 după 18. (8159)

• Caut garsonieră sau apar
tament de închiriat. Tel. 226644, 
092724435 (7978)

OFERTE DE
SERVICII

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

• Meditez eficient matematică 
și chimie, orice nivel. Tel. 
231192 (7979)

• Doriți 2 mîlioane/lună în 
buzunar? Sunați azi, start ime
diat, DS Max Canada deschide 
în România 30 de noi divizii de 
marketing-manageonent. Pre
gătire gratuită pentru formare. 
Experiența nu este necesară. 
054/627527 (6758)

• Importator direct caut dis
tribuitor pentru accesorii de 
telefoane mobile (huse, în
cărcătoare, antene, cască cu 
microfon etc). Relații la tel. 092/ 
555758, 094/553758 (6753)

• Acum când într-o zi cheltui 
cât câștigi într-o lună, cola
borând cu firma noastră, poți 
câștiga între 100-200.000/zi. 
Relații la tel. 094/814789 .

• ALTEX angajează șef ma
gazin 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, cur
riculum vitae, fotografie recentă, 
înscrierile prin fax 033/230817 
sau prin poștă: Ștefan cel Mare, 
6, Piatra Neamț, 5600. Relații 
la tel. 033/210671. (OP)

DIVERSE

• Judecătoria Deva scoate la 
licitație publică în ziua de 30 
iunie 1998, ora 10, apartament 
cu 3 camere situat în Deva, 
Aleea Moților, bloc P5, ap. 6. Preț 
de pornire 36.500.000 lei. 
informații suplimentare: Ju
decătoria Deva, birou executori 
judecătorești. (6751)

• Pierdut certificat cod fiscal 
7348801 aparținând SC Point 
Prod SRL Tămășasa. Se de
clară nul. (7972)

DECESE

• Suntem alături de familia 
Guga Emil din Băița la marea 
durere pricinuită de decesul 
mamei sale. Sincere condo
leanțe și toată compasiunea 
noastră. Familia Lucaciu 
Laurean. (7987)

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai 
apropiat de dumneavoastră, IAR ABONA
MENTUL este calea cea mai avantajoasă de a 
intra în posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA 
IULIE ESTE DE 8000 DE LEI/LUNĂ, 
PLUS TAXELE POȘTALE.
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONA
MENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER", iar dacă 
nu aveți abonament, solicitați factorilor poștali să 
vă facă.

FOARTE IMPORTANT!
Abonamentele se fac la ghișeele oficiilor 
poștale din județ, la factorii poștali, la firma 
RODIPET, în numerar și prin virament.

RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ. 

h----- -  ’ - J

"0 fraudă juridică"
Recent, din inițiativa Filialei 

județene a PDAR, la Deva s-a 
desfășurat o conferință de pre
să. A fost de față dl Gheorghe 
Dreghici, președintele filialei.

Au fost prezentate cu acest 
prilej Declarația PDAR și PNR, 
precum și un comunicat al 
PDAR. Ambele au ca punct co
mun hotărârea Congresului Ex
traordinar al PDAR de a fuziona, 
prin absorbție, cu Partidul Noua 
Românie, punând bazele unei noi 
formațiuni politice sub denumi
rea Partidul Național Român.

Or, în acest sens, Tribunalul 
Municipiului București a dispus o 
decizie negativă, considerată de

mar al Bucureștiului se va mer
ge cu o candidatură comună.

în altă ordine de idei, în ca
drul conferinței de presă s-au 
mai arătat următoarele: ® După 
agricultură, PDAR consideră să
nătatea ca pe un obiectiv prio
ritar al acestei perioade. ® Par
tidul este unul de centru - stân
ga. Alianțele politice care le poa
te face exlud partidele de ex
tremă dreaptă. Este vorba de 
PRM și UDMR. ® Una dintre pro
blemele puse în cazul realizării 
de alianțe va fi problema națiunii 
române. Aceasta întrucât Ro
mânia se află astăzi pe un tobo
gan, iar căderea ei trebuie o-

PDAR drept "o fraudă juridică". 
S-a precizat că această decizie 
este și rezultatul unor presiuni 
ale puterii făcute asupra instan
ței judecătorești.

Din Declarația prezentată, 
am reținut, între altele, că sem
nele de adeziune la spiritul și 
litera noului program, repezi
ciunea cu care Partidul Național 
Român se impunea în conștiința 
publică, au declanșat o reacție 
complexă, de apărare, în toate 
culorile spectrului politic pe care 
programul și idealul său de ac
țiune le amenințau. "Valul care 
creștea era așa de puternic și 
de rapid, încât unica soluție gă
sită pentru a-l stăvili, a fost re
cursul la ingerințele în mersul 
procedurii de înscriere a noului 
partid la Tribunalul București."

Oricum, asupra acestei sen
tințe se va face contestație, iar 
la alegerile pentru postul de pri-

prită. ® între cauzele care împie
dică o sentință pozitivă privind 
crearea Partidului Național Ro
mân este și teama că noua for
mațiune politică va atrage mulți 
oameni care până acum au stat 
deoparte. ® La nivelul Filialei Ju
dețene PDAR, s-a ajuns la o în
țelegere cu Partidul Noua Ro
mânie pentru constituirea unei 
eventuale alianțe. ® Din angajații 
fostelor și actualelor instituții cu 
caracter agricol, numai 20 la 
sută sunt membri ai PDAR. ® Din 
Filiala județeană nu a plecat nici 
un primar, dimpotrivă, în ultima 
vreme, în partid a venit și pri
marul de la Pui. ® PDAR nu va 
renunța la constituirea unui par
tid național și va iniția contacte 
cu toate forțele politice intere
sate de salvarea națională, în 
vederea stabilirii unor viitoare 
alianțe și colaborări.

Valentin NEAGU

Regionala Gaz Metan 
Deva-Sector 
Hunedoara

Anunță sistarea furnizării gazului metan în perioada 
26.06.1998, ora 8 - 27.06.1998, ora 18 în municipiul 
Hunedoara, pentru efectuarea lucrărilor de cuplare a 
conductei de diametru 500 mm.

Pentru aceasta, în vederea preîntâmpinării unor 
accidente în perioada sus amintită, rugăm toți consu
matorii de gaze să ia măsurile de siguranță, închizând 
robinetele de la punctele de consum.

în cazul în care se vor sesiza scăpări de gaze, se va 
anunța dispeceratul de gaze Hunedoara la numărul de 
tel: 712849.

Convocare

S.C. SAPRUC S.A.
Cu sediul în Deva, Aleea Atelierelor, nr.l

Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:
1. Schimbarea structurii acționariatului;
2. Modificarea statutului societății cu privire la Cap.III ■ Conducerea 

societății comerciale;
3. Desemnarea administratorului unic;
4. Diverse.
Adunarea va avea loc în data de 9 iulie 1998, ora 9, la sediul societății, 
în cazul neîndeplinirii condițiilor de desfășurare, AGA se va ține în data 

de 10 iulie 1998, la ora 9, la sediul societății.

mBnnKCOOP s.n.
1 Sucursala Hunedoara-Deva, Filiala Orăștie

“■ P-ța Aurel Vlaicu, nr.2
Scoate la licitație pentru data de 
30.06.1998, ora 10, următoarele:

1. Casă, curte - str. Pricazului, nr.30, 
Orăștie;

2. Restaurant "Pati Bar Paradis" - str. 
Pricazului, nr.30, Orăștie;

3. Camion IFA 7 t, remorcă 7,5 t - str. 
Pricazului, nr.30, Orăștie;

4. Cap tractor RABA, dubă izotermă, 22 t 
- str. Pricazului, nr.30, Orăștie;

5. Camion GAZ 4,5 t, an fabricație 1993 - 
preț de pornire 10.000.000 lei (negociabil);

6. Mobilier bar - preț de pornire 1.500.000 
lei.

Informații suplimentare la Bankcoop S.A. 
Orăștie, tel: 247565 și 247456 sau la Jude
cătoria Orăștie, Biroul Executorului Jude
cătoresc.'----- ■ ■ —--------------------------- -----

VINDE EN GROS 
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EN DETAIL
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tLaurtie igienică.
• ZArnești
• Petrești
• Priindul Bărgâulul

v
S.C. SAPIHJC S.A. DEVA ]
Executăm confecții metalice și mobilier 
la comandă, acoperim cu structură din 

lemn și tablă, confecționăm uși și 
geamuri din lemn.

Vindem și executăm tonete stradale 
metalice, omologate și roabe la un preț 

avantajos.
Informații la tel: 214591 - S.C. SAPRUC 

S.A. Deva, Aleea Atelierelor, nr.l.J



ROM WEST EURO

SRL Deva
Caută în vederea dezvoltării

________ . distribuției:___________

AGENT DE VÂNZĂRI
Condiții: vârsta maximă 35 de ani, 

permis de conducere și autoturism propriu.
Se oferă: un venit mediu atractiv în 

acord cu vânzările, angajament pe termen 
lung.

Din partea celor interesați așteptăm 
telefon la 234410, între orele 9-13 și 15- 
17.

♦

Teatrul de Estradă 
Deva

ANUNȚĂ ORGANIZAREA UNUI 
CONCURS PENTRU OCUPAREA 

URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE: 
O 6 POSTURI BALER1NE-BALERIN1 - 
VÂRSTA PANĂ LA 25 ANI;
O 2 POSTURI ACTORI - VÂRSTA PÂNĂ LA 
35 ANI;
O 1 POST REGIZOR CULISE.

CONCURSUL SE VA DESFĂȘURA ÎN ZIUA DE 
SÂMBĂTĂ, TI IULIE A.C., LA ORA 10, PE 
DOMENII DE ACTIVITATE, LA SEDIUL CASEI 
DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI DEVA.

RELAȚII SUPLIMENTARE LA TEL: 215344.

Societate 
comercială 

caută pentru 
închiriere spațiu 

comercial 
(80-100 m2) 

pentru perioadă 
nelimitată, în 

zonă comercială.
Informații la 

tel. 065-219210, 
luni - vineri 8-16.

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

® 1900 lei/km - pe
timp de zi;
® 2400 lei/km - pe
timp de noapte.
Ce/ mai aproape de 
prețul autobuzului.

> angajează dispeceri. 
Concursul se va ține în 
data de 25.06.1998, ora 
17. Rel. la tel. 22.22.22.

Primăria comunei Ilia
Str. Libertății, nr.56 

Organizează concurs pentru ocuparea postului 
de contabil I, în ziua de 14 iulie 1998, ora IO.
Cerințe:
13 studii medii economice;
13 vechime minimă 5 ani în funcții economice;
13 de preferință cu domiciliul în comuna Ilia.
Informații suplimentare la sediul Primăriei Ilia, 

începând cu data de 25 iunie 1998.

creditbamc o™
Vinde la licitație publică, ce va avea loc în data de 
30.06.1998, ora 10, la sediul băncii din Deva, b-dul

Decebai, bl. 8, parter, următoarele bunuri:
> autoturism ARO 10;
> izotermă 10 t, an fabricație 1991;
V autofurgon 10 t. an fabricație 1984;
> agregate frigorifice;
V autocamion tip Gaz, an fabricație 1993;
> mașină de găurit verticală:
> izoterma 8 t, an fabricație 1993.

Informații suplimentare la tel: 211853 sau la sediu! 
băncii.

S.C. "CONDOR" S.A. DEVA
Str. Avram Iancu, bloc H3, Deva
Organizează licitație publică pentru închi

rierea de spații disponibile și vânzare de mij
loace fixe casate și disponibile, în data de 
01.07.1998, ora 10, la sediul societății.

Listele spațiilor disponibile și a mijloacelor 
fixe propuse pentru vânzare, precum și docu
mentația pentru participarea la licitație se pot 
obține la sediul societății, la Compartiment 
Mecanizare.

în caz de neadjudecare, licitația se reia în 
fiecare zi de miercuri, până la închirierea 
tuturor spațiilor și vânzarea mijloacelor fixe
propuse.

Consiliul local al 
comunei Vetel r

Organizează licitație publică în data de 9 iulie 
1998, ora 10, la sediul primăriei, în vederea 

vânzării a două magazii-garaje în suprafață de 
28 m2, situate în satul Mintia.

Relații suplimentare la sediul primăriei și 
telefon 665135.x__________________ __ ___________________ /

SC "ALIMENTARA " 
S.A. DEVA

Angajează absolvente ale liceului economic sau 
teoretic, promoțiile 1996-1997,1997-1998, și absol
vente ale racultății de științe economice, aceleași 
promoții, pentru exercitarea profesiei de vânzător 
in unitatea care se va redeschide în Deva - b-dul 
Decebai, bloc r (vizavi de liotei "Deva").

Informații la telefon 216406 sau la Serviciul 
personal.

». .................. ..... . ,, , . *

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

VÂ OFERĂ LA CELE MAI MICI PRETURI 
DIN20NA.

> CONDUCTOR/S/MB1UR/E1ECTWCE 
> 7U8UR/S/7&IW PVC 

INFORMAȚII LA TELEFON 054/23?946.

f 
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S.C. "Corvinul" S.A. 
Hunedoara

Cu sediul în Hunedoara, str. Moldovei, nr.8
Organizează licitație publică cu strigare cu 

plata integrală conform prevederilor 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.9/1997 

aprobată prin Legea nr.44/1998 și Normele 
metodologice privind privatizarea societăților 
comerciale și vânzarea următoarelor active:

Denumirea activului Prețul de pornire a licitației
Depozit produse 

agroalinientare 
Peștișul Mic

Bufet "Rusca"
Laborator Patiserie

Teliuc

160.000.000 lei

120.000.000 lei'

160.000.000 lei
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La prețul de adjudecare se adaugă TVA-ul supor
tat de cumpărător. Licitația va avea loc la data de 
17.07.1998, ora 11, la sediul societății.

în caz de neadjudecare la prima ședință, se va 
I organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de
I 22.07.1998, la aceeași oră.
| Pentru participarea la licitație ofertanții vor de- | 
| pune la sediul societății până în ziua licitației, ora 10, | 
| documentele prevăzute de legislația în vigoare, pre- | 
| cum și dovada achitării cval. dosarului de prezentare | 

de 100.000 lei.
Participants la licitație vor depune‘la casieria 

societății sau în contul nr.251102000076420008 
deschis la BANKCOOP Hunedoara taxa de participare 
de 300.000 lei și vor face dovada consemnării la 
dispoziția soc. comerciale vânzătoare a garanției de 
3% din prețul de pornire a licitației.

Valoarea terenului nu este inclusă în prețul de 
pornire a licitației.
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Regionala CF Timișoara
Cu sediul în Timișoara, 

b-dul 16 Decembrie 1989, nr.2, 
scoate la licitație publică în vederea 

închirierii: spații comerciale, depozite, 
magazii, terenuri, spații publicitare în stații 

și poduri CF.
Licitațiile vor avea loc la sediul Regionalei CF 

Timisoara, ora 9, la următoarele date: 09.07.1998, 
30.07.1998, 13.08.1998, 03.09.1998, 24.09.1998 și sunt 
organizate pentru următoarele stații CF; Armeniș, Banița, 
Glogovăț, Reșița Sud, Margina, Iscroni, Simeria, Geoagiu, 
Brad, Bătuța, Ilia, Hunedoara, Făget, Orăștie, Pui, Păuliș, 
Simeria Depou, Petroșani, Pădișa, Topleț, Păuliș Lunca, 
Lovrin, Peciu Nou, Lupeni, Livezeni. Vulcan, Dobra, Mintia, 
Băiești, Subcetate, Răchita, Simeria Triaj, Bouțari, Jebel, I 

I Timișoara Nord, Peștișul Mare, llteu, Mănăștur, Stamora } 
Moravița, Lugoj, Timișoara Sud, Buziaș, Deta, Cărpiniș, !

' Timișoara Est, Jimbolia, Topolovuț, Ciacova, Periam, Cenad, 
Gătaia, Sacoșu Mic, Sânnicolau Mare, Cenei, Liebling, 
Pișchia, Giarmala, Săcăluz, Orțișoara, Oțelu Roșu, Club CFR 
Caransebeș, Caransebeș, Bocșa Română, Berzovia, Oravița, 
Pâncotc, Radna, Vinga, Voislova, Anina, Mehadia, Volea- 
Timișului, Aradul Nou, Vosiova, Chișineu Criș, Răcăjdia. i 
Domașnea Cornea, Zăvoi, Balta Sărată, Slatina Timiș,, i 
Zăgujeni, Orșova, Grădinari Curaș, Reșița Nord, Marga. 
Cornuțel Banat, Bîrzava, Băile Herculone, Conop, Călan, | 
Vărădio, Nădlac, Pecica, Hălmagiu, lablanița, Teregova, 
Cicir, Gurahonț. Ghioroc, Bocsig, Sântana, Vața, Șofronea, j 
Târnova Zarand, Zădăreni, Periam Port, Baio de Criș, 1 
Lunca Moților, Secusigiu, Găvojdia, Voriaș, Felnoc, Deva, 
Sebiș, Arad, Săvârșin, Arad Vest, Ineu, Călan Băi, Lupeni j 
Bărbăteni, Crușovăț, Șarlota, Zăbrani, Centrul de calificare 1 
CFR, Clubul Cultural CFR Timișoara, Zimanaul Nou, Siria, 
podurile CF ce se intersectează cu șoseaua E 70 și podurile | 
CF de pe raza Municipiului Timișoara, inclusiv parcări auto 
în piețele stațiilor CF Timisoara si Reșița Sud.

Informații la tel. PTT: 056/191700 sau 056/191696,.' 
191697, 191698, interior 2446.

Locul de procurare a documentației de licitație este la 
sediul Regionalei CF Timișoara, b-dul 16 Decembrie 1989, 
nr.2, camera 76.' -_ _ _ _ _ _ _

I
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Dacă Mureșul va scădea, 
vom avea apă la robinet

Locuitori ai municipiului 
Deva ne-au sunat la redacție pen
tru a ne întreba de ce s-a întrerupt 
furnizarea apei reci ți a celei calde 
și când se va da drumul la apă.

Am solicitat, la rândul nostru, 
lămuriri de Ia conducerea RAGCL. 
DI Dorin Pisoiu, director comer
cial, ne-a relatat: “Ridicându-se 
nivelul Mureșului datorită 
precipitațiilor abundente din 
ultima vreme, canalul colector nu 
mai prelua apele din canalizare ți 
am recurs la oprirea apei reci. 
Duminică s-a oprit și apa caldă, de 
comun acord cu Primăria, pentru 
că 90 la sută mergea la cana
lizare. S-a constatat, totodată, că 
debitul apei reci, la deversare, nu 
scădea nici noaptea, ceea ce 
înseamnă că existau mari pierderi 
in instalațiile interioare ale 
blocurilor.

Am făcut un apel la radio să 
se evite deversarea la canal a apei, 
pentru a se evita umplerea 
canalului cu apă. Erau în pericol 
cartierele “Viile Noi” și “Pro
gresul" și de aceea s-a stabilit 
oprirea apei reci in unele zone ale 
municipiului.

Rezervoarele de apă sunt pline

in prezent, așteptăm doar 
scăderea debitului pe Mureș și 
sperăm să nu mai plouă. Apă 
este, dar pentru măsuri de 
siguranță s-a redus consumul la 
cota de avarie.

Facem un apel, și cu acest 
prilej, către cetățeni să înțeleagă 
necesitatea luării acestei măsuri 
și să evite deversarea unor 
cantități mari de apă la canal. 
Există pericolul colmatării și 
nepreluării apelor uzate datorită 
nivelului ridicat al Mureșului.

în fiecare an, când sunt 
precipitații abundente, se în
tâmplă așa deoarece stația de 
pompare are pompele defecte și 
nu există un drum de acces la 
acestea. Nu s-au asigurat fonduri 
pentru repunerea în funcțiune a 
stației de repompare de la dig și 
a amenajării unui drum de 
acces.”

*

Ieri, la închiderea ediției (în 
23.06.), am mai aflat că dacă 
ritmul de scădere a apelor 
Mureșului se menține același, 
după amiază (în 23.06) se va da 
drumul la apă. (E.S.)

Restructurarea R€N€L
(Urmare din pag. 1)

rezidă în faptul că nu angajează 
costuri suplirrientare pe care le- 
ar presupune separarea 
patrimonială a transportului de 
distribuție, asigură reglementări 
pentru tarife egale la aceleași 
categorii de consumatori din 
zone teritoriale diferite și nu în 
ultimul rând previne transfor
marea monopolului natural de 
stat în monopoluri private.

Liderul de sindicat de la 
F.T.D.E.E. Deva apreciază că 
programul de restructurare al 
RENEL nu ține cont și de 
oamenii care lucrează în 
sistemul energetic național. 
,, Suntem pentru eliminarea unor 
articole din textul proiectului de 
restructurare a RENEL. Unul 
dintre ele stipulează că odată cu 
transformarea regiei în

companie pe acțiuni se va 
proceda la renegocierea 
contractului colectiv pe 
ramură. în opinia noastră, 
această măsură este abuzivă 
și încalcă legislația muncii în 
vigoare. Conform uzanțelor, 
personalul va trebui să sufere 
un transfer în interesul 
serviciului la una din societățile 
comerciale ce se va ivi, iar 
CCM își va menține 
valabilitatea până la data 
expirării lui în 1999. Suntem de 
asemenea și îrqpotriva 
articolului care interzice 
declanșarea grevei în sistemul 
energetic. Considerăm că în 
noile condiții asemenea 
restricții devin aberante și ele 
trebuie eliminate", a declarat dl 
Mureșan.

CE ARATĂ RADIOGRAFIA 
INUNDAȚIILOR
(Urmare din pag. 1)

ImDortAnt de subliniat este 
fapn. ipiecia dl Filipescu, că 
în județul nostru nu s-au 
înregistrat victime omenești 
cauzate de dezastre.

Preocuparea comisiei jude
țene a fost aceea de a asigura 
permanent alimentarea locali
tăților cu energie electrică, cu 
gaz, apă potabilă, mijloace de 
comunicare. Pe măsură ce 
apele se retrag se vor face 
deplasări la fața locului pentru a 
evalua corect pagubele sufe
rite, în baza cărora se vor soli
cita ajutoare la Guvern. Conco
mitent se acordă ajutor 
familiilor sinistrate și se refac 
utilitățile distruse de ape.

Dl Doinei Pisoiu, inspector 
de specialitate la Prefectură, a 
prezentat apoi datele la zi 
privind inundațiile și pagubele 
înregistrate.

Dl ing. Voicu Poenar, director 
al Sistemului de Gospodărie a 
Apelor Deva din cadrul RA Apele 

i Române, a spus că din amonte

apele râului Mureș sunt în 
scădere, la Brănișca scăderea 
fiind de 1 cm pe oră, ce se va 
accentua în perioada imediat 
următoare. 0 constatare 
deosebită s-a făcut în legătură 
cu faptul că toate digurile aflate 

■ în administrația regiei au rezistat 
la viituri, inclusiv digul aflat în 
execuție la Foit. Au cedat însă 
digurile mai vechi și neîntre
ținute aflate în gospodărirea 
primăriilor, cum este cazul celor 
de la Lăpușnic, Sălciva, Turdaș, 
Brănișca șa. Având în vedere 
situația de la Pricaz, se va cere 
suplimentarea fondurilor 
necesare construcției unui dig în 
această zonă. De asemenea, dl 
ing. Gheorghe lovan, director 
general al DGAA, a relevat 
necesitatea ca la nivelul 
comunelor să existe mai mult 
interes pentru intervenția în 
situații de dezastre, evident 
constituind și fonduri de rezervă 
pentru asemenea cazuri la nivel 
local și județean.

ROMTELECOM S.A.
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TELECOMUNICAȚII
DIRECȚIA DE TELECOMUNICAȚII HUNEDOARA

Anunță noile tarife pentru serviciile de telecomunicații, care se vor aplica 
începând cu 1 iulie 1998.

Pentru serviciile interne tarifele au fost majorate în medie cu indicele 
1,0905 conform indicelui prețului de consum din perioada 01.03.1998- 
31.05.1998.

Pentru serviciile internaționale tarifele rămân neschimbate.
Noile tarife vor fi afișate în holurile oficiilor comerciale, publicate în ziarele 

locale, transmise pe programele posturilor locale de radio și televiziune, sau 
se pot consulta pa pagina Web-INTERNET la adresa www.romtelecom.ro.

■ I/7 2. ABONAMENTE
Linia telefonică principală instalată
la domiciliul persoanelor fizice. Lei
Categoria de abonați Clasa rețelei

I II
Categoria I
- linie individuală 32.700
Categoria II- linie individuală
- linie comună la 2 abonați
- linie conectată prin centralele de bloc

32.700
18.300
26.100

Categoria Iii
- linie individuală
- linie comună la 2 abonați

37.800
19.500

Categoria IV
- linie individuală
- linie comună la 2 abonați

19.500
9.000

■ I/8 Linia telefonică principală instalată la adresele unde își
desfășoară activitatea persoanele juridice, în hoteluri și în spitale pentru 
persoanele fizice.

Lei 
Categoria de abonați Clasa rețelei

 I II
Categoria I
- linie individuală 32.700
Categoria II
- linie individuală 32.700
- linie comună la 2 abonați 18.300
- linie conectată prin centralele de bloc 26.100
Categoria III
- linie individuală 37.800
- linie cuplată 19.500

4. TARIFUL CONVORBIRILOR LOCALE
■ 1/17 Convorbiri locale de la posturile telefonice:
Convorbirile telefonice sunt definite „locale” când se stabilesc în 

interiorul județului, care devine „zona locală” pentru acestea. Municipiul 
București și județul Ilfov constituie o excepție, deoarece împreună 
formează „zona locală București.”

a) convorbiri manuale
- în rețea locală nu se tarifează
-în rețea intrajudețeană:
- tarif întreg 260 lei/minut
- tarif redus 130 lei/minut
Convorbirile telefonice manuale intrajudețene se tarifează în raport 

cu timpul consumat în servirea lor.
Din acest punct de vedere convorbirile telefonice manuale 

intrajudețene se tarifează, la cererea solicitantului: - simplu
- urgent
- fulger

Convorbirile telefonice intrajudețene urgente se tarifează cu de două 
ori tariful simplu, iar convorbirile fulger se tarifează cu de trei ori tariful 
simplu.

Tarifele convorbirilor telefonice intrajudețene, în raport cu durata, se 
calculează luând ca unitate de timp minutul întreg, cu minimum de tarifare 
de 3 minute. Fracțiunile ce depășesc 15 secunde se rotunjesc la 1 minut.

în funcție de perioada de trafic, tariful se aplică diferențiat, astfel:
- în zilele de luni - sâmbătă - între orele 06.00-18.00 tarif întreg
- duminipa și sărbătorile legale între orele 0.00-24.00 și în zilele de 

luni - sâmbăta între orele 18.00-06.00 tarif redus cu 50% din tariful întreg.
b) convorbiri automate
- pentru persoane fizice
în funcție de consumul total pe o perioada de facturare:
- de la 1 imp. la 100 imp./lună: 1 impuls* 0 lei
- peste 100 de 1imp./luna 1 impuls* 260 lei
- pentru persoane juridice: 1 impuls * 260 lei
‘Pentru convorbirile locale se introduc șase paliere orare cu trei

tarife dif°rite:
i Tipul de tarif Perioadele de aplicare Tarif zonă locală I

Tariful I 10.00-16.00
19.00-21.00

1 impuls ia iminut

Tariful II 16.00-19.00 
21.00-23.00 
7.00-10.00

1 impuls la 2 minute

Tariful III 23.00-7.00 1 impuls la 4 minute

Duminica și sărbători’c
II, iar între orele 23.00-7.Ol 

Abonații persoane fi7 
tarifului pe impuls 
pe post telefoni 

- peste 100L 
în situația convoru,,... 

primul impuls de taxare se anulează, în centralele analogice.

gale între orele 7.00-23.00 se aplică tariful 
e aplică tariful III.

" si juridice beneficiază de o reducere a 
~"m total lunar (local+interurbanl 

000 de impulsuri, astfel:

cu destinație în aceeași localitate,

■ 1/18 Convorbiri locale de la posturile publice:
a) Convorbiri manuale (cabina)
- în rețea locală

- tarif întreg 400 lei
- tarif redus 200 lei

- în rețea intrajudețeană:
- tarif întreg 400 lei
- tarif redus 200 lei

Tariful redus se aplică'pe palierele orare de la art. 1/17a
b) Convorbiri automate:

- cu moneda (clasice), 1 impuls* 20 lei
- cu multimoneda simple și cu cartelă, 1 impuls* 300 lei
- cu cartela, 1 impuls* 380 lei

‘Numărul de impulsuri depinde de palierele orare în care se 
efectuează convorbirea (conform art. 1/17b).

B/SERVICII TELEFONICE INTERURBANE
al Rețele manuale
1. Principii de tarifare
Rețeaua telefonică interurbană publică este totalitatea instalațiilor, 

care asigură stabilirea legăturilor telefonice între abonații situați în 
județe diferite.

H I/62 Tariful pentru convorbirile telefonice interurbane se 
stabilește în raport cu:

- durata convorbirilor,
- caracterul convorbirilor efectuate,
- perioada de trafic.
Zona'lnterurbană este definită în afara județului chemătorului...
■ l/6^ Tarifele convorbirilor telefonice interurbane, în raport cu 

durata, se calculează luând ca unitate de timp minutul întreg, cu mini
mum de tarifare de 3 minute. Fracțiunile ce depășesc 15 secunde se 
rotunjesc la 1 minut.

■ I/64 ANULAT
■ I/65 Convorbirile telefonice interurbane se tarifează în raport 

cu timpul consumat în servirea lor.
Din acest punct de vedere convorbirile telefonice interurbane se 

tarifează, la cererea solicitantului:
- simplu
- urgent
- fulger
Convorbirile telefonice interurbane urgente se tarifează cu de două 

ori tariful simplu, iar convorbirile telefonice interurbane fulger se tarifează 
cu de trei ori tariful simplu.

■ I/66 în funcție de perioada de trafic, tariful se aplică diferențiat, 
astfel:

a) în zilele de luni - sâmbăta - între orele 06.00-18.00 tarif întreg
b) duminica și sărbătorile legale între orele 0.00-24.00 și în zilele de 

luni-sâmbătă între orele 18.00-06.00 tarif redus cu 50% din tariful întreg.

2. Tariful convorbirilor telefonice interurbane manuale
■ I/67 Pentru convorbirile telefonice interurbane obișnuite (nu

se acordă prioritate în servire), efectuate pe orice categorie de rețele 
fefefooice se VQf D&TG2J36 urmăînarblp tarife'

Zona de taxare Tarif/minut

Interurbană
întreg (lei/min)
2080

redus (lei/min) 
1040

bl Rețele automate
1. Principii de tarifare
■ I/68 Tariful pentru convorbirile telefonice interurbane se 

stabilește în raport cu:
- durata convorbirilor,
- perioada de trafic.
Zona interurbană este definită în afara județului chemătorului.
■ I/69 Tarifele convorbirilor telefonice interurbane, în raport 

cu durata, se determină luând ca unitate de timp minutul întreg.
■ I/70 ANULAT
■ 1/71 în funcție de perioada de trafic, tarifele se aplică în 

condițiile art. I/72.
2 tahful convorbirilor telefonice interurbane automate
■ I/72 Convorbirile telefonice interurbane automate: numărul 

de impulsuri este determinat de durata și de perioada de trafic.

II, iar între orele 23.00-7.00 se aplică tariful III.

| Tipul de tarif Perioadele Tarif-zona
I de aplicarp interurbană

Tariful 1 10.uu-16.oi> 8 impulsuri/minut
19.00-21.00

Tariful II 16.00-19.00 6 impulsuri/minut
21.00-23.00
7.00-10.00

Tariful III 23.00-7.00 4 impulsuri/minut

Duminica și sărbătorile legale între orele 7.00-23.00 se aplică tariful

1 impuls 260 lei
Se aplică aceleași reduceri ca la art. 1/17b
■ I/73 Convorbiri interurbane de la posturile publice automate

cu moneda sau cartela,
a) cu moneda (clasice) 1 impuls* 100 lei
b) cu multimoneda (simplu) 1 impuls* 200 lei
c) cu cartela sau multimoneda cu cartela 1 impuls* 380 lei 
(posturile publice multimoneda cu cartela, la interurban, se

utilizează numai cu cartela)
‘Numărul impulsurilor depinde de perioada de trafic în care are 

loc convorbirea (Art. I/72)

C/ MAJORĂRI
■ I/75 Majorarea sumelor facturate, în cazul neachitării în termen, 

în funcție de numărul zilelor de întârziere, astfel:
a) persoane fizice:
- 01-06 zile calendaristice 540 lei
- 07-15 zile calendaristice 1.600 lei
-16-90 zile calendaristice: din a 16-a zi, se adaugă pe fiecare grupă 

. 5 zile sau fracțiune de grupă, până la a 90-a zi inclusiv 540 lei
b) persoane juridice
- 01-15 zile calendaristice 0,5% pe zi din valoarea totală de plată a 

abonamentelor, închirierilor și serviciilor facturate.
- 16-90 zile calendaristice 1% pe zi din valoarea totală de plată a 

abonamentelor, închirierilor și serviciilor facturate.
■ I/76 Folosirea de către o persoană juridică a unui post telefonic, 

având ca titular o persoană fizică:
- se încasează diferența de tarife dintre categoriile de servicii pe 

18 luni anterioare constatării sau de la data când se face dovada 
schimbării destinației serviciului

■ I/77 Folosirea unui serviciu de telecomunicații fără achitarea 
tarifelor aferente:

- se încasează tarifele pe 18 luni anterioare constatării sau de la 
data când se face dovada folosirii serviciului

L
NOTĂ: Majorările percepute nu exclud aplicarea penalizărilor pentru 

contravențiile prevăzute de lege și nici perceperea tarifelor pentru 
lucmriledețenninațedejȚeceșițațeare^lemențăriiconformmșțruc^iuniloi^
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