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Petre Roman s-a aflat, scurt 
timp, și la Hunedoara

Dl Petre Roman s-a aflat, 
scurt timp, și la Hunedoara

Vizita președintelui Se
natului României și al Partidului 
Democrat, dl Petre Roman, în 
județul Hunedoara, în data de 
28 iulie a.c., a cuprins și o 
întâlnire la ,.Siderurgica” 
Hunedoara, cu consiliul de 
administrație al acesteia și cu 
lideri sindicali, o trecere pe la 
Castelul Corvineștilor și un 
scurt dialog cu reprezentanții 
presei - la Clubul Oamenilor de 
Afaceri.

Dl Petre Roman s-a 
interesat de soarta acestei mari 
unități economice a județului 
Hunedoara și a țării, cu 
îndelungată tradiție în 
metalurgia românească și cu 
fructuoasă activitate, dar situată 
astăzi, din varii motive, pe un 
plan secundar, de condițiile ei 
de restructurare și revigorare, 
extrem de dificile, s-a interesat 
de eforturile care se depun 
pentru reașezarea activității pe 
coordonatele economiei de 
piață.

Președintele Senatului a 
reiterat problemele grele cu 
care se confruntă economia 
națională, țara întreagă și a 
subliniat că este timpul să 
accelerăm procesul privatizării 
în toate domeniile, să se 
respecte cu strictețe legile 
țării, să conjugăm toate 
eforturile pentru înfăptuirea 
reformei și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de

Dumitru GHEONEA
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întâlnirea cu d! ministru Radu Berceanu !a RAC Deva

MINIȘTRII VIN ȘI PLEACĂ, DAR 
PROBLEMELE DIN MINERIT RĂMÂN

Ieri, la RAC Deva, precedată 
de o întâlnire similară la RAH 
Petroșani, a avut loc o întâlnire a 
dlui Radu Berceanu cu noul consiliu 
de administrație al acestei regii, cu 
conducerile sucursalelor (în afară 
de cele din Brad și Abrud, unde dl 
ministru a urmat să aibă o întâlnire 
separată), cu liderii sindicali și în 
prezența reprezentanților admi
nistrației județene și locale și ai 
mass-media.

în prima parte a întâlnirii, dl ing. 
Ionel Lazăr, director general al 
RAC, a prezentat situația 

economico-financiară actuală a 
regiei, precum și grelele probleme 
cu care aceasta se confruntă în cel 
de-al doilea semestru al anului 
1998. De asemenea, liderii de 
sindicat și conducătorii de 
exploatări miniere care au participat 
la discuții au relevat problemele 
esențiale ce frământă unitățile și au 
adus în atenție o serie de obiective 
legate de restructurarea și reforma 
în minerit, de asigurarea 
acompaniamentului social pentru 
disponibilizați și protecția zonelor 
speciale în care, având în vedere 

specificul de monoproducție al 
zonelor Hunedoara-Deva-Brad, 
să fie incluse și unitățile 
aparținătoare de RAC.

Din cele relatate s-a 
desprins faptul că, până acum, 
personalul din cadrul RAC s-a 
redus cu circa 45 la sută. 
Necazul cel mare constă însă în 
faptul că s-au cheltuit peste 600 
miliarde lei, dar s-au alocat

Nicolae TfRCOB
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BHEDRBHE $1 CAMELIA 
S-AII OTRĂVIT!

Un fapt mai puțin obișnuit. Serviciul 
de urgență a Spitalului Municipal 
Hunedoara a sesizat poliția că a internat 
în stare critică pe soții Gheorghe Jurca 
și Camelia Eugenia Jurca. Gheorghe 
are 30 de ani, iar Camelia 24. 
Cercetările au stabilit că cei doi s-au 
otrăvit cu "verde de Paris”, la domiciliul 
lor găsindu-se o sticlă cu resturi de 
otravă. De remarcat că Gheorghe a mai 
avut o tentativă de sinucidere în 19 iulie 
a.c., folosind un alt insecticid.

Toate acestea s-au petrecut pe 
fondul neînțelegerilor dintre soți și al 
lipsurilor materiale. Gheorghe și 
Camelia au trei copii minori, între 3 și 9 
ani.

Printr-un fax primit ulterior de la 
Inspectoratul de Poliție al județului am 
aflat că Gheorghe Jurca a murit la 
Spitalul Municipal Hunedoara, iar 
Eugenia Jurca a fost externată, starea 
sănătății ei fiind ameliorată. (V.N.)

Pentru comuna sau orașul în care 
a fost ales, primarul ar trebui sa 

fie un prefect în miniatura
- Să discutăm despre reformă în administrația de stat locală, 

domnule Bora. Care sunt plusurile care sunt minusurile ei, după 
experiența de peste 2 ani ca primar al Călanului?

- Domeniul administrației publice locale e susceptibil de foarte 
multe perfecționări. Legislația propune sau creează în această 
direcție un cadru. Ea delimitează la nivel local două organisme, 
respectiv deliberativul - consiliul local - și executivul - Primăria, 
între ele - primarul; pe de o parte el aparține executivului, dar pe

Primarii despre reforma in 
administrația de stat locală
Astăzi răspunde dl Petru Bora - primarul 

orașului Călan
de altă parte el a întrunit sufragiile majorității electoratului dintr-o 
comună sau oraș, un număr de voturi pe care nici un consilier nu 
putea să-l întrunească în mod logic. Dar primarul nu are nici măcar 
drept de vot în ședințele consiliului. Primarul este denumit în lege 
reprezentant al statului dar el face parte din executiv și este supus 
consiliului.

- Este bine stabilit locul primarului în legislația din domeniu?
- După câte am citit și eu în literatura de specialitate, după 

experiența altor țări democrate, nu e bine stabilit. Poate merg 
prea departe cu afirmațiile dar, după reprezentativitatea sa 
electorală și după atribuțiile date lui de lege - 25 la număr - primarul 
s-ar cere să fie organizatorul activității consilierilor atât în forul 
deliberativ cât și în teren. Dar el nu are nici drept de vot. Primarul 
este ordonator de credite și de plăți. El aprobă indemnizația de 
ședință a consilierilor dar nu-i poate da unui consilier o sarcină 
concretă în teren. Potrivit acestei stări de lucruri primarul, care

________ ion CiOCLEi 
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COTIDIAN INDEPENDENT

Județul
>
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Pâine de casă

Pe o căldură toridă, lanurile de grâu de la 
marginea satului Clopotiva, de sub arcada 

Retezatului, cad secerate cu sete de combine. 
____________________ Foto: Traian MÂNU y

în zonele ceva mai reci din 
județ, recoltatul grâului se 
realizează cu sârg în aceste zile. 
Joia trecută ne am aflat in zona 
Râu Mare - Retezat, sperând să 
fugim puțin de căldură. 
Termometrul arăta însă 30 de 
grade la umbră.. Dar oamenii 
lucrau în câmp. Ne-am oprit la 
Clopotiva. în zona Câmpșor, un 
grup de vreo opt persoane se 
adăposteau de razele fierbinți 
ale soarelui la umbra palidă a 
câtorva copaci mărunți. 
Vorbeau de una, de alta, 

A

urmăreau înaintarea combinelor 
în lanurile de grâu copt, sănătos, 
pe care le așteptau în holdele lor.

Combainerul loan Horvat 
lucra pe o mașină cam ponosită 
a lui Marinei Andrieș. “Merge 
rabla, e sculă nemțească die, 
facem treabă cu ea,” spune loan 
Horvat. “La cine secerați acum?” 
“Nu știu a cui e holda. E puțin, 
vreo 40 de ari. O gătăm repede. 
Așteaptă și alții la rând. ”

într-un alt lan, o altă 
combină, mai mare, mai 
...productivă. Stăm de vorbă cu

APARE LA DEVA

câțiva gospodari. fE bun 
grâul?” - îi întrebăm. “E bun, 
dar avem puțin, spune Livia 
Strucăl. Eu am 21 de ari. Fac 
și eu o pâine de casă. ” Maria 
Țărmure are 25 de ari, Maria 
Moraru - 47 de ari (pentru 
nevoile casei, spun și cele 
două femei). Valeria Grosu are 
mai mult. îi e și frică să spună, 
parcă n-ar fi pământul ei. “Da, 
am 1,5 hectare de grâu și 80

Dumitru GHEONEA
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La buget vor veni 
1,2 miliarde 
dolari prin 

VÂNZAREA 
SPAȚIILOR 

COMERCIALE 
ÎNCHIRIATE 

SAU DATE ÎN 
LOCAȚIE DE 
GESTIUNE 
Confruntat cu greutăți 

inimaginabile în privința constituirii 
resurselor bugetare, unde nu vin 
veniturile prevăzute din privatizare, 
Guvernul a decis să rupă pisica și 
să treacă la vinderea spațiilor 
comerciale închiriate sau date în 
locație de gestiune celor care le 
folosesc în prezent. Din această 
afacere, există speranța că, după 
calculele făcute, se vor obține circa 
1,2 miliarde dolari din țară.

în acest sens, Executivul a 
adoptat - la ședința din săptămâna 
trecută, o hotărâre pentru 
modificarea H G. nr. 389/1996 
privind transmiterea unor spații 
comerciale construite din fondurile 
statului și aflate în administrarea 
consiliilor locale și a regiilor 
autonome de interes local către 
actualii deținători și pentru aprobarea 
normelor metodologice de aplicare 
a acesteia. Așa cum prevede 
hotărârea, spațiile se vând agenților 
economici - persoane fizice sau 
juridice - care le folosesc efectiv în 
baza unor contracte de închiriere, de 
locație de gestiune și de asociere 
sau în baza unor reglementări legale 
în vigoare.

Vânzarea spațiilor comerciale 
se face în baza negocierilor directe. 
Terenul aferent spațiului comercial 
se poate vinde odată cu spațiul 
respectiv, dacă este clarificată 
situația lui juridică și sunt îndeplinite 
condițiile legale.

Pentru a intra în posesia 
spațiului, cei ce folosesc efectiv 
spațiul vor depune în 30 de zile o 
solicitare scrisă la sediul I 
vânzătorului.

Referitor la prețul minim de 
vânzare, acesta va fi stabilit pe baza 

I unui raport de evaluare stabilit de 
I persoane fizice sau juridice 
I autorizate. Se iau în considerare și 
I investițiile făcute de către 
I comerciant. De menționat că spațiile 
I care nu vor fi solicitate de către cei 
I care le folosesc, vor fi scoase la 
I licitație publică. (N.TÎRCOB.)

de pensii
Sistem public ]

I 
I

în cadrul noului sistem public de pensii vor fi incluse | 
persoanele care desfășoară activități pe bază de con
tract individual de muncă și persoanele care desfășoară 
activități independente și realizează un venit anual 
echivalent cu cel puțin trei salarii medii brute pe economie.

Contribuția la sistemul public va fi plătită de 
persoanele fizice asigurate și totodată de persoane fizice 
și juridice care folosesc muncă salariată.

Atunci când se calculează pensia, se va lua în 
considerare contribuția plătită pentru persoana asigurată 
pe toată durata activității, stabilindu-se pentru fiecare an 
un punctaj (raportul între salariul mediu lunar brut pe anul 
respectiv al persoanei asigurate și salariul mediu brut pe 
economie în anul respectiv). La ieșirea la pensie, punctele 
sunt cumulate, cuantumul pensiei fiind stabilit pe baza 
punctajului total.

Vârsta de pensionare va crește treptat. Astfel bărbații 
vor fi pensionați la 65 de ani (la 14 ani de la intrarea legii 
în vigoare) și femeile la 62 de ani (la 23 de ani de la 
intrarea legii în vigoare).

Acest nou sistem de pensii și alte drepturi de asigurări | 
sociale vor intra în vigoare cel târziu la 1.01.2000.

Ina JURCONE 1 
_____________________________________ I
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I

preliminariile I
Cupelor Europene*

Se scumpesc și consultațiile medicale
Ministrul Sănătății a emis un ordin de 

majorare a tarifelor pentru serviciile 
medicale și cele balneare, precum și pentru 
tarifele de consultații. Conform Ordinului 
nr.669, din 23 iulie, al ministrului Sănătății, 
o consultație primară - acordată la cererea 
pacientului, de către academicieni, profesori 
și conferențiari, doctori în medicină și doctori 
docenți - va costa între 35.500 și 38,000 de 
lei, în funcție de natura serviciului medical 
solicitat, în policlinică. La domiciliu, această 
consultație va costa, ziua, 46.000 de lei, iar 
noaptea 57.000 lei.

O consultație primară acordată la cerere,

Azi, în preliminariile Cupelor Europene trei echipe românești susțin 
returul partidelor disputate săptămâna trecută: FLORA TALLIN - STEAUA, 
în calificările pentru Liga Campionilor; DINAMO BAKU - FC ARGEȘ și 
SLOGA SKOPJE - OȚELUL GALAȚI, în preliminariile Cupei UEFA.

de către medici primari, în policlinică, va fi între 
31.000 de lei și 35.500 lei, iar la domiciliu, 
acordată ziua, va fi de 38.000 de lei, iar 
noaptea va costa 50.000 de lei.

în policlinică, la solicitarea pacientului, 
consultația primară acordată de medici 
specialiști și alte cadre medicale cu pregătire 
superioară, în funcție de serviciul medical, va 
costa între 28.000 lei și 32.000 lei.

La domiciliu, aceeași consultație va costa, 
ziua, 35.000 de lei, iar noaptea 40.000 lei. 
Aceste tarife vor fi aplicate în dispensarele 
policlinicilor cu plată. (Mediafax)

F ~ffî~riî'VrLÎ^ 1 
iAiini

Aproximativ 4.000 de localități din 
mediul sătesc vor beneficia în curând de 
un sistem de telefonie prin satelit, conform 
unui memorandum semnat la Washington 
de către RomTelecom și o societate

I
■1
i
I

I
■
I
I
I

| americană. Valoarea investiției se va ridica |
■ la 13 milioane de dolari, într-o primă fază, ■ 
! iar statul român va încasa venituri de 28 !
■ milioane de dolari, reprezentând taxe și ■ 
I impozite. Radio Contact, care a difuzat I
| știrea, a mai informat că fiecare sat din | 
■ România va avea acces la sistemul național ■ 
! de comunicații prin instalarea a minimum . 
’ trei posturi telefonice. (A.R. Press)
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Etapa 1 
(1 august)

/
/

Flacăra Horezu 
Mine-Ral Rovinari •
Gloria Reșița
Aurul Brad
Bere Craiova
Record Mediaș
Petrolul Stoina 
Progresul Caracal
Flacăra Moreni 
Forestierul Stâlpeni -

Minerul Uricani
Minerul Berbești....
Petrolul Un. Drăg.....
Minerul Certej
Termo Dr. Tr. S.........
Minerul Lupeni
Petrolul Țicleni..........
Minerul Mătăsari....
Aluminiu Slatina.....
Șoimii Sibiu..............

Etapa 2 
augusO y

/

/
/

/

Minerul Berbești
Petrolul Un.- Drăg.
Minerul Certej
Termo Tr. S.
Minerul Lupeni
Petrolul Țicleni 
Minerul Mătăsari 
Aluminiu Slatina 
Șoimii Sibiu 
Minerul Uricani

Flacăra Horezu.... 
Mine-Ral................
Gloria Reșița.......
Aurul Brad .... 
Bere Craiova.......
Record Mediaș....
Petrolul Stoina......
Progresul Caracal 
Flacăra Moreni.....
Forestierul............

turului awiowiuLui mnaei c, SERiaa m-a
Mine-Ral - Minerul Lupeni
Gloria Reșița - Petrolul Țicleni........
Aurul Brad - Minerul Mătăsari...
Bere Craiova - Aluminiu Slatina.....
Record Mediaș - Șoimii Sibiu..............
Petrolul Stoina - Forestierul...............
Progresul Caracal - Flacăra Moreni.......

Etapa 6
(5 septembrie)

Minerul Certej
Termo Tr. S
Minerul Lupeni
Petrolul Țicleni 
Minerul Mătăsari 
Aluminiu Slatina 
Șoimii Sibiu 
Forestierul 
Flacăra Moreni 
Minecpl Uricani

Etapa 7
(12 septembrie)

Minerul Certej
Petr. Un. Drag.

Etapa 10 
(3 octombrie)

Etapa 15
(31 octombrie)

Petrolul Drăg...........
Minerul Berbești..........
Flacăra Horezu.........
Mine-Ral.......................
Gloria Reșița................
Aurul Brad ............
Bere Craiova...............
Record Mediaș............
Petrolul Stoina.............
Progresul Caracal....

Minerul Uricani
Termo Tr.S..............

Minerul Lupeni
Petrolul Țicleni 
Minerul Mătăsari 
Aluminiu Slatina 
Șoimii Sibiu 
Forestierul 
Flacăra Moreni 
Progr. Caracal 
Petrolul Stoina 
Record Mediaș

Termo Tr. S............
Minerul Certej 
Petrolul U. Drăg.......
Minerul Berbești....
Flacăra Horezu......
Mine-Ral..................
Gloria Reșița...........
Aurul Brad .......
Bere Craiova...........
Minerul Uricani

Minerul Uricani
Petrolul Țicleni 
Minerul Lupeni 
Termo Tr. S
Minerul Certej
Petrolul U. Drăg 
Minerul Berbești 
Flacăra Horezu 
Mine-Ral
Gloria Reșița

Minerul Mătăsari 
Aluminiu Slatina 
Șoimii Sibiu.......
Forestierul.........
Flacăra Moreni 
Progresul Caracal 
Petrolul Stoina.
Record Mediaș 
Bere Craiova...
Aurul Brad

Etapa 11 
(7 octombrie)

Etapa 16 
(7 noiembrie)

Minerul Uricani 
Termo Tr. S.
Minerul Certej 
Petrolul U. Drăg. 
Minerul Berbești 
Flacăra Horezu 
Mine-Ral
Gloria Reșița 
Aurul Brad
Bere Craiova

Minerul Lupeni
Petrolul Țicleni........
Minerul Mătăsari...
Aluminiu Slatina......
Șoimii Sibiu..............
Forestierul...............
Flacăra Moreni.......
Progresul Caracal.. 
Petrolul Stoina......
Record Mediaș.......

Aluminiu Slatina 
Șoimii Sibiu 
Forestierul 
Flacăra Moreni 
Progresul Caracal 
Petrolul Stoina 
Record Mediaș 
Bere Craiova 
Aurul Brad 
Gloria Reșița

Minerul Mătăsari
Petrolul Țicleni....
Minerul Lupeni ..
Termo Tr.S....................
Minerul Certej ...
Petrolul U. Drăg..
Minerul Berbești
Flacăra Horezu.
Mine-Ral............
Minerul Uricani

Etapa 3 
(15 august)

Minerul oerDeșu - Minerul Lupeni ..........
Flacăra Horezu - Petrolul Țicleni....................
Mine-Ral - Minerul Mătăsari.................
Gloria Reșița Aluminiu Slatina.................

Etapa 12 
(10 octombrie)

Etapa 17
(14 noiembrie)

Minerul Berbești 
Flacăra Horezu 
Mine-Ral Rovinari 
Gloria Reșița 
Aurul Brad 
Bere Craiova 
Record Mediaș 
Petrolul Stoina 
Progresul Caracal 
Flacăra Moreni

Minerul Uricani
Petrolul Drăg............
Minerul Certej
Termo Tr.S...............
Minerul Lupeni
Petrolul Țicleni..........
Min. Mătăsari....... '....
Aluminiu Slatina.....
Șoimii Sibiu..............
Forestierul...............

Aurul Brad
Bere Craiova
Record Mediaș 
Petrolul Stoina

Șoimii Sibiu...........
Forestierul.............
Flacăra Moreni.....
Progresul Caracal

Etapa 8
(19 septembrie)

Termo Tr. S.
Minerul Lupeni

Minerul Certej
Petrolul Drăg.........

Petrolul Țicleni 
Minerul Mătăsari 
Aluminiu Slatina 
Șoimii Sibiu 
Forestierul 
Flacăra Moreni 
Progresul Caracal 
Petrolul Stoina 
Record Mediaș 
Bere Craiova

- Minerul Lupeni
• Termo Tr.S...............
• Minerul Certej

Petrolul U. Drăg.......
Minerul Berbești.....

■ Flacăra Horezu......
• Mine-Ral..................

Gloria Reșița...........
■ Aurul Brad .......
■ Minerul Uricani

Minerul Uricani 
Minerul Mătăsari 
Petrolul Țicleni
Minerul Lupeni
Termo Tr.S.
Minerul Certej
Petrolul Drăg.
Minerul Berbești 
Flacăra Horezu 
Mine-Ral

Aluminiu Slatina
Șoimii Sibiu 
Forestierul.
Flacăra Moreni....
Progresul Caracal 
Petrolul Stoina 
Record Mediaș 
Bere Craiova....
Aurul Brad
Gloria Reșița

Etapa 4 
(22 august)

Minerul Mătăsari - Flacăra Horezu..................
Aluminiu Slatina - Mine-Ral..............................
Șoimii Sibiu - Gloria Reșița.......................

Etapa 13 
(17 octombrie)

Etapa 18 
(21 noiembrie)

/

Petrolul Drăg. - Minerul Berbești...
Minerul Certej - Flacăra Horezu ...
Termo Tr.S - Mine-Ral................
Minerul Lupeni - Gloria Reșița........
Petrolul Țicleni - Aurul Brad ....
Minerul Mătăsari - BereCraiova........
Aluminiu Slatina - Record Mediaș....
Șoimii Sibiu - Petrolul Stoina......
Forestierul Stâlpeni - Progresul Caracal
Minerul Uricani - Flacăra Moreni....

Forestierul • Aurul Brad .
Flacăra Moreni - BereCraiova....
Progresul Caracal ■ Record Mediaș 
Minerul Uricani • PetrolulStoina

Etapa 9
(26 septembrie)

Etapa 5 
(29 august)

Petrolul Drag.
Minerul Berbești 
Flacăra Horezu

• Minerul Uricani
■ Minerul Certej
- Termo Tr. S..............

• Termo Tr. S.............
■ Minerul Lupeni

Petrolul Țicleni........
■ Minerul Mătăsari.....
• Aluminiu Slatina......
• Șoimii Sibiu.............

Forestierul...............
• Flacăra Moreni.....
- Progresul Caracal...
- Petrolul Stoina........

Minerul Uricani 
Minerul Lupeni 
Termo Tr. S. 
Minerul Certej 
Petr. U. Drăg.
Minerul Berbești 
Flacăra Horezu 
Mine-Ral 
Gloria Reșița 
Aurul Brad

Etapa 14 
(24 octombrie)

Minerul Uricani 
Minerul Certej 
Petrolul Un. Drăg. 
Minerul Berbești 
Flacăra Horezu 
Mine-Ral 
Gloria Reșița 
Aurul Brad 
Bere Craiova 
Record Mediaș

în Divizia B promovează ocupantele locurilor 1 din ceie 4 serii, plus câștigătoarele 
jocurilor de baraj dintre ocupantele locurilor 2, astfel: Seria C/1 - Seria C/2 și Seria C/ 
3 - Seria C/4.

Retrogradează in Divizia D (județeană) ocupantele locurilor 18, 19 și 20 din 
fiecare serie, plus două echipe de pe locurile 17, cu cei mai mic punctaj. Vor promova 
in Divizia C, pentru Campionatul 1999 - 2000, cele 42 de echipe campioane de județe.

Minerul Mătăsari 
Aluminiu Slatina 
Șoimii Sibiu 
Forestierul 
Flacăra Moreni 
Progresul Caracal 
Petrolul Stoina 
Record Mediaș 
Bere Craiova 
Aurul Brad

Petrolul Țideni....
Minerul Mătăsari. 
Aluminiu Slatina.... 
Șoimii Sibiu...........
Forestierul.............
Flacăra Moreni..... ,
Progresul Caracal 
Petrolul Stoina......
Record Mediaș.....
Bere Craiova........

Petrolul Țicleni........
Minerul Lupeni
Termo Tr.S..............
Minerul Certej
Petr. U. Drăg.............
Minerul Berbești.....
Flacăra Horezu.......
Mine-Ral..................
Gloria Reșița...........
Minerul Uricani

Șoimii Sibiu - Aluminiu Slatina
Forestierul - Minerul Mătăsari
Flacăra Moreni - PetrolulȚicleni...
Progresul Caracal - Minerul Lupeni
Petrolul Stoina - TermoTr.S................
Record Mediaș - Minerul Certej
Bere Craiova - Petrolul U. Drăg........
Aurul Brad - Minerul Berbești....
Gloria Reșița - Flacăra Horezu........
Mine-Ral - Minerul Uricani

Etapa 19
(28 noiembrie)

Minerul Uricani
Aluminiu Slatina 
Minerul Mătăsari
Petrolul Țicleni 
Minerul Lupeni
Termo Tr. S
Minerul Certej
Petrolul U. Drăg.
Minerul Berbești 
Flacăra Horezu

Șoimii Sibiu 
Forestierul..
Flacăra Moreni 
Progresul Caracal 
Petrolul Stoina 
Record Mediaș 
Bere Craiova.
Aurul Brad
Gloria Reșița 
Mine-Ral

j TRANSFEROR/]
Vlădoiu la Dinamo !

Jean Vlădoiu va fi unul dintre ! 

I viitorii atacanți ai echipei Dinamo I 
| București. Plecat de la FC Argeș, | 

| el a ajuns să joace la Steaua și | 
. Rapid pentru ca apoi, 2 ani să !

• evolueze în Germania. Dinu l-a I
| vrut la Dinamo și iată că va re- | 

| veni în țară și va juca lângă | 
. "neamțul" lonuț Lupescu, bunul . 
' său prieten. Se întărește pu- ' 
I temic Dinamo! I

I I
I B rât ian u II va | 
I poposi la Craiova? I 
! Plecat de la Galați fără o | 

| adresă precisă, Brătianu II s-a | 
. întâlnit zilele trecute la București, .
• cu Alex. Boc, președintele Uni- 1 
I versității Craiova (care avea și I 
| acordul conducerii Clubului Oțe- | 
■ Iul), pentru a discuta aducerea ■
• "turnului de control" în Bănie. Ce '

I va fi vom vedea. I
I___________ —__________I

Miercuri

9.00 TVR Cluj-Napoca 
10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 13.00 Natacha (s/ 
r) 14.10 Perla Neagră (s/r)
16.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Camera 
ascunsă - farse cu vedete 
17.00 Medicina pentru toți 
18.10 Simba - regele Leu 
(d.a) 18.35 Hollyoaks (s, ep. 
92) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 268) 19.55 Doar o vorbă... 
20.00 Jurnal, meteo, ed. 
specială 21.30 Efecte 
secundare (s, ultimul ep.) 
22.20 Ciclism turul Franței 
(rez. zilei) 22.45 Jurnalul de 
noapte 23.00 Un secol de ci
nema (do) 23.50 Cultura în 
lume

TVR 2
7.00 Ferestre spre lume: 

Vasco da Gama; Țara Bârsei 
(do) 8.00 D.a. (r) 8.25 Canary 

Wharf (s/r) 8.50 Un cântec 
pentru fiecare 9.00 
Teleenciclopedia (r) 11.00 
Atletism: CM de juniori 12.00 
Sunset Beach (s/r) 13.00 
Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! (r) 14.00 Em. în 
limba maghiară 15.00 
Slovacia - o economie 
prosperă 15.10 Limbi 
străine. Germană (s) 16.50 
Perla Neagră (s, ep. 176) 
17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 20.10 Natacha 
(s, ep. 5) 21.00 Atletism: 
Concursul de la Paris (d)

ANTENA!
10.00 Planeta vie (do) 

10.25 Animal Show (s) 11.00 
Sugar Hill (f/r) 12.40 Fără 
limită 13.25 Denver, ultimul 
dinozaur (d.a) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Falsă identitate 
(s) 15.10 Dr. Bramwell, o 
femeie ambițioasă (s) 16.05 
Văduva (s) 17.00 Golden 
Brâu și voie bună! Em. de 
divertisment, muzică și 

concursuri 18.00 Esmeralda 
(s, ep. 118) 19.30 Dallas (s, 
ep. 54) 20.20 Blazarea lui Gil
bert Grape (co.SUA 1993) 
23.00 Știri/Sport

PRO TV
9.00 Tânăr și neliniștit (s/ 

r) 10.00 Highlander (s/r)
10.45 Seaquest (sr) 11.30 
Fiica oceanului (s) 12.00 
Profesiunea mea, cultura 
(r.p./l) 12.55 Știrile PRO TV
13.30 Vrăjitorul din Oz (f. 
muz. SUA 1978) 15.15 
Walker, polițist texan (s, ep. 
55) 16.10 Nano (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 18.00 Fam. 
Bundy (s) 18.25 Știrile PRO 
TV 18.30 Chestiunea zilei
19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Spune-mi Anna (f. biogr. SUA 
1990) 22.05 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 128)
22.45 Știrile PRO TV 23.05 
Chestiunea zilei cu F. 
Călinescu

ACASĂ
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 

Verdict: crimă (s) 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 Jocurile bunăvoinței 
(rez.) 14.15 în pom (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) 20.45 Nimic personal (s)
21.30 Jocurile bunăvoinței 
(rez.) 22.30 Butterfield 8 
(dramă SUA 1960)

PRIMA TV
10.00 Celebri și bogați (s/ 

r) 11.00 în căutarea dreptății 
(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) 17.15 în căutarea 
dreptății (s) 18.00 Celebri și 
bogați (s) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s) 20.15 Un 
alt început (s, ep. 8) 21.15 
Dragoste de mamă (dramă 
SUA. 1995) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe

PRO TV - DEVA
06.10-06.30 “No 

comment”(r) 06.30-06.45 
Program comercial PRO 
TV Deva 6.45-07.00 Știri 
locale (r) 10.00-10.45 Pro
gram comercial PRO TV 
Deva 22.05-22.20 Știri lo
cale

ANTENA bDEVA
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)
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PROGRAMUL COMPLET AL 
TURULUI EDIȚIEI *98 - *99 

DIN DIVIZIA A
Programul competițional 1998 - 1999 a suferit modificări 

din cauza programării disputării Supercupei României, în 
data de 9 septembrie.

lată programul complet al turului ediției de campionat 
1998 -1999 după modificările survenite.

Etapa 1 - sâmbătă 1 august; etapa a 2-a, vineri-sâmbătă, 
7-8 august; etapa a 3-a, sâmbătă-duminică 15-16 august; 
etapa a 4-a, vineri-sâmbătă 21-22 august; etapa a 5-a, 
sâmbătă-duminică , 29-30 august; etapa a 6-a, sâmbătă, 12 
septembrie; etapa a 7-a, sâmbătă-duminică, 19-20 sep
tembrie; etapa a 8-a, sâmbătă, 26 septembrie; etapa a 9-a, 
sâmbătă-duminică, 3-4 octombrie; etapa a 10-a, sâmbătă, 
17 octombrie; etapa a 11-a, sâmbătă-duminică, 24-25 
octombrie; etapa a 12-a, sâmbătă, 31 octombrie; etapa a 13- 
a, sâmbătă-duminică, 7-8 noiembrie; etapa a 14-a, sâmbătă, 
14 noiembrie; etapa a 15-a, sâmbătă, 21 noiembrie; etapa a 
16-a, sâmbătă, 28 noiembrie; etapa a 17-a, sâmbătă, 5 
decembrie.

LISTA OBSERVATORILOR 
PENTRU NOUL CAMPIONAT

Comitetul Executiv al FRF a aprobat lista de observatori 
pentru anul competițional 1998 - '99. Ei au fost validați pe 
baza următoarelor criterii: .

1. Membri ai Comitetului Executiv al FRF;
2. Salariați ai FRF;
3. Membri din activitatea fotbalistică (antrenori, foști arbitri, 

jucători, conducători de cluburi, președinți ai asociațiilor 
județene).

lată componența corpului de observatori pentru arbitri la 
Divizia A: Valentin Alexandru, Dan Petrescu, Adalbert Kassai, 
Mircea Salomir, Corneliu Costinescu, Nicolae Pantea, Cris
tian Bivolaru, Ion Șonini, Nicolae Rainea, Adrian Porumboiu, 
Mircea Constantinescu, Mircea Neșu, Ion Igna, Alexandru 
loniță, Francisc Kolossi, Constantin Ștefan, George N. Gheor- 
ghe, Octavian Ștreng, Ion Crăciunescu, George lonescu.
------------- ---- — —

A
Oamenii de fot ba! e bine să știe

( O Urini VrA COMISIILOR DIN 
IIGA SI FRC

9

Comisiile Ligii Profesioniste
Comisia de Competiții și Disciplină
Anton Pandrea - președinte, Ion Alexandrescu - vicepreședinte, 

Mihai lonescu, Ion Mureșan, Mircea Dridrea - membri, Ion Langa - 
secretar.

Comisia de Apel
Aurel Comșa - președinte, Angelo Niculescu - vicepreședinte, 

Gheorghe Grecu - membru, Ion Langa - secretar.
Comisia Juridică
losif Urs - președinte, Chiriac Barbu - vicepreședinte, Bogdan 

Staicu - membru, Irina Văduvan - secretar.
Comisia Economică
Alexandru Noapteș - președinte, Sorin Barbu - vicepreședinte, 

Gheorgh'e Cojocaru - membru.
Comisia pentru Licențe
Vasile Anghel - președinte, llie Savu - vicepreședinte, Gheorghe 

Glisici - membru.
Comisia de Cenzori
Marin Badea - președinte, Teodor Teodorescu - vicepreședinte, 

Cosmin Emanuel Popescu, George Marin, Gheorghe Bârlogeanu - 
membri.

Componența Comisiilor din cadrul FRF
1. Comisia Campionatului Național (CCN):
loan Murar - președinte, Florin Gâtejan - primvicepreședinte, 

Nicolae Lăzărescu - vicepreședinte, Petru Tătar - secretar, Victor 
Cicu, Dan lonescu, Ion Barbu - membri;

2. Comisia de Apel:
Traian Tomescu - președinte, Nicolae Popa - primvicepreședinte, 

Ion Bonini - vicepreședinte, Dumitru Pepelea - secretar, Petre 
Mihăescu, Constantin Micu, Mihai lonescu - membri;

3. Comisia Centrală de Copii și Juniori:
Dan lonescu - președinte, Gheorghe Ene - primvicepreședinte, 

Dan Maxim - vicepreședinte, Victor Cruceană - secretar, Gheorghe 
Filipeanu - membru;

4. Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA):
Dan Petrescu - președinte, Nicolae Rainea - primvicepreședinte, 

Adrian Porumboiu - vicepreședinte, Mircea Constantinescu - 
secretar, Mircea Neșu, loan Igna, Alexandru loniță, Francisc Kolossi, 
Mircea Salomir, Constantin Ștefan, George N. Gheorghe, Aron Huzu - 
membri;

F

5. Comisia Tehnicul:
Emeric lenei - președinte, Victor Pițurcă - primvicepreședinte, 

Angelo Niculescu - vicepre ședinte, Dan Apolzan - vicepreședinte, 
Cornel Drăgușin - secretar, Ion Voica, Tudorel Stoica, Viorel Cojocaru, 
Gheorghe Constantin - membri;

6. Comisia Juridical:
Alina Popescu - președinte, Corneliu Bădoiu - primvicepreșe

dinte, llie Zarafiu - vicepreședinte, Doru Costea, Ion Rizea, Manea 
Drăgulin, Constantin Lucescu, Florin Gheorghiu - membri;

7. Comisia pentru Statutul Jucătorilor (CSJ):
Valentin Alexandru - președinte, Dumitru Mihalache - 

vicepreședinte, Stelian llie - secretar, Adrian Rămureanu, Constantin 
Ștefan - membri;

8. Comisia Economică:
Nicolae Cristea - președinte, Stelică Marian - vicepreședinte, 

Marian Albu - vicepreședinte, Vasile Cioată - secretar, Vasile Filimon 
- membru;

9. Comisia Medicală:
loan Drăgan - președinte, Pompiliu Popescu - vicepreședinte, 

Cornel Bârsan - secretar, Gheorghe Untea, Vasile Popescu - membri;
10. Comisia de Pnesă și Relații:
Cristian Bivolaru - președinte, Dan Claudiu Tănăsescu - consilier 

principal, Sorin Satmari - consilier de presă;
11. Comisia Centrală de Fotbal Feminin:
Rodica Șiclovan - președinte, Gabriel Popescu - vicepreședinte, 

Petre Mihăescu - secretar,
Ion Nunweiller, Iulian Vâlcu - membri;
12. Comisia Centrală de Statistică:
Dan Cristea - președinte, Eugen Petrescu - vicepreședinte, Ion 

Cârstea - secretar, Alexandru Raul, Romeo lonescu, Răzvan Toma, 
Pândele Țăranu, Cristian Costache - membri;

1J. Comisia de Fair - Play:
Corneliu Costinescu - președinte, Liana Stoicescu - vice

președinte, Stelian llie - secretar;
14. Comisia pentru Securitatea și Siguranța Sta

dioanelor:
Dumitru Mihalache - președinte, Cristian Bivolaru - vicepreședinte, 

Iulian Nica - secretar, Vasile Vlăduță, Iordan Angelescu - membri;

15- Comisia pentru problemele statutare și coor
donare a activității Asociațiilor Județene de Fotbal:

Corneliu^Costinescu - președinte, Mircea Salomir - vicepreședinte, 
Marin Tudor - secretar, Nicolae Lăzărescu, Constantin Zotincă - membri.

—y

Decât să stai să mă privești 
mai bine te-apuci să vorbești!

Pentru că eu nu-ți pot zâmbi! Pot, în schimb, 
prietenii tăi. Și dacă vrei să te distrezi, 
vorbește cu ei, nu cu mine! La noul serviciu 
CONNEX PERSONAL. Cu un abonament 
lunar de numai 10$ Cu tarife speciale pentru 
week-end și orele din afara programului. 
Cu tarife identice pentru convorbiri mobil-mobil 
și mobil-fix.

" De la CONNEX GSM la CONNEX GSM, telefon fix, Dialog, Telemobil

Tarife 
CONNEX PERSONAL

Luni-Vineri Sâmbătă, 
Duminică7:00 -18:00 18:00 - 7:00

Orice convorbire 
în România** 0,45 USD 0,10 USD 0,10 USD

Oferta specială CONNEX GSM: conectare gratuită 
pentru orice serviciu CONNEX GSM și telefonul 
Motorola d460 cu numai 149$*! Doar până la 30 august!
* Numai cu activare la CONNEX GSM

Oferta CONNEX GSM te privește PERSONAL!
Adresați-vă celui mai apropiat dealer autorizat CONNEX GSM.

PERSONAL
Serviciul tău din afara serviciului
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“Sargeția Forest” acționează pentru 
salvarea de la “sufocare”

SC Sargeția Forest SA Deva, fostă 
IFET, se află într-o situație economică 
deloc de invidiat. în pofida faptului că 
este privatizată sută la sută - privatizare 
controversată și mult discutată la 
vremea ei unitatea respiră greu. 
Blocajul economico-financiar, dimi
nuarea cerințelor la export, cheltuielile 
ridicate de producție, completate de 
unele carențe interne, au făcut ca 
Sargeția Deva să traverseze acum, în 
miez de vară, o perioadă extrem de 
dificilă.

Consiliul de administrație, 
restructurat și înnoit, face eforturi 
stăruitoare pentru reașezarea lucrurilor 
în matca lor normală. Cu atât mai mult 
că întreprinderea are o frumoasă 
tradiție în domeniu, dispune de o bază 
tehnică solidă și de meseriași de 
valoare, fiind capabilă să se organizeze 
în așa fel încât să poată desfășura o 
activitate fluentă și eficientă. “Sigur, 
suntem privatizați, dar asta nu 
înseamnă că ne dă cineva ceva; trebuie 
să ne rezolvăm singuri toate 
problemele, spune directorul general al 
societății, ing. Ștefan Cotoară. Și asta 
ne străduim să facem. De curând au 
fost luate măsurile de restructurare și 
reorganizare a societății, eliminând 
verigile intermediare, păgubitoare și

Accent major pe 
calitate

Intr-o firmă particulară, atenția se pune cu prioritate pe 
calitate.

La SC „Integrata Sanders Prod Lact’ SRL Hațeg, fluxul 
tehnologic de prelucrare a laptelui este unul din 
compartimentele cele mal importante ale societății. Tocmai de 
aceea, el este încadrat cu oamenii cel mai bine pregătiți, linul 
dintre aceștia este muncitorul Tiberiu Vaslloni. El 
supraveghează cu atenție și resposabilitate procesul de fierbere 
a laptelui. „în acest bazin de fierbere, îl ridicăm până la 
temperatura de 36°C, îl smântânim, se fac apoi celelalte analize 
necesare, după care se repartizează: pentru producerea brânzii 
telemea și pentru distribuirea ca lapte de consum - ne spune 
Tiberiu Vasiloni. Să știți că dăm produse de calitate excelentă: 
și lapte și brânză și smântână și frișcă. Calitatea este obiectivul 
nostru numărul unu. E drept că și materia primă - laptele 
colectat de la țăranii din zona Hațegului - este foarte bună, are 
un procentaj de grăsime corespunzător, după cum și utilajele 
și instalațiile cu care lucrăm, de proveniență germană dar și 
indigene, sunt de înaltă performanță, ne ajută mult în procesul 
de producție.”

ÎN LUPTA CU MUȘTELE Șt 
ȚÂNȚARII, DEVENII AU 

RĂMAS COMPLET SINGURI
Discuția pe care am avut-o cu 

1' Cornel Stroi a gravitat în jurul 
facerilor ce au ca scop final 
asanarea spațiilor noastre “vitale"- 
locuințe, birouri, locuri de 
agrement- de asaltul cohortei de 
țânțari, muște, gândaci sau 
șobolani. E paradoxal că un 
întreprinzător axat pe prestarea 
urui serviciu de larg interes, cel al 
deratizării și dezinsecției, se 
confruntă cu probleme financiare 
cauzate de lipsa de comenzi. De la 
ultima întâlnire cu acest 
întreprinzător firma sa a dat 
faliment, afacerea renăscând 
acum de pe poziția unei activități 
independente. Dezvoltarea este 
strangulată, pe de o parte, de 
prețui tot mai mare al substanțelor 
otrăvitoare, care provin aproape 
exclusiv din import. Pe lângă 
aceasta, nici măcar un sfert din 
lista de substanțe aprobate nu se 
găoasc la ofertă, limitându-se mult 
posibilitatea de opțiune a 
întreprinzătorilor. In fine, e greu să 
obții comenzi de la o piață sleită din 
punctul de vedere al puterii de 
cumpărare. Dezinsecția unui 
apartament costă cca. 80 de mii de 
lei, iar dacă clientul dorește o 
substanță mai eficientă de 
combatere a insectelor costul 
lucrării se ridică la 130-140 de mii 
de lei.

Interlocutorul observă că 
nicăieri, într-o societate normală, 
prestatorii de servicii în dezinsecție 
și deratizare n-au probleme în 
ceea ce privește ziua de mâine. 

punând accent major pe productivitate 
și calitate, pe reducerea cheltuielilor 
neeconomicoase. Am restrâns la 
maximum activitatea pe lunile iulie - 
august-septembrie, trimițând în șomaj 
și în concediu fără plată 1600 de 
angajați urmând să reluăm lucrul de la 
1 octombrie, de pe baze mai solide, mai 
bine așezate în toate compartimentele." 

în ziua prezenței noastre la 
'Sargeția Forest”, directorul general 
Ștefan Cotbară și directorul tehnic Liviu 
Hodor stabileau planul de bătaie al zilei 
și săptămânii. Am reținut prioritățile de 
pe agenda lor de lucru: recuperarea a 
cât mai mult din datoriile de la clienți, de 
peste 1Z miliarde de lei, urgentarea 
livrării unor produse la intern - pentru 
diminuarea stocului de marfă 
nevandabilă, inventarierea mijloacelor 
de transport și a utilajelor specifice, 
pentru a; fi. depuse la conservare - 
unele, închinate - altele, sau vândute - 
cele care apar în plus față de nivelul 
actual al producției. Cei doi directori ai 
“Sargeției Forest” acuzau prețurile 
exagerat de mari percepute de 
“Romsilva" la licitarea parchetelor 
pentru exploatare, plata foarte slabă a 
producției de export, pe de o parte ca 
urmare a menținerii artificiale a 
dolarului la cote scăzute în raport cu

Aceasta, deoarece edilii au grijă 
ca periodic să deratizeze și să 
facă dezinsecții generale ale 
orașelor lor. "Sunt de părere că 
activitatea pe care o facem noi 
are un puternic caracter de 
utilitate publică, dacă vreți, 
deoarece are o contribuție 
importantă la starea de sănătate 
a populației. Referindu-ne la 
Deva, situația este dezastroasă; 
subsolurile sunt copleșite de 
șobolani, iar cele peste 27.000 
de apartamente existente se află 
oricând la discreția muștelor și 
țânțarilor. Ultima deratizare în 
oraș s-a făcut în 1987, în Deva 
nefăcănduse niciodată până 
acum o dezinsecție generală. E 
lăudabilă inițiativa Primăriei Deva 
de a ridica o statuie a lui Traian, 
pentru care ,din câte am înțeles, 
se alocă 500 de milioane de lei. 
Eu cred că devenii ar //, la acest 
moment, mult mai bucuroși ca, 
înainte de a admira obiectul de 
artă, să scape de valul de 
insecte care le parazitează 
locuințele sau locurile de muncă. 
Acest lucru ar trebui făcut cel 
puțin o dată pe an, iar 
persoanele care refuză să 
deschidă ușa pentru dezinsecție, 
la fel ca în statele civilizate, să fie 
obligate la plata unei amenzi 
usturătoare. Eu garantez că 
după doi-trei ani de dezinsecții 
generale, la Deva nu vor mai fi 
aproape deloc insecte care să 
pericliteze sănătatea oamenilor", 
declară dl Comei Stroi. 

leul, iar pe de alta datorită concurenței 
masive pe piața externă din partea 
Ucrainei și Iugoslaviei, care vând mai 
ieftin.

- Lucrăm mult cu producția de 
intern pe sistemul compensării - 
sublinia dl Ștefan Cotoară, dar avem 
nevoie și de lichidități. Pe oameni nu- 
i putem plăti în bușteni sau în 
cherestea. Și apoi sunt multe alte 
cheltuieli: carburanții, piesele de 
schimb, care au devenit enorm de 
scumpe. Iar pe drumurile lungi și 
grele de la pădure, ca și în procesul 
tăierii și prelucrării lemnului, se 
consumă mult combustibil și energie 
electrică, se uzează repede mașinile 
și instalațiile.

- A He probleme în atenție 
imediată, die director general?

- Cum ați reținut - adunarea 
datoriilor, dar și plata obligațiilor, 
contractarea producției pentru 
perioada următoare și participarea la 
licitațiile organizate de Romsilva, în 
vederea asigurării obiectului muncii: 
noastre, respectiv masa lemnoasă de 
tăiat și prelucrat. Sperăm ca începând 
cu 1999, de fapt chiar cu toamna 
acestui an, să lucrăm mai bine, mai 
eficient, să ne înscriem temeinic pe 
linia economiei de piață.

FPS - O INSTITUȚIE 
GREOAIE

De mai multă vreme se îndreaptă critici aspre către FPS, 
acuzată că întârzie, intenționat, procesul privatizării. Dacă l-ar 
urgenta, spunea un parlamentar, în scurt timp Fondul Proprietății 
de Stat și-ar pierde obiectul de activitate și armata sa de 1600 de 
angajați, cu salarii substanțiale, n-ar mai avea de lucru.

Și premierul Radu Vasile a criticat dur FPS la ședința de Guvern 
din cursul săptămânii trecute. Primul ministru a spus că FPS este 
o instituție greoaie, birocratică, supradimensionată ca personal, 
cu direcții a căror activitate se suprapune și se încurcă reciproc. 
Prin modul său de lucru (cu referire la procesul lent al privatizării - 
n.n.), FPS pune în pericol realizarea prevederilor din Legea 
bugetului de stat pe anul 1998.

Premierul Radu Vasile a cerut imperativ ministrului privatizării, 
Sorin Dimitriu, să ia măsuri pentru îmbunătățirea structurilor și 
activității FPS, înlocuirea unor practici de privaVzare greoaie, care 
facilitează acte de corupție, cu altele simple, mai maleabile, mai 
rapide. S-a cerut restructurarea FPS, inclusiv prin descentralizarea 
la nivel județean a deciziilor de privatizare a întreprinderilor mici și 
mijlocii. .

Pagina realizată de Dumitru GHEONEA,
Adrian SĂLĂGEAN

Suta de lei - încă la preț în comerțul
cu piese electronice

Despre practicarea unui 
comerț specializat am mai scris, 
punctând caracterul de raritate a 
acestui fenomen economic în 
contextul dominării în România a 
așa-zisului comerț de bazar, care, 
urmărind câștigul rapid, oferă 
clienților o structură de marfă 
eterogenă și de multe ori de slabă 
calitate.

Un comerț specializat face și 
societatea comercială "Aspect 
Serv" SRL Deva. Firma oferă la 
vânzare exclusiv componente 
electronice. Patronul firmei, dl 
Tovie Erchedi, electronist cu o 
vechime de peste 20 de ani, ne 
spune că impulsul care l-a 
transformat în comerciant a fost 
generat de observarea problemelor 
de aprovizionare cu care se 
confruntă meseriașii în electronică. 
“Din propria experiență știu câte 
dificultăți existau cu procurarea 
pieselor. Se ajunsese în situația 
jenantă de a cere clientului să 
procure el componentele ca să-i 
pot repara aparatul”, declară dl 
Erchedi.

Dramurile 
Românie! - 
pavate cu 

ECU
Banca Europeană de 

Investiții acordă României 
225 de milioane de ECU 
pentru reabilitarea dru
murilor. A cordul de 
împrumut a fost semnat 
săptămâna trecută între 
reprezentanți ai Admi
nistrației Naționale a 
Drumurilor și ai BEL 
Creditul este destinat celei 
de a treia etape a pro
gramului de reabilitare a 
drumurilor naționale din 
țara noastră, etapă pre
văzută a se realiza în 
perioada 2001-2006. Etapa 
a treia include reabilitarea 
a peste 2000 de kilometri 
de drumuri naționale și 
necesită aproximativ 1,5 
miliarde de dolari.

Intuind cerința pieței și având 
toate cunoștințele necesare pentru 
a o onora, dl Erchedi și-a deschis 
un mic magazin unde desface 
exclusiv piese electronice. Aici sunt 
expuse, aliniate și etichetate, cca. 
70.000 de sortimente de piese. 
Oferta satisface necesarul pentru 
service-ul aparaturii audio-video, 
telefoane și tehnică de calcul. 
Piesele sunt în proporție de 95 la 
sută provenite din import.

Am abordat cu dl Erchedi și 
latura bănească a afacerii sale, 
precum și dificultățile cu care se 
confruntă micul întreprinzător român 
astăzi. Din punctul de vedere al 
salariului, statutul de electronist nu 
diferă semnificativ de cel de mic 
întreprinzător. “Poate părea incre
dibil, dar lunar câștig sub un milion 
de lei. Comerțul specializat în 
general și cel cu componente 
electronice în particular nu aduc 
venituri substanțiale. în primul rând 
spectrul clienților mei .datorită 
specializării, este restrâns strict la 
persoanele care au preocupări în 
electronică. Apoi valoarea acestor

La Ilia macaraua stă înțepenită de la Revoluție încoace 
și tot așa și ridicarea noilor construcții.

Foto: Traian MÂNU

Majorarea capitalului 
social s-a încheiat

Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.32/1997 pre
vedea majorarea capitalului 
social al societăților cu 
răspundere limitată de la 
100.000 de lei la 2 milioane 
de lei. Proces absolut 
necesar, dar îndelung și 
complicat, avăndu-se în 
vedere că era necesară 
modificarea statutului socie
tății, că trebuiau plătite o 
serie de taxe - la trezorerie, la 
Oficiul Registrului Co
merțului, la notariate.

Termenul limită de majo
rare a capitalului social de 
către SRL-url a fost 27 Iulie 
a.c. Cererea prelungirii Iul nu 

repere electronice nu este prea mare, 
în magazinul meu poți cumpăra ceva 
și dacă ai doar o sută de lei în 
buzunar. Cea mai scumpă piesă 
costă doar 350 de mii de lei. Valorile 
adunate nu sunt prea mari. De aceea 
activitatea nu depășește, ca cifră de 
afaceri pe acest an, 150 de milioane 
de lei", ne spune întreprinzătorul. S-ar 
putea și mai mult dacă activitatea 
firmei ar dispune de un cadru propriu 
de desfășurare. Statutul de chiriaș în 
micul spațiu îmi grevează extrem de 
mult veniturile. “Plătesc jumătate din 
ce câștig pe chirie. Am gânduri să 
investesc în acest spațiu, să-l extind 
și aș fi dispus să angajez și un credit 
pentru aceasta. Nu pot face însă 
nimic deoarece nu am certitudinea că 
peste 3 sau 6 luni, la renegocierea 
contractului de închiriere, voi mai 
putea rămâne în spațiu. Mi-am 
cumpărat toate componentele pentru 
a-mi instala aici un grup social, dar 
nici acest lucru nu-mi vine să-l fac 
datorită incertitudinii existente", 
relevă dl Erchedi. întreprinzătorul 
apreciază că satisfacerea oricărei 
cereri de piese electronice, la nivelul

I

a fost acceptată. Din 
păcate, foarte multe SRL-url 
nu s-au prezentat la Ca
merele de Comerț șl 
Industrie pentru a reintra in 
drepturi legale in privința
capitalului social. Unele se 
pare că nu mal există de 
mult, altele sunt în stadiu de 
faliment.

Totuși, oficiile Registrului 
Comerțului primesc în conti
nuare cererile de înregistrare 
a mențiunilor de completare 
a capitalului social de către 
SRL-urile care au efectuat 
vărsământul de capital la 
bancă sau la CEC până la 27 
iulie 1998 Inclusiv.

electronicii instalate pe 
aparaturile electro-casnice, 
presupune o structură de cca. 
300 de mii de repere, evaluată 
la prețuri de catalog undeva la 
100.000 DM. L-am întrebat pe dl 
Erchedi de ce nu a dat curs liniei 
pe care se merge în prezent, 
oferind la vânzare și produse 
electronice-televizoare, aparate 
video, radiouri-cu valori mari la 
comercializare. Ar fi, pe undeva, 
incorect să vând produse 
electronice fără să am acoperită 
complet activitatea de service a 
acestora. Eu am plecat puțin 
invers față de restul lumii, în 
sensul că am pornit de la mic la 
mare. Dezvoltarea afacerii, sunt 
convins, va aduce la un moment 
dat și posibilitatea vânzării, în 
condiții corecte, a diferitelor 
echipamente electro-casnice și- 
mi va da prilejul să mă reîntorc 
la meseria mea de electronist pe 
partea asigurării service-ului", 
ne spune, în încheiere, dl. 
Erchedi.
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“Aș vrea la Meloritm”
Părinții te ceartă pentru că 

fumezi. Conflictele sunt destul 
de mari intre voi dar tu nu vrei 
să renunți la această "singură 
plăcere".

Mioara, sunt sigură că părinții 
tăi îți vor binele. Ei privesc 
problema din punctul de vedere al 
sănătății, tu o privești din punctul 
de vedere al "plăcerii" la care nu 
poți renunța. Și cred că certurile 
nu vor duce la rezultatul dorit de 
nici una din părți - nici dreptatea 
părinților, nici cucerirea "drep
turilor" tale. Părinții ar dori să te 
apere de viciul acesta, ar dori să- 
ți păstrezi plămânii și întregul corp 
curate, nepoluate de fumul 
dăunător al țigării. Tu vezi fumatul

Tinerii și infracțiunea
I 
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A smuls gratiile 
de Ia fereastră

Polițiștii din Deva au i- 
dentificat un hoț care, după 
ce a smuls gratiile de la o fe
reastră, a pătruns în locuința 
lui Victor Ciobanu din loca
litate. Hoțul plecase cu bu
nuri în valoare de 25000000 
de lei! Marius Ciobanu era 
hoțul. El are 18 ani și nici o 
ocupație.

music box Van Halen (VIII)
Noul single Just A Gigblo 

(cover după Ted Lewis No.1 în 
1931) /1 Ain't Got Nobody (co
ver după Marion Harris No. 3 în 
1921), la care Roth a folosit un 
aranjament muzical copiat după 
o înregistrare a lui Louis Prima 
datând din 1944, a figurat pe 
locul 12 în Billboard (20.04. 
1985), No. 11 în topul Airplay și 
locul 16 în topul de vânzare. 
Albumul Crazy From The Heat a 
atins locul 15 în topul Billboard 
(25 mai 1985) în timp ce în topul 
rock figura pe locul 14 singelul 
Easy Street (cover după Dan 
Hartman). La scurt timp a fost 
lansat și singlelul Coconut 
Grove o versiune atmosferică 
după un hit din anii 60 a lui 
Lovin' Spoonful.

în luna iunie '85 David Lee 

Roth anunță într-o conferință de 
presă despărțirea de grupul Van 
Halen. Luat prin surprindere 
Eddie Van Halen nu știa ce să 
spună despre plecarea lui Roth, 
însă afirmă că acum grupul se 
va putea orienta spre ceea ce a 
dorit întotdeauna rock-hard rock, 
asigurând în același timp pe fani

V

ca pe o plăcere, chiar "singura" cum 
spui tu. Probabil ai nevoie de țigară 
pentru a te încadra într-un cerc 
restrâns de prieteni, nevoia de 
emancipare, sau îți dă senzația că te 
calmează... sunt multe motive pe 

care le poți invoca atât pro cât și 
contra.

Eu știu că de va fi vreodată 
să renunți la fumat o vei face 
pentru că așa ai hotărât tu și nu 
pentru părinții tăi sau altcineva 
care ar dori să te convingă cât de 
dăunător sănătății este fumatul, 
pentru că, nu-i așa, cele 4000 de

Minorii și stâlpii 
hidraulici

într-o recentă noapte, lu

crători ai Postului de Poliție TF 
Petroșani au depistat un grup 
de mai mulți indivizi sustră- 
gând stâlpi hidraulici de sus
ținere din incinta SC "Umi- 
rom" SA Petroșani. în grup se 

aflau tineri, dar și doi minori. 
Valoarea stâlpilor: 5000000 
de lei, iar intenția hoților: de 
a-i valorifica la o unitate de 
colectare a fierului vechi.

că Van Halen nu se va destrăma 
ci va reveni în curând cu un al
bum nou.

După o perioadă scurtă de 
timp Eddie l-a prezentat pe noul 
solist vocal al grupului Van Halen 
- Sammy Hagar - un muzician 
foarte cunoscut în SUA, cu o 
carieră solo de invidiat. Spre de
osebire de Roth, Hagar era și chi
tarist și un bun compozitor, grupul 
Van Halen câștigând enorm prin 
cooptarea lui.

Sammy Hagar s-a născut la 
13 octombrie 1947 în Monterey / 
California în familia unui boxer 
profesionist. Deși tatăl său ar fi 
vrut ca Sammy să-l urmeze, pe 
acesta îl interesa muzica. A de
butat la 14 ani în trupa under
ground Skinny. După ce cântă în 
diferite trupe obscure (The fa
bulous Catillas, Justice Brothers și 
Dust Cloud) Sammy se mută la 
San Francisco și formează 
Sammy Haga Band. își consoli
dează o reputație solidă pe scena 
hard rock californiană fiind re
marcat de Ronnie Montrose (chi
tarist care a cântat cu Edgar Win
ter). Acesta îi propune lui Hagar 

substanțe toxice pe care le 
conține fumul de țigară sunt 
vizibile doar ca un fum ușor 
albăstrui și atât de inocent, 
care se risipește ușor în aer.

Dar nu uita Mioara că 
țigara este un drog și la fel ca 
toate drogurile cere tot mai mult, 
apoi să nu uităm că efectul 
țigării este combinat deseori cu 
cel al cafelei.

E bine să te oprești înainte 
de a-ți fi prea greu să te lași.

Dacă o faci va fi pentru 
sănătatea ta și nu pentru gura 
părinților tăi. Ești liberă să alegi 
calea cea bună.

ina DELEANU

n 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I 
j

Tâlhar la 14 ani!
La 14 ani, Vasile Andrei 

Ghiorean din Lupeni a ajuns 
tâlhar. De fapt, el s-a înhăitat 
cu alți trei tâlhari mai "bătrâni" 
și, într-o seară, în jurul orei 21, 
în zona stației CFR Lupeni, au 
atacat și deposedat de 
700000 de lei și o geantă de 
voiaj pe Viorel Gheorghe din 
Goiești, județul Dolj. Polițiștii 
i-au identificat a doua zi. lată 
numele lor: Florin Nicolae loji, 
20 de ani, din Deneș, județul 
Mureș, Ovidiu. Mihai Carp, 17 
ani, și Vasile Ion Mesaroș, 18 
ani, ambii din Lupeni și toți 
fără ocupație. (V.N.) 

să formeze o trupă și astfel în 
1973 apare Montrose o trupă 
clasică de hard rock american. 
Alături de Montrose, Hagar reali
zează două albume: Montrose 
(1974) și Paper Money (1975). 
în 1976 Hagar părăsește grupul 
Montrose pentru a începe o ca
rieră solo luându-l cu el și pe 
bassistul Bill Church. Cu timpul li 
se alătură și bateristul Denny 
Carmassi și keyboardistul Geoff 
Workman și aceștia ex-Montrose. 
Primul disc scos în 1976 intitulat 
"Nine on a ten scale" realizat cu 
producătorul Carter i-a avut ca 
invitați pe Jerry Shirley (bat), 
Aynsley Dumbar (bat/percuție), 
Joe Crane (keyboards), Gary Pihl 
(chit), Greg Adams (horn). LP-ul 
cuprinde câteva piese reușite 
cum ar fi: China, Silver Light, Fla
mingos Play și Young Girl Blues.

La 22.10.1977 apare discul 
Musical Chairs realizat cu ingi
nerul de sunet Warren Dewey 
în formula Hagar, Carmassi (bat), 
Church (bass), Alan Fitzgerald 
(keyboards) și Phil (chit), (ya 
urma)

Ho ria SEBEȘ AN

Andreea și Raluca sunt 
prietene. Sunt împreună și 
la cercurile artistice ale Clu
bului copiilor și elevilor de la 
Brad, și în vacanță. Sunt în 
aceeași clasă, dar la școli 
diferite. Andreea la Școala 
Generală Nr.2 Brad, iar Ra
luca la nr.1. Prima e o blon
dă frumoasă, cu ochi albaș
tri, a doua - o brunetă, la fel 
de frumoasă, cu chip lumi
nos și priviri scânteietoare. 
Le-am întâlnit, în această 
vacanță mare, la Clubul Co
piilor din Brad și m-au în
demnat să le regăsesc și în 
fotografiile de pe panoul din 
holul mare, panou cu zeci 
de aspecte desprinse din ac
tivitățile artistice și tehnice 
ce se desfășoară în acest lă
caș de educație.

Fetițele îmi vorbesc des
pre școală, despre vacanță 
și despre participările lor la 
spectacolele cu formația 
muzicală și de dans modem 
"Ritmic Do-Re-Mi" de la clu
bul copiilor.
..................................... ....................... , ■ ■
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Comportamentul copilului și jucăriile

Industria jocurilor se intere
sează de mult timp de obiecte 
ludice, capabile să execute anu
mite servicii. La sfârșitul secolului 
al XlX-lea și începutul celui urmă
tor, "diavolii" cu arc și alte jucării 
mecanice au cunoscut un ade
vărat succes. în anii '60, jucăriile 
cu baterii au făcut furori, în timp 
ce industriașii făceau să plângă 
păpușile și să meargă mașinu- 
țele. Aceste jucării vechi față de 
cele care "gândesc" obligau co
pilul să acționeze într-o manieră 
determinată. Acum, însă, noile 
sisteme informatizate permit tine
rilor utilizatori să își dezvolte apti
tudinile logice. Ei vor putea dicta 
comportamentul jucăriilor datorită 
unor programe simple ale tehno
logiei de comandă la distanță. în 
aceasta rezidă un ambițios pro
iect încredințat de societatea 
"Lego" către "Massachusetts 
Institute of Technology", conform 
celor publicate în "Financial Ti
mes" din Londra.

-------
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- Clasa a ll-a cum ați în
cheiat-o? - le întreb.

- Eu pe locul I, cu media 
9,93 - răspunde Andreea.

- Eu pe ultimul - adaugă 
Raluca.

- Cum pe ultimul? Ce me
die ai avut?

- 9,89. Premiul al lll-lea.
- Dar acesta nu e ultimul 

loc. Ești tristă pentru premiul 
III?

- Nuuu. Cum să fiu tristă? 
Și chipul Ralucăi se luminea
ză iar.

- Cum vă petreceți vacanța 
mare?

- Eu mă joc - răspunde An
dreea Circo. Apoi voi merge la 
bunica. Fratele meu Adrian va 
rămâne acasă. Este vacanța 
lui de sacrificiu, pentru că se 
pregătește de pe acum pentru 
medicină. Anul trecut am fost 
împreună la bunica.

- Apoi am fost la mare îm
preună - intervine Raluca 
Fruja. Acum voi merge la Ora
dea, o să mă joc, o să scriu 
(mai avem și teme la mate-

inteligente
Cercetările lui Michael Resnik 

(responsabil al proiectului "Lego" 
la MIT), care au început acum 
zece ani, au fost la originea pro
duselor comercializate de socie
tatea "Lego". Din 1990, "Dacta", 
ramura educativă a antreprizei, 
vinde jucării programabile în șco
lile din Statele Unite. Copiii adoră 
aceste produse dotate cu sen
zori luminoși și tactili sau cu alte 
elemente ce pot fi programate la 
alegere. Aceste sisteme nece
sită însă legarea la un PC iar 
adulții trebuie să ajute copiii să-și 
scrie programele, așa încât jucă
riile nu și-au găsit încă locul în 
raioanele marilor magazine.

Următoarea etapă a proiec
tului ar consta în crearea de ju
cării programabile care să nu 
aibă nevoie de fir pentru a fi co
nectate la un PC și care vor per
mite copiilor să-și dicteze progra
mele și invențiile fără ajutorul 
adulților. Miniaturizarea și tehno
logia fără fir fac posibilă această 

matică și la limba română), 
o să citesc. La lectură supli
mentară am vreo 10 povești 
de citit. Abia aștept să încep!

- La formațiile artistice 
ale clubului veți reveni?

- De ele nu ne despărțim. 
Sunt atât de frumoase cân
tecele și dansurile încât nu 
le putem lăsa. Anul acesta 
formația muzicală "Do-Re- 
Mi" s-a unit cu formația de 
dans modern "Ritmic" a cla
sei a ll-a și a format "Ritmic 
Do-Re-Mi". Am avut niște 
spectacoleee!

- Dar eu aș vrea la "Me
loritm" - își spune părerea 
Andreea.

- Dar "Meloritm" este for
mația de dans pentru ele
vele din elasele gimnaziale!

- Da, dar acolo e și mai 
frumos! Și fetițele sunt mai 
mari, și mișcările sunt com
plexe, și muzica e de alt 
gen. Dar, nu-i nimic, voi 
crește eu...

Lucia LICIU
----------------- J
—

/

perspectivă. M.Resnik a con
struit ceea ce se numește "cără
mida programabilă". Programul, 
mult mai mic decât o casetă vi
deo, transmite jucăriei în care 
este integrat modele de compor
tament relativ complexe.

Majoritatea programelor actu
ale destinate copiilor presupun 
răspunsuri integrate. Soluția cea 
mai ușoară este crearea unei 
jucării inteligente, după principiul 
CD-urilor interactive care există 
astăzi. Asemenea jucării pot a- 
vea succes comercial, dar 
M.Resnik se îndoiește de intere
sul lor creativ. "Copilul nu poate 
da curs liber imaginației sale. El 
este doar un observator pozitiv 
al unui sistem care nu face decât 
să îl amuze. Dacă nu reușim să 
mergem mai departe, înseamnă 
că nu am progresat deloc după 
jucăriile cu baterii", (după revista 
"Școala românească”, nr.12)

Geta BÎRLA 
== _____... 
i > > Z Z Z Z Z Z -z 
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Despre însurătoare, în 

proverbe persane 
încearcă-ți bărbăția, 

apoi mi te însoară!
Uită-te la mamă, apoi 

ia fata.
• Dacă mireasa e slută, 

ce folos de frumusețea soacrei? 
însoară-te tânăr ca 

feciorii să aibă timp să-ți devină 
tovarăși.

în casa ginerelui 
nimic nu se aude încă, iar într-a 
miresei deja e muzică și joc.

i

î

Zi-i, 
Mircea, ai mai 
văzut tu așa 
ceva? Mare 
nenorocire măi

î

luat o nevastă 
care-i bolnavă

K

băiete!
* -...?!

- Mi-am 
tânără 
întruna!

- Ehei, asta-i nimic, 
dragul meu. Eu am una 
bătrână și-i sănătoasă tun!

Selecție de IIie LEAHU 
y y - y--y -y y >y.xV
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închirieri DIVERSE

• • • Vând garsonieră nemobilată,
Hunedoara, zona stadion, bloc G3,

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan. Deva.str. 
Bălcescu, nr.16. Tel. 620304 (9365)

• Vând teren intravilan în 
Geoagiu Băi, poziție favorabilă 
pentru cabane agrement. Tel. 054/ 
230310, 054/620915, între orele 
18-22 (8465)___________________

• Vând casă, dependințe, grădină 
mare, sat Leasa, corn. Hălmagiu. Tel. 
056 168784 (8700)

• Vând apartament 2 camere, 
cărămidă, etaj 2, Eminescu, vizavi 
Poliția Județeană. Tel. 218225, orele 
11-19.(91012)

• Vând apartament 2 camere, 
îmbunătățiri, preț48 milioane, nego
ciabil. Tel.’624351 (9356)

• Vând garsonieră mobilată. 
Deva, Al. PlopilQr, bl.8, etaj 3, ap. 46. 
Tel. 623914 (9362)

•Vândcasă, Hondol, nr. 101,sau 
schimb cu apartament. Tel. 223732 
(9370)

• Vând SRL, plus două spații 
comerciale și birou (apartament 
transformat), în Hunedoara, preț net 
30.000 DM. Vând casă la șosea în 
Cristur, nr. 365, preț negociabil 
150.000.000. Tel. 723274, sau 
620777 (9357)

• Vând garsonieră, etaj 1, Deva, 
b-dul Libertății, bl.l. Tel. 215683 
(9358)

• Vând apartament 3 camere, 
Gojdu, 65.000.000. Tel. 229501 (9364)

• Vând două case pe curte, din 
cărămidă, două și trei camere, 
bucătărje, hol, două cămări, terasă, 
anexe gospodărești, fântână, vie, 
pomi fructiferi, un hectar grădină 
semănată. Informații sat Teiu, corn. 
Lăpugiu,90. Tel. 627075,624293, preț 
65 milioane, negociabil (9303)

• Vând casă mare plus un loc 
de casă, Orăștie, tel. 054/247020 
(8558)

et.4, tel. 092/258445 (8735)
• Vând Fiat Ducato, lung și înalt, 

înmatriculat. Tel. 092 294281 (9190)
• Vând tractor 651, dublă trac

țiune. Tel. 666506 (9355)
• Vând tractor U 445, stare bună 

de funcționare. Vețel, Vulcez, 43 
(8464)

• Vând autocamion Saviem 
izotermă, presă boltari și cabină cu 
șașiu SRD. Tel. 215079 (9408)

• Vând Dacia 1310, an fabricație 
1996, 17000 km la bord. Preț nego
ciabil. Informații Zam, telefon 631197. 
(9402)

• Vând Ford Escort 1988, înmatri- 
culat, stare bună, convenabil, 
651579, 094/561588 (8515)

• Vând convenabil ferestre cu 
și fără rulou, uși diferite mărimi, 
parchet stejar, obiecte sanitare, țiglă 
tip vechi. Tel. 213761,'orele 18-20 
(9131)

• Vând oțel beton, diametrul 6, 
8,10,12. Tei 213637 (9186)

• Vând grâu de foarte bună 
calitate, acceptăm și cupoane. Deva, 
str. Hărăului, nr.40. Tel. 214770 (9405)

• Vând aparat spălat autovehi
cule cu apă caldă, 140 atmosfere, 
1900 DM, Ford Orion 1,6 Diesel, stare 
foarte bună, neînmatriculat, 2200 DM, 
remorcă auto 250 kg, 2.250.000 lei, 
negociabile. Tel. 624394, 224668 
(9371)

• Vând mașină înghețată, un cap, 
racord trifazic, preț avantajos. Tel. 
724969, după ora 18 (9373)

• Vând dulap cu două uși, 
mașină cusut Ileana,oglindă tip 
toaletă. Tel. 711134 (8731)

SCHIMBURI DE
LOCUINȚE J

• Schimb apartament 4 camere, 
zonă centrală, str. Libertății, etaj 1, 
Deva, cu apartament 3 sau 4 
camere, eventual casă în Timișoara. 
Tel. 223458, sau 056 133615 (9354)

• SC Comimpex LV SRL Deva 
închiriază remorci transport marfă. 
Tel. 233609 (9193)'

• Ofer de închiriat spațiu pentru 
amenajare birouri, cabinete medi
cale, en gros, vad comercial. Simeria 
tel. 260052 (9368)

OFERTE DE 
SERVICII

• Societate comercială execută 
lucrări de instalații sanitare și 
încălzire centrală. Tel. 218240, sau 
216772, după ora 16.

• Angajez om pentru îngrijire și 
muls vaci. Informații tel. 622154.

• Uzina Mecanică Orăștie anga
jează analist programator, ingineri 
metalurgi, turnătorie fontă. Condiții: 
studii de specialitate. Relații supli
mentare la serviciul RURS, tel. 054/ 
241040, int. 233, 257. (8559)

• NOU ÎN ROMÂNIA!!! Vă moti
vează un profit de plus 300 dolari 
pe lună în societatea românească, 
fără investiție financiară? Toată 
lumea poate profita dar numai 
persoanele ambițioase pot reuși în 
posturile: vânzări directe, organi
zare, conducere. Fără limită de 
vârstă. Experiența nu este nece
sară. Dra. Ofelia. Tel. 054/627527 
(9406)

S.C. Termoprofil 
SRL Orâstie•

Comercializează:
> ghips carton, 

(RIGIPS Austria);
> structură galva- 

nizată și accesorii pen
tru montaj ghips carton;

> vată minerală Tel 
(Austria).

Primește comenzi 
pentru tâmplărie PVC 
cu geam termopan, 
realizate cu materiale 
din import.

Informații la tel: 092/ 
740048.

• Cum să scăpați de 10 kg? 
Informații gratuite-Pântecean Alin,str. 
Pricazuiui, bl.32/48, Orăștie. (1)

PIERDERI

• Pierdut cățelușă Pekinez, albă 
cu pete maro. Tel. 215430, până la 
ora 15 (9377)

• Pierdut legitimație handicapat 
pe numele Cioran Cornel. O declar 
nulă. (8560)

DECESE

JUPITEX - cel mai
< mare depozit de

îmbrăcăminte și 
încălțăminte second 

t

hand, import Germania!!!

JUPITEX - calitate occidentală 
pentru cumpărătorul din România!!!

JUPITEX - prețuri mici pentru 
buzunare la fel!!!

Oficiul Județean de
• ■f

Cadastru, Geodezie și 

Cartografie Hunedoara-Oeva 
Organizează licitație fără preselecție

1. Obiectul licitației: Delimitarea cadastrală a teritoriului 
administrativ și a limitelor intravilanelor componente la: Deva, 
Simeria, Orăștie, Turdaș, Băcia, Rapoltu Mare, Hărău, Șoimuș, 
Certeju de Sus, Cârjiți.

2. Persoana juridică achizitoare: OJCGC Hunedoara
3. Sursa de finanțare: Fondurile alocate de la bugetul de stat.
4. Organizatorul licitației: OJCGC Hunedoara, Deva, str. 

Avram lancu, bl.Hl, tel: 054/233560.
5. Termenul limită de depunere a ofertei: 07.08.1998, ora 10, 

la sediul OJCGC Hunedoara.
6. Deschiderea licitației publice: 07.08.1998, ora 12, la sediul 

OJCGC Hunedoara.
7. Documentele de licitație: se pot cumpăra de la sediul 

OJCGC începând cu data de 29.07.1998 contra sumei de 100.000 
lei/exemplar, caiet de sarcini care se achită pe bază de chitanță, la 
casieria OJCGC.

8. Condițiile de participare: cele înscrise în caietul de sarcini.
Pentru relații suplimentare vă puteți adresa la tel: 233560.

• Cu adâncă tristețe colectivul 
de salariați de la SC Sarmis SA 
Deva sunt alături de întreaga 
familie și în mod deosebit alături 
de contabila șefă de la SC Sarmis 
SA în aceste clipe de durere, la 
trecerea în neființă a soțului său

ILIE BĂDILĂ
Dumnezeu să-l odihnească! 

(9379)

• Cu adâncă tristețe suntem 
alături de întreaga familie în aceste 
clipe de durere, la trecerea în 
neființă a celui care a fost un om 
de aleasă cinste și corectitudine, 
un bun coleg și prieten

BĂDILĂ ILIE
Nu-I vom uita niciodată! Colec

tivul Secției PRAM - FRE Deva. (9426)

• Sindicatul Energeticienilordin 
FRE Deva anunță cu durere dece
sul colegului

BĂDILĂ ILIE
Suntem alături de familia îndoli

ată, căreia îi transmitem întreaga 
noastră compasiune. Dumnezeu 
să-l odihnească! (9425).________

• A încetat din viață, după un an 
de luptă cu boala, la 78 ani,

IOAN DOBRESCU
fost inginer silvic, veteran de război 
și deținut politic, un om de o cultură 
deosebită, un moral ireproșabil. Va 
fi înmormântat azi, 29 iulie,ora 13, la 
Cimitirul din Simeria-Biscaria. Odih
nească în pace! Familia. (7756)

COGKWmVA PROGRESUL DEVA
Scoate Ia licitație cu vânzare: 
autofurgonetă Dacia 1410; 
mașină croit cu bandă;
trei mașini de cusut industriale.

Licitația va avea loc în două faze.
Faza 1:14.08.1998 la care pot participa numai unități 

meșteșugărești.
FazaaII-a:31.08.1998încazdeneadjudecarelaprimafază.
Licitația va avea loc la sediul cooperativei din Complexul 

meșteșugăresc, str. Cuza Vodă nr.37, ora 10.
Informații suplimentare la telefoane: 213129,214876.

VREMEA
Vremea se va menține călduroasă, caniculară după- 

amiază în sudul țării. Și tot după-amiază va deveni instabilă în 
regiunile intercarpatice și la munte, unde cerul se va înnora și 
local vor cădea averse de ploaie însoțite de descărcări 
electrice, intensificări de vânt care trecător pot lua aspect de 
vijelie și izolat de grindină. în zona montană, cantitățile de apă 
pot depăși răzleț 201/mp. în celelalte regiuni cerul mai mult 
senin va deveni variabil, dar numai izolat spre seară va ploua. 
Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 36 grade.

La S.C. JUPITEX PRODCOM S.R.L. 
- depozitul din Șoimuș - Bălata (Ferma 
nr.8), te îmbraci cum îți dorești și te 
costă de 10 ori mai puțin!!!

(Itjfi/f fctbaluJ kunedj&WLn
ÎN F I E < A R E MARȚI

vest_____
Probabil cel mai bun 
săptămânal de Fotbal 

din România

Primăria comunei Vetel »
Primește oferte pentru efectuarea studiului de fezabilitate 

pentru alimentarea cu apă a comunei până la data de 
25 august 1998.

r

I

I
T

I S.C. EMITEX SRL DEVA |
Dealer autorizat dialog I

I ~ I
Vă invită să vizitați standul deschis în incinta magazinului >

1 "Romarta", unde vă așteptăm cu oferta promoțională de vară. ’ 
i O Aparate telefonice GSM cu plata în rate. S
| O Conectare gâtuită și două luni fără abonament + | 
| bonus. |
■ Adresa noastră este: str. 1 Decembrie, nr.11A. .
• Tel./Fax- 213222. ■
L —— —___________________________ —___________J

ICFRflJMOniANCOnULL
< rulmenți; <> uleiuri și unsori LUBRIFIN;
C> simeringuri; < corpuri abrazive ABROM;

curele; t> garnituri sisteme de frână;
X> cuzineți; t> coliere și furtune alimentare.

Deva, str. N. Bălcescu, bl.34, parter (lângă Banca Dacia Felix)
De NOI aveți nevoie!

cietăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața va
lutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în 
tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.

28 IULIE
IdolarSUA 8729 lei
1 marcă germană 4890 lei
100 yeni japonezi 6149 lei
1 liră sterlină 14458 lei
1 franc elvețian 5819 lei
1 franc francez 1458 lei
100 lire italiene 496 lei

Cursurile incluse în această listă au la bază cotații ale so

ACWM 
>4 444 

piva s
mobtâer

NEOSET
PRIK

WAGAZI MUC dw B-du£ PECEBAjC 
B£0C C 

(PESTE DRUM DE COWPfEXllC "TIDO")

Te£./Fax : 054/2(3.575 ; 2(7.929
Tefetwi : 092.258.444
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In sprijinul

Am auzit spunându-se la di
ferite manifestări organizate la 
nivel de județ că parlamentarii 
hunedoreni nu se implică aproa
pe deloc sau, în orice caz, foar
te puțin în soluționarea multiplelor 
aspecte ale vieții economico- 
sociale a județului. Nu comentăm 
această afirmație, dar aducem în 
atenție o situație concretă, ce 
dovedește contrariul.

Dl Petru Șteolea, deputat 
PUNR de Hunedoara - am men
ționat formațiunea politică fără 
nici un scop anume - a fost ru
gat de mai mulți lucrători ai minei 
Boița să intervină la Guvern 
pentru ca exploatarea minieră 
să nu se închidă. înteresându-se 
aprofundat asupra situației con
crete, dl deputat a considerat că 
este oportun și necesar să ac
ționeze. A adresat o scrisoare 
dlui Radu Berceanu, Ministrul 
Industriei și Comerțului, subliniind 
că actul respectiv nu este legal, 
avându-se în vedere Legea Mi
nelor intrată în vigoare în 14 iunie 
1998.

Ministrul amintit i-a răspuns 
dlui Șteolea că mina Boița s-a 
închis deoarece extracția este 
mult prea costisitoare și pe de 
altă parte datorită cererilor ma
sive de disponibilizare din par
tea minerilor - 211 persoane - în 
jumina Ordonanței de Urgență nr 
22/1997. înainte de închiderea 
acesteia însă, mina este propusă 
de către Agenția Națională pen
tru Resurse Minerale pentru 
concesionare la care, conform 
Legii 40/1998, pot participa și 
asociații ale salariaților dispo
nibilizări, dacă au soluții viabile 
de continuare a activității de pro
ducție, așa cum susțin. Deci pot 
participa la licitație ca asociații 
ale salariaților având prioritate 
jfață de ceilalți eventual com
petitori. Studiul în vederea par
ticipării la concesionare costă 
însă foarte mult, iar asociația nu 
are bani.

Traian BONDOR

Si in activitatea farmaciilor 
"SE MENȚIN SFERELE 1)E 

INFLUENTĂ"
gresăm cu nimic. Actuala putere ne-a promis 
șanse egale, dreptate, dar nu s-a schimbat 
nimic. Piața este dirijată, se mențin zonele de 
influență, s-a ajuns să se facă un comerț de
șănțat cu medicamente. Promisa schimbare nu 
s-a produs nici în domeniul medical.

- Cum ar trebui de fapt, în opinia dv, să fie 
corect?

- Qoncurența ar trebui să fie loială. Dar 
pentru aceasta, banii să fie împărțiri procentual 
pe fiecare farmacie. Pentru mine, personal, n- 
am cerut nimic.

Spațiul în care funcționăm este al societății 
noastre familiale și am investit mult pentru a-l 
amenaja, a-l face util și plăcut; apoi ne-am plătit 
toate datoriile către stat. Speranțele și încre
derea pe care le-am avut în actuala conducere 
ni s-au spulberat. Am crezut în dreptate, în 
destrămarea vechilor relații. Dar, cum se vede, 
acestea în loc să dispară s-au întărit. Este trist 
că-i așa, dar acesta este adevărul. Revenind 
la prima dv întrebare, rețineți că nu-mi pot duce 
la îndeplinire mandatul de președintă a Cole
giului farmaciștilor pentru că mă lovesc încon
tinuu de vechile relații, de lipsa de flexibilitate a 
celor care decid.

- Ați investit totuși mult în societatea dv. 
Aveți cel puțin clientelă?

- Da. O clientelă pe care ne-am câștigat-o 
pe propriile puteri, prin servire corectă și 
operativă. Iar pentru a menține activitatea cât 
de cât, pentru a putea elibera rețetele gratuite 
și compensate, ne-am deschis o linie de credit, 
la BRD, pentru care plătim dobândă. Ne stră
duim să facem și receptură, având laborator 
de preparare a unor prescripții.

Discuție consemnată de 
Estera SÎNA

- Stimată dnă farmacistă Ana Stan, în 
calitatea pe care o aveți, de președintă a 
Colegiului farmaciștilor Deva, spuneți-ne ce 
responsabilități presupune această funcție, 
cum colaborați cu celelalte farmacii?

- De anul trecut, de când am acceptat 
această funcție, mi-am asumat în fața colegilor 
responsabilități privind urmărirea unei re
partizări echitabile a banilor, pentru buna 
aprovizionare a fiecărei farmacii cu toate 
medicamentele și la timp.

Laolaltă cu Laboratorul pentru Controlul 
medicamentelor, am încercat să ne implicăm în 
asigurarea bunei funcționări a acestui sistem, 
astfel încât bolnavul să găsească în unitatea 
farmaceutică la care se adresează oricare 
medicament, inclusiv cele de urgență. Dar 
reușita nu depinde doar de noi. In prezent, 
numai anumite farmacii au medicamente pentru 
diabet și boli mai grave, respectiv stupefiante. 
Adresele pe care le-am trimis în 19 mai și în 6 
iulie a.c. Direcției Sanitare - parafate și sem
nate de mai multe farmacii din Deva - au rămas 
fără răspuns.

Pe de altă parte, ar trebui ca medicii să nu 
dirijeze bolnavii spre o anumită farmacie. Ei ar 
trebui să-și aleagă farmacia și farmacistul, așa 
cum își aleg medicul. Iar farmacia să aibă 
posibilitatea să onoreze orice rețetă și apoi 
cele parafarmaceutice.

- Ați deschis și dv o farmacie particulară.
- Da. Ne-am salvat în acest fel de la 

faliment. Am deschis-o cu banii personali și cu 
ajutorul familiilor, iar munca noastră (lucrez cu 
Maria Glodeanu, biolog și cu profesoara Ro- 
dica Cleja) este de 12 ore pe zi. Sunt însă 
dezamăgită căci în pofida strădaniei noastre 
permanente de a servi corect și prompt și 
atenției ce o acordăm aprovizionării, nu Dro-

înlocuirea închisorii 
contravenționale cu r

prestarea unei activități
Guvernul a aprobat printr-un proiect de lege 

înlocuirea sancțiunii închisorii contravenționale cu 
sancțiunea obligării contravenientului la prestarea 
unei activități în folosul comunității. Sancțiunea se 
aplică de instanța judecătorească dacă există 
consimțământul contravenientului.

Activitatea în folosul comunității se pres
tează în domeniul serviciilor publice pentru 
întreținerea de parcuri și drumuri, păstrarea 
curățeniei și igienizarea localităților, desfă
șurarea de activități în folosul căminelor pentru 
copii și bătrâni, orfelinatelor, spitalelor, școlilor, 
grădinițelor. în cazul în care contravenientul nu 
consimte la înlocuirea sancțiunii, va executa 
închisoare contravențională în arestul poliției sau 
în locuri anume destinate ale penitenciarelor.

Sancțiunea privind prestarea unei activități în 
folosul comunității se execută după orele de 
program ale contravenientului, pe o durată între 
50 și 300 de ore, de maximum trei ore pe zi, iar în 
zilele nelucrătoare, exclusiv duminica, opt ore 
pe zi. Dacă poate executa sancțiunea pe durata 
fiecărei zile din cursul săptămânii, durata ma
ximă de lucru este de opt ore pe zi.

înlocuirea sancțiunii închisorii contraven
ționale se face socotind o lună de închisoare 
pentru 50 de ore de activitate. Sancționarea 
privind prestarea unor activități nu se aplică în 
cazul persoanelor handicapate, femeilor gravide 
sau femeilor care au în îngrijire un copil în 
vârstă până la doi ani, precum și în cazul milita
rilor în termen. în schimb, poate fi aplicată și 
minorilor dacă făptuitorul, la data săvârșirii 
faptei, împlinise vârsta de 16 ani. în acest caz, 
activitatea se prestează pe o durată de 25-150 
de ore. (MEDIAFAX)

\ Aparatură i 
I medicală modernă | 
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înapoi la familie
La Petroșani polițiștii au de

pistat un copil de 13 ani care 
era fugit de la domiciliu. Este 
vorba de loan Gavra. A fost 
predat familiei. Și la Lupeni a 
fost identificat un minor cu pro
bleme. Ne referim la Laurențiu 
Eduard Istrate, de 17 ani. Pentru 
el, instanța a pronunțat o hotă
râre de internare la o școală 
specială de reeducare, întrucât 
a comis mai multe furturi.

Cu căruța la furat
Samoilă Bârsan, din Hune

doara, are 63 de ani. Vârsta nu 
l-a determinat însă la un trai cin
stit. Dimpotrivă, s-a apucat de 
furat de la SC "Siderurgica "SA. 
Nu oricum și nici orice. Intra pur 
și simplu cu căruța în incinta uni
tății și fura calupuri de fontă. 
Polițiștii au constatat că în ultima 
perioadă el a furat aproape 10 
to de fontă pe care le-a predat 
la SC Remat SA Deva. Pentru 
încălcarea Ordonanței de Gu
vern nr. 33/1995, Remat-ul a fost 
amendat contravențional cu 
3000000 de lei.

Elevele au furat 
profesoara

Trei eleve din Hunedoara - 
S.P.C., de 12 ani, G.E.C., 10 ani și 
P.V., de 11 ani, au furat recent

......----------------

Cu toată criza financiară în | 
care se zbat unitățile sanitare . 
din România, unele spitale reu- I 
șese totuși să-și îmbogățească | 
dotarea cu aparatură modernă. 
Astfel, Spitalul municipal Hune
doara a fost dotat în ultima vre
me cu mai multe aparate foarte 
utile medicilor în diagnosticarea 
și terapia unor boli.

între acestea amintim că la . 
secția de cardiologie a fost in- I 

| stalat un aparat modern Doppler |
■ color, iar la secția de ortopedie .
■ un aparat roentgen Siremobil I 
| compact Siemens, unic în tară. ■ |

1^/2. >

ziua în amiaza mare o profe
soară de la Liceul "lancu de 
Hunedoara " din localitate. Trea
ba s-a petrecut în zona Pieței 
"Dunărea". Fetele au găsit des
chis capacul de aerisire de la 
plafoniera autoturismului dnei 
profesoare. Din autoturism au 
furat 850000 de lei și bunuri în 
valoare de 2000000 de lei.

Gabriel s-a înecat!
Poliția din Hațeg a efectuat 

cercetări privindu-l pe Gabriel 
Nimican, de 18 ani, din Hune
doara. S-a constatat că băiatul 
s-a înecat în râul Strei, în data 
de 22 iulie '98. Cadavrul a fost 
găsit în aceeași zi, în jurul orei 
20, în albia râului, în zona satului 
Ruși. Nu sunt suspiciuni de comi
terea unei fapte penale.

De unde a avut cheia 
originală?

Lucrătorii Biroului de Poliție 
Criminală Deva îl cercetează pe 
Spiridon Hâncean, de 20 de ani, 
din Sibiu. S-a stabilit că într-o 
noapte el a pătruns cu cheia 
originală în locuința lui 
Gheorghe Szitro din Deva, de 
unde a furat bunuri în valoare de 
3000000 de lei. De unde o fi 
avut cheia originală?

Rubrică realizată cu 
sprijinul iPJ Hunedoara

După ce, cu ani in urma, am 
citit cunoscuta lucrare intitulată 
"Omul, ființă necunoscută" de 
Alexis Cărei, .de curând, atenția 
mi-a fost atrasă obsesiv de lucra
rea cu titlul antitetic "Omul, ființă 
cunoscută" de Emanuel Copă
cianu, apărută la Editura A.L.L.

Deși problema atât de com
plexă și exigentă a cunoașterii 
omului - care presupune stăpâ
nirea unui câmp foarte vast de 
cunoștințe din toate disciplinele ce 
au în centrul lor ființa umană - nu 
m-a preocupat niciodată în mod 
deosebit, antiteza atât de șo
cantă dintre titlurile celor două 
lucrări m-a ispitit, ca pe orice 
cititor și mi-a stârnit interesul ire
zistibil pentru lectura lor. Recitirea 
primei cărți și lectura celei de-a 
doua, cu titlul atât de optimizant, 
mi-au oferit prilejul unei edificări 
reale asupra mesajului pe care se 
străduiesc sâ-l comunice cei doi 
cercetători. Cu toate că autorii 
urmăresc cu consecvență sco
pul propus și strădania lor de a 
lămuri cititorii asupra opiniei susți
nute se dorește circumscrisă 
sferei de convingere, lucrările 
înregistrează deosebiri funda
mentale atât ca manieră generală, 
cât și ca metodologie de cerce
tare și, după cum se poate con
stata atât de lesne din titluri, mai 

k ales prin concluzia generală: pri-

ființă cunoscută
♦

nu?!sau
tante: Omul; Viața; Moartea; Sufletul; 
Nemurirea sufletului; Rai și iad; 
Creștinismul etc., etc., toate funda
mentate și ilustrate cu texte semni
ficative din Biblie, îndeosebi din Noul 
Testament - ea își propune, în teme
iul citatelor biblice reprezentative și 
al unui vast material din istoria cul
turii și artei universale - să limpe
zească marile întrebări; De unde 
vine omul?, Care este scopul și rolul 
său în viață? și Ce se va întâmpla 
cu el după moarte...?

Făcând dovada respectului

ma conducând spre un final reti
cent și nerezolvat încă, iar cea de-a 
doua spre un final generos și total 
rezolvat.

Lucrarea lui Alexis Oarei este 
un autentic tratat științific, în cu
prinsul căruia autorul ilustrează 
complexitatea ființei umane folo- 
sindu-se de experiențele obținute 
de cercetători și savanți din diferite 
discipline științifice de pe toate meri
dianele globului, fără a epuiza însă 
integral toate laturile acestui atât de 
vast și complicat subiect: omul, care
rămâne încă un subiect deschis ■ cuvenit față de cititorii săi, Emanuel 
cercetării și studierii viitoare, tuturor, 
... oamenilor care cugetă la misterele 
corpului nostru, al conștiinței noas
tre și al Universului' (p. 10)

Sincer cu sine și cu cititorii săi, 
Alexis Oarei a mărturisit încă din 
"Prefață" că "în această carte s-a 
străduit să deosebească limpede 
cunoscutul de plauzibil și să re
cunoască existența necunoscu
tului și a incognoscibilului" (p. 5)

Lucrarea lui Emanuel Copăcia- 
nu are o bază și o finalitate total 
diferite de aceea a lui Alexis Oarei. 
Structurată într-o suită de eseuri 
religioase, cu titluri cardinale ș, inci-

Copăcianu mărturisește de la bun 
început că lucrarea sa "... nu e o 
operă de știință, ci una de convin
gere. Cei ce se vor putea îndoi de 
adevărul ei, sunt liberi s-o facă, dar 
să nu uite că e mult mai plăcut să 
mori căutându-l pe Dumnezeu, de
cât tăgăduindu-l" (p. 7).

Cu toate că în cuprinsul lu
crării sunt invocate numeroase 
personalități din istoria culturii și 
artei universale (Aristotel, Hero
dot, Homer, Cicero, Lucretius, 
Schopenhauer, Hegel, Dante, Dos- 
toievski, Goethe, Kant, Rousseau, 
muzicienii: Rossini, Mozart, Haydn,

Trenul personal 2704 Deva - 
Petroșani, cu plecare la ora 7,12, 
s-a pus lin în mișcare. în răcoarea 
plăcută a dimineții, călătorii preferă 
să privească, prin geamurile des
chise, priveliștea de afară. în 
câteva minute suntem în Gara 
Simeria. "Bine ați venit în locali
tatea noastră!" - ne "salută" o 
plăcuță prinsă pe zidul din fața 
peronului mare. "Mulțumim - zice 
un călător, vom veni cu altă 
ocazie."

în halta Băcia, un corcoduș 
abia își "ține" crengile încărcate cu 
fructe galbene. Mai încolo, po
rumbul ni se înfățișează înalt, fru
mos, sănătos, ca o bucurie care 
ne mângâie sufletul. Și bucuria 
crește când sute, mii de pălărioare 
galbene își întorc fața spre astrul 
dimineții. Floarea soarelui e și ea 
"binefăcută". "Dă Doamne vreme 
bună să se maturizeze, să poată fi 
recoltată la timp!" - exclamă un 
călător. Mai încolo, în halta de miș
care Băcia, ce pare destul de în
grijită, călători coboară sau urcă. 
Impiegatul de mișcare e la post. 
Dar, când să dea "cale liberă" tre
nului observă că-i lipsește...paleta. 
Dă fuga în.birou și într-o clipă re
vine, ridicând paleta. Călătorii îi 
zâmbesc cu înțelegere." E OK!" A 
plecat la fix! - strigă un tânăr de 
la geamul vagonului nostru, iar 
tânărul împiegat îi răspunde printr- 
un zâmbet.

Către Batiz ne întâmpină mă- 
răcinișuri, apa băltește prin culturi, 
porumbul e mic, firav, se vede că;a 
fost lovit de viituri, de inundații.

La Călan Băi, atrag plăcut 
atenția noile construcții, căsuțele, 
forfota oamenilor. "Uite ce a făcut 
dl Dan! A construit hotel - sus 
vreo 15 camere pentru cazare, 
jos - restaurant. A construit și 
bazine cu apă curentă, două ba
zine mai mici cu apă termală, altul 
pentru răcorire. Are și punct co
mercial. Făcea mai multe, dat nu I- 
a ajutat timpul ploios. Vedeți, dacă 
poluarea de la combinat nu mai e 
ca altădată și dacă și știi să fii 
întreprinzător, și ai și cu ce, faci 
lucruri faine și pentru oameni, și 
pentru tine!" - ne spune un călător, 
probabil din zonă.

Gara Călan. Coborâm. în sala 
de așteptare încă n-a intrat nimeni 
cu mătura. E prea devreme. Pere
tele din față ne face, însă, să 
întoarcem repede privirea. Cineva 
a "scos" niște litere dintr-un anunț 
("scris" cu bidineaua), iar cele 
rămase formează un cuvânt obs
cen. Oare oamenii gării n-au intrat 
deloc în sala de așteptare? Nu s- 
a "lipit" de mâna lor o bidinea care 
să acopere, cu humă sau cu var, 
înscrisul indecent?

Jenantă situație.
Din tren, altfel se vede lumea...

Lucia LiCiU
—— ------—------------

Bach etc, precum și cărturari 
români ca: V. Pârvan, Ov. Papa- 
dima ș.a ), autorul Emanuel Copă- 
cianu rămâne în întreaga deru
lare a discursului său teologic în 
sfera învățăturii religiei creștine 
despre om și rosturile acestuia.

Autorul observă că, dintre 
toate elementele constitutive ale 
Pământului, create prin puterea 
"cuvântului" dumnezeiesc, omul 
singur a fost "făcut" de mâna lui 
Dumnezeu, dându-i apoi viață 
prin suflarea divină. Pentru ne
ascultare, pentru păcatul ori
ginar săvârșit de Adam și Eva, 
omul a fost sancționat cu moar
tea, însă jertfa lui lisus pe Gol- 
gota i-a oferit omului șansa în
vierii, a unei noi vieți veșnice. în 
acest spirit își încheie Emanuel 
Copăcianu lucrarea, afirmând 
retoric și tranșant: "Nu putem 
spune decât atât: Sublim! într- 
adevăr OMUL, ca FIINȚĂ CU
NOSCUTĂ, care știe de unde 
vine, ce e cu el și ce va fi cu el 
după moarte, n-ar găsi un cu
vânt mai potrivit pentru liniștea 
sa" (p. 156).

Lăsăm cititorilor deplina li
bertate și plăcere de a aprecia 
cele două lucrări și de a con
cluziona: dacă omul este sau nu 
o ființă cunoscută.

Prof. Dumitru SUSAN
---------- ---------------- J
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(Urmare din pag. 1)

viață ale oamenilor.
Referindu-se la zonele 

miniere și metalurgice din județ, 
monoindustriale, cu situații 
extrem de dificile, dl Petre 
Roman a spus că nu pot fi 
declarate județe întregi 
defavorizate, ci doar localități, 
eventual zone cu condiții cu 
totul deosebite.

Conform programului inițial 
al vizitei, la ora 16,30 urma să 
aibă loc, la Casa de cultură din 
Hunedoara, o întâlnire a dlui 
Petre Roman cu locuitori ai 

(Urmam j./i pgg }) MINIȘTRII VIN ȘI PLEACĂ]
numai 355 miliarde lei, cheltuielile 
la 1000 lei producție marfă fiind de 
peste 3600 lei, ponderea salariilor 
în structura cheltuielilor fiind de 32 
la sută.

Pornind de la o astfel de 
situație, care ridică numeroase 
semne de întrebare chiar și pentru 
nespecialiști în minerit, în partea a 
doua a întâlnirii dl Radu Berceanu 
s-a referit pe larg la o serie de 
aspecte pe care le .consideră 
fundamentale pentru prezentul și 
viitorul mineritului, cerând ca și 
sindicatele împreună cu 
managementul să coopereze 
pentru soluționarea problemelor 
existente, în special vizând

(Urmare din pag. 1) 

este șeful comisiei economice 
a consiliului, ar trebui să fie ș 
șeful consiliului.

Prin articolul 44, punctul “ș” 
din Letjea 69/1991 modificată, 
primarur’conduce serviciile 
publice locale’’. Dacă legea ar fi 
rămas la această precizare, 
primarul ar putea să-și exercite 
autoritatea ca un prefect în 
miniatură pentru localitatea în 
care e primar. Dar mai departe 
legea completează: "asigură 
serviciile de stare civilă și de 
autoritate tutelară; suprave
ghează realizarea măsurilor de 
asistență și ajutor social." Prin 
această precizare primarului i s- 

—

(Urmare din pag. 1) Paine de casă
de ari de porumb. Grâul e 
bunișor, porumbul e mai bun. 
Dar tot pentru consumul familiei, 
nu vindem. Avem animale de 
crescut, păsări."

- Nu-i peste tot bun, 
remarcă Ion Andrieș, tatăl lui 
Marinei. Al meu e slab, încolțit, 
nu scot mare lucru. Dacă - așa 
a vrut Dumnezeu. Porumbul e 
mai bun. Cartofii ... Măcar pe

Petre Roman s-a aflat, 
scurt timp, și la 

Hunedoara
municipiului - anunțată prin 
afișe în tot orașul -, iar la 17,30, 
o conferință de presă. întâlnirea 
cu ziariștii a fost devansată cu 
vreo trei ore, iar cea de la Casa 
de cultură n-a mai avut loc. 
Poate a intervenit ceva 
neprevăzut, nu am aflat 
motivele; cert este că mulți 
locuitori ai Hunedoarei se 
îndreptau spre Casa de cultură 

eficientizarea activității din minerit. 
După un calcul simplu - spunea dl 
ministru, anual unitățile din cadrul 
RAC dau pierderi de ordinul a circa 
55 milioane dolari, ceea ce 
înseamnă că până acum s-au 
acordat subvenții ce depășesc, 
după 1991, 370 milioane dolari, 
banii respectivi provenind de la 
populația care nu lucrează în 
minerit. Este o situație anormală să 
se mai meargă pe această cale, 
chiar dacă este nevoie ca anumite 
metale să fie obținute din producția 
internă cu cheltuieli ceva mai 
ridicate, însă, în raport de 
conjunctura mondială, trebuie avută 
în vedere și competitivitatea.

Primarii despre reforma in 1 
administrația de stat localâ

a tăiat orice posibilitate de a 
controla și trage la răspundere 
servicii publice ale unor ministere 
descentralizate cum sunt cele ale 
Ministerului de interne, al 
sănătății, al învățământului, al 
finanțelor.

- Reforma in administrația de 
stat locală are și o componentă 
morală. Credeți că aceasta are 
șanse să fie satisfăcută?

- Are. Cu condiția ca 
funcționarul din administrația de 
stat să aibă satisfacția că e 
remunerat după importanța 
muncii sale. Legea recent 

noi nu ne-a inundat."
Combinele mușcă nesățios 

din lan. Cei care le conduc mai 
coboară la câte o gură de apă 
și urcă iar, să termine cât mai 
repede, până nu-i răpune 
căldura. "Și cât plătiți pentru 
recoltat?" - i-am mai întrebat pe 
interlocutori. Se sfiesc să 
răspundă, ca și când ar fi se
cret de stat. "Apăi, 5-6 miare 

- închisă -, citeau anunțul de 
pe ușă (,,întâlnirea cu 
leaderul - sic! - PD, dl Petre 
Roman... nu mai are loc") și 
plecau bombănind. La 16,30, 
dl Petre Roman și echipa care 
l-a însoțit în vizita sa 
plecaseră de peste o oră din 
Hunedoara, spre regretul și 
dezamăgirea simpatizanților 
săi și nu numai.

Pentru a redresa, totuși, 
mineritul, este nevoie să fie luate 
măsuri realiste, să știm în ce 
direcție trebuie să se îndrepte 
acest sector, ținând seama de 
creșterea productivității muncii, 
de reducerea costurilor și de 
găsirea unor soluții alternative 
pentru încadrarea disponi- 
bilizaților. Până acum s-au 
schimbat câțiva miniștri la 
industrie, dar problemele grave în 
sector au cam rămas aceleași. 
Poate de acum încolo, pe baza 
unor programe mai bune, se va 
face restructurarea mineritului, 
care va aduce roadele așteptate 
de multă vreme.

s.

promulgată a salarizării 
personalului bugetar, și ea 
parte integrantă a reformei, 
încearcă să satisfacă această 
ce'rințâ de care depinde în 
bună măsură componenta 
morală a ei. Aceasta mai 
depinde de modul cum se 
selectează personalul, de 
moralitatea partidelor politice 
care propun candidați în 
alegeri pentru funcțiile elective 
și nu în ultimul rând de 
electorat. El este cel care 
poate bara calea imposturii și 
necinstei prin votul său.

arul, cam 5-600000 lei la 
hectar, răspunde totuși o 
femeie. E cam mult, dat nu 
putem lăsa recolta în câmp, 
acum, dacă ne-a dat-o bunul 
Dumnezeu."

Țăranii din Clopotiva care 
au semănat grâu în acest an 
vor avea la iarnă o pâine bună 
în casă. Că și pâinea e 
scumpă.

2 26 iulie 1916 - a încetat
din viață Nicolae Teclu, chimist 
român de renume mondial, 
membru al Academiei Române (n. 
1839). A inventat becul cu reglare 
a curentului de aer și gaz, care-i 
poartă și numele. A avut o viziune 
originală asupra zborului cu motor, 
înscriindu-și numele pe lista 
precursorilor români ai aeronauticii.

26 iulie 1921 - a intrat în 
vigoare Tratatul de pace între 
Puterile Aliate si Ungaria (încheiat 
la data de 4 iunie 1920 la Trianon) 
prin care se recunoștea, pe plan 
internațional, unirea Transilvaniei, 
Banatului, Crișanei și 
Maramureșului cu România.

£ 27 iulie 1824-s-a născut
Alexandre Dumas-fiul. dramaturg 
și romancier francez, reprezentant 
al dramei burgheze din secolul XIX. 
Lucrarea sa cea mai cunoscută 
“Dama cu camelii" a inspirat libretul 
operei “Traviata" de Verdi (m. 
1895).

2 28 iulie 1741 - a murit
compozitorul și violonistul italian 
Antonio Vivaldi (n. 1678). Este 

în data de 14 august 1998, ora 10,00, 
la sediul Tribunalului, str. 1 Decembrie, 
nr. 35, Curtea de Apel Alba lulia 
organizează concurs pentru ocuparea 
unui post de referent contabil.

Condițiile de participare și biblio
grafia sunt afișate la sediul Tribu
nalului.

Informații suplimentare la tele-
I foanele 211574 și 218045.
v___________________________?

SRX»
Deva, str. Depozitelor, 2A

Angajează:
^barman j> bucătar

^vânzătoare
Informații (a tel: 230491; 220549.

RAPORT DE TRANZACȚIONARE DIN DATA 
DE 27.07.1998 PENTRU FIRMELE DIN 

JUDEȚUL HUNEDOARA

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
SIMBOL SOCIETATE PREȚ MIN. PREȚ MAX. VARIAȚIE %
CPL CARMETAPLAST 0 lei/acț. 0 lei /acț 0
CON CONDOR DEVA 0 lei/acț 0 lei/acț. 0

PIAȚA EXTRABURSIERĂ RASDAQ
SIMBOL SOCIETATE PREȚ MIN. PREȚ MAX. VARIAȚIE %
ALIE ALIMENTARA HD. 2200lel/acț. 2200lel/acț. +1,31
ARDL ARDEALUL HD. • -
CSIA CASIAL DEVA 2500lei/acț. 2S00lei/acț. 0
COEN COMALIMENTARA 460lei/acț. 460lel/acț. 0
DECE DECEBAL DEVA - -
HABE HABER HAȚEG 170lei/acț. 170lei/acț. -1,33
MARN MARMOSIM 2000lel/acț. 2000lei/acț. 0

MERCUR - CORVINEX - -
METALUL - -

PANC PANICOR HD. 400lei/acț. 400lei/acț. 0
SIDG SIDERURGICA 2S00lel/acț. 2S00lel/acț. 0
ULPI ULPIA DEVA 880lel/acț. 900lel/acț. +2,49
Luni Indicii bursieri au scăzut, Iar lichiditatea s-a situat la un nivel 

redus. Lichiditatea atât de scăzută a pieței face posibilă 
manipularea cursurilor prin investiția unor sume mici de bani. De 
asemenea, lichidității scăzute i se datorează faptul că mulți dintre 
Investitori sunt blocați. Dacă ar încerca să vândă pachete mici de 
acțiuni ar provoca scăderi importante ale prețurilor.

SVM Active Internațional 
Agent de valori mobiliare ;

Marcela LOViȘTE i

autor a numeroase opere, 
oratorii, sute de concerte, sonate, 
23 de simfonii miniaturale ș.a. 
Dintre ciclurile de concerte, 
celebre au rămas cele 4 pentru 
vioară și orchestră reunite sub 
titlul “Anotimpurile”.

£ 28 iulie 1818 - a murit
matematicianul francez Gaspard 
Monoe (n. 1746), creatorul 
geometriei descriptive. Membru 
al Academiei de Științe din Paris, 
a avut contribuții însemnate și în 
domeniul geometriei diferențiale 
și al teoriei ecuațiilor cu derivate 
parțiale.

5 29 iulie 1857 - a fost 
înființată Școala Națională de 
Medicină și Farmacie din 
București.

6 30 iulie 1818 - s-a 
născut scriitoarea engleză Emily 
Bronte, autoarea cunoscutului 
roman “La răscruce de vînturi", 
tradus în anul 1959 și în 
românește (m. 1848).

& 31 iulie 1849 - s-a stins
din viață poetul revoluționar 
Petofi Sandor.

,z

Miercuri, 29 iulie

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Nu faceți speculații! Mai 
mult ca sigur veți pierde tot ce 
ați investit. Nici cu sentimentele 
nu stați prea bine, căci 
persoana iubită se pregătește 
să vă facă o scenă.

O TAUR 
(21.IV - 21.V)

Sunteți mai sensibil ca de 
obicei, dar și mai subiectiv. 
Necazurile celor din jur vă 
impresionează și asta vă 
mărește tensiunea internă.

O GEMENI 
(22.V - 22.VI)

Ați dori să puneți lucrurile la 
punct între dv. și persoana 
iubită. Ați dori chiar unele 
explicații, însă acestea nu aduc 
întotdeauna soluționarea dorită. 

O RAC
(23.VI - 23.VII)

Vă preocupă punerea în 
practică a unora din ideile dv. 
Membrii mai tineri ai familiei vă 
dau tot sprijinul. Păstrați-vă 
câteva ore și pentru 
deconectare.

3 LEU 
(24.VII - 23.VIII)

Starea dv. psihică nu este 
una dintre cele mai fericite. O 
întâlnire cu prietenii v-ar mai 
putea remonta. S-ar putea să 
beneficiați, indirect, de niște 
bani.

O FECIOARĂ 
(24.VIII - 22.IX)

Sunteți obosit fără a avea un 
motiv anume. Ați dori să faceți 
ceva mai deosebit, dar 
chestiuni neprevăzute nu vă 
dau timp nici să respirați.

O BALANȚĂ 
(23.IX - 23.X) ’

Veți primi o veste care vă va 
fi de mare ajutor dacă veți ști 
cum să o folosiți. Nu vă grăbiți, 
așteptați un moment prielnic și 
abia apoi porniți la atac.

O SCORPION 
(24.X - 21.XI)

Sunteți hotărât să vă puneți 
în aplicare planurile secrete, 
dar vă atenționăm că nu este 
momentul cel mai potrivit. 
Cineva drag va avea o 
problemă de sănătate.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

în cursul dimineții veți avea 
de rezolvat o serie de probleme 
ale părinților. Șeful vă va face 
observație că nu sunteți prea 
eficient la serviciu.

C CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Rapiditatea cu care se vor 
derula evenimentele la serviciu 
vă va lua prin surprindere. 
Noroc că reacțiile dv. sunt 
prompte.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Aveți de smuls o promisiune 
din partea unei persoane 
influente fără de care nu veți 
putea avansa în problema 
afacerii dv.; nu vă faceți griji, 
veți reuși.

O PEȘTI 
(19.11 - 20. III)

în general nu sunteți o fire 
iute, dar astăzi, când ceva vă 
va irita, veți da drumul tuturor 
nemulțumirilor pe care le aveți.

neeesce»
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