
"Agroinformoțici 
hunedoreanâ"

în nr.2 pe luna august a.c., publicația “Agroinformația 
hunedoreanâ”, care este editată de către Direcția generală 
pentru agricultură și alimentație, cuprinde, pe lângă 
strategiile și măsurile ce trebuie luate în scopul revigorării 
sectorului zootehnic al județului, o serie de materiale de 
larg interes. între acestea le amintim pe cele referitoare la 
efectuarea corectă a arăturilor de vară, lucrările de sezon în 
livezi, recoltarea și păstrarea unor legume, depozitarea 
recoltei, prevenirea și combaterea dăunătorilor, orga
nizarea celei de-a V-a expoziții-târg de animale din rasa 
Pinzgau de la Baia de Criș, prețurile pe piața agroalimentară, 
asigurările oferite prin S.C. Agras, precum și alte informații 
utile producătorilor agricoli. (N.T.)

Mâsurâ extrema
Recent s-a luat măsura sistării apei la hoteluri și vile din 

Geoagiu Băi ale fostei OJT, cât și la alte unități din stațiune, 
deoarece aceasta datora Consiliului local Geoagiu suma 
de peste 30 milioane de lei. Repetatele atenționări cu privire 
la necesitatea plății datoriilor au rămas nereceptate de 
către cei care administrează complexele respective. Așa 

^că, cine nu plătește nu folosește. (E.S.) y
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• - Doamnă, cumpărați acest palton. E ultimul 
strigăt al modei! *

- Mă tem să nu fie ultimul strigăt al soțului 
meu.

“Mă recunoaște satul”
De vorbă cu acad. prof. dr. doc. Ion Baciu

Copleșitor prin noblețea 
modestiei, prin firescul cu care s- 
a integrat printre ai săi, cei din 
Orăștioara de sub cetatea 
Sarmizegetusei Regia, acad, 
prof. dr. doc. Ion Baciu a fost, 
preț de câteva zile, un admirabil 
interlocutor al concetățenilor 
domniei sale. Personalitate de 
excepție a vieții medicale, 
profesor și maestru timp de 5 
decenii al Universității de 
medicină din Cluj, deschizător de 
drumuri în studiul răspunsului 
imun, al concepției neuro- 
imunomodulării, autor a peste 
320 de lucrări de specialitate, 
deținător a zeci de funcții în 
academii și societăți științifice din 
țară și străinătate, ca și de titluri 
și premii naționale și inter
naționale, dl Ion Baciu 
recunoaște influența hotărâtoare 
pe care satul și familia au avut-o 
asupra educației și formării sale.

- Orăștioara de Sus, familia, 
părinții, colegii de joacă și de 
școală, bunii gospodari ai satului 
au stat la temelia formării mele.

După ce a ridicat școala prin 
ani și greutăți, bunicul a lăsat-o 
în grija tatălui meu, învățătorul 
Remus Baciu care, alături de 
mama mea - fiica cunoscutului 
cărturar transilvănean I. 
Popovici (autorul "Calendarului 
poporului'Lde la Sibiu), s-a 
ocupat înlnod deosebit de 

educația mea. Aflat în serviciul 
culturii, tata m-a legat de 
aceasta, insuflându-mi nobile 
sentimente. Aș zice - m-a legat 
de carte. A contribuit la 
aceasta și biblioteca bunicului 
meu care conținea tot ce 
apăruse mai reprezentativ la 
sfârșitul secolului trecut în I. 
română. Lucru apreciat de 
profesorii mei de la Liceul 
"A. Vlaicu" din Orăștie care, 
în clasa a V-a, mi-au dat în grijă 
sala de lectură a ticsi’lui, < u 
toate revistele ■:<■<! i u o 
bibliotecă ce număra 20000 de

A consemnat
______________

(Continuare In pag. 2) I

Mitingul de protest de ia Deva
Sistemul energetic național 

- în pericol?
Pe cine mai interesează 

pâinea țârii?
Reprezentanții din județul 

Hunedoara ai Federațiilor 
naționale sindicale "Univers" și 
"Energetica” spun că da, în cazul 
în care restructurarea energeticii 
românești va rămâne așa cum s- 
a procedat deja prin H.G. nr.365/ 
1998 și nu va fi aplicată varianta 
propusă de ei - concretă, 
științifică, economicoasă.

Acesta a și fost motivul 
pentru care vreo 400 de salariați 
de la FTDEE Deva și Filialele 
electrocentrale Mintia și Paroșeni 
au organizat marți după-amiază 
un miting de protest în fața 
Prefecturii județene Hunedoara. 
Revendicările și doleanțele lor au 
fost expuse pe larg, din nou, de 
către liderii de sindicat de la cele 
trei unități, respectiv Adolf 
Mureșan, Marcel Manga și 
Ferdinand Oprișoni. Propoziții 
pertinente se puteau citi pe 
pancartele-mesaj purtate de 
manifestanți: Companie națională- 
Serviciu public: Vrem reformă 
pentru oameni: RENEL-societate 
integrată pe verticală: Dorim ca 
energia electrică să fie accesibilă 
tuturor: Restructurare pentru 
consumator, nu pentru profitori: 
Atenție politicieni! Vin alegerile.

Asistența a fost încu- 
noștințată că H.G. nr.365/1998, 
prin care s-a procedat la 

restructurarea - de fapt 
reorganizarea RENEL, este 
nelegală și neconstituțională, 
Guvernul trebuind s-o retragă 
neîntârziat, că restructurarea 
sectorului energetic, la care 
sindicatele nu se opun, trebuie 
făcută printr-o lege organică, nu 
printr-o hotărâre pripită și 
nefundamentată tehnic și eco
nomic, ale cărei consecințe vor fi 
dureroase pentru consumatorii de 
energie electrică și agent termic 
produs în termocentrale.

Vorbind și în calitate de 
vicepreședinte al Federației 
Naționale a Sindicatelor din 
Electricitate - "UNIVERS” -, Adolf

(Continuare în pag. 8)

Mureșan le-a spus celor prezenți 
și despre neîncrederea în 
Guvernul României, unde 
"fiecare ministru taie și 
spânzură”, și în premierul Radu 
Vasile, - care nu vor să 
dialogheze cu sindicatele, le 
ignoră opțiunile și atribuțiunile, 
stipulate prin lege -, i-a îndemnat 
să-și urmeze liderii la viitoarele 
manifestări organizate de 
sindicate, să le spună și colegilor 
care n-au participat la miting, 
aflându-se în exercițiul funcțiunii,

Dumitru GHEONEA

După ce bacilul Mezentericus 
și-a cam făcut de cap și a vrut să- 
i compromită total pe producătorii 
români de grâu, cândva faima și 
grânarul Europei, s-au adoptat 
niște măsuri palide, inconsistente 
și neclare pentru a "salva" cât de 
cât situația actuală, când suntem 
cei mai mari importatori 
agroalimentari din Europa. Asta 
pentru că, probabil, s-au 
conștientizat și puterea și 
parlamentarii că dacă o țară nu 
are asigurată securitatea 
alimentară atunci nici liniște nu va 
exista în țară. Ca în fiecare an, 
războiul grâului n-a făcut mai 
puține victime nici în 1998.

Ca dovadă din 5,2 milioane 
tone grâu - cât se apreciază că s- 
au produs în acest an - nu se 
acordă cei 200 lei/kg - bani ce se 
vrea să ajungă direct la producător, 
nu la comercianți - decât pentru 
1,5 milioane tone. Adică pentru o 
redusă cantitate ce o pot prelua 
fabricile de pâine din cantitățile ce 
le cumpără până la 31 octombrie 
a.c., care nu acoperă însă cerințele 
până la recolta viitoare deoarece 
efectul interdicției pentru importuri 
expiră după 1 ianuarie 1999, când 
din nou se pot face achiziții mai 
ieftine din alte țări unde producția 
agricolă este puternic 
subvenționată.

Cu toate că s-a dorit o 
schimbare de esență în domeniul 
agriculturii, pe baza promisiunilor 
electorale, practica le arată 
producătorilor agricoli că se duce

Grâul - cultură 
de importanță 

strategică

o luptă înverșunată pentru ca ei 
să nu se îmbogățească prea tare, 
să devină adică o clasă de mijloc. 
Numai așa se poate explica de ce 
nu sunt sprijiniți și încurajați să intre 
realmente în competiție cu fermierii 
străini, de ce sunt lăsați pradă 
concurenței sălbatice, nefiind 
ajutați cu credite cu dobânzi 
reduse pentru a-și crea o bază 
materială corespunzătoare, să-și 
poată valorifica eficient, cu profit, 
roadele muncii, astfel încât să 
poată relua producția tăia greutăți 
și riscuri deosebite, ei 
confruntându-se mereu cu 
calamități naturale și umane de tot 
felul.

în ciuda afirmațiilor premierului 
Radu Vasile și ale echipei sale 
guvernamentale, potrivit cărora 
agricultura reprezintă o prioritate 
și va beneficia de un program spe

cial în acest sens, producătorii 
constată că ei sunt abandonați 
și se duce, parcă, o politică 
deliberată, comandată de mafioți, 
pentru falimentarea lor, fie ei cu 
capital privat sau de stat. Altfel 
cum se explică oare că milioane 
de tone de grâu rămân 
nevalorificate în gospodăriile 
producătorilor unde se 
depreciază și, ca urmare, nu este 
exclus ca și Mezentericus să-și 
arate și el colții?

Debusolați de această 
situație, nici nu este de mirare 
că pentru însămânțările din 
toamna acestui an proprietarii de 
pământ n-au efectuat arături 
decât pe suprafețe simbolice, 
considerând că din moment ce 
produc și nimeni n-are nevoie 
de recolta lor, nu merită să mai 
investească în această cultură, 
să lucreze mereu în pierdere.

Mai există puții.ă vrem 
pentru ca acelor ce decid soarta 
țării să le poată veni înțe
lepciunea de a-și apleca 
urechea, surdă până acum, la 
strigătele de disperare ale 
agricultorilor români, care mai au 
nădejdea că nu vor fi lăsați să 
ajungă cu toțiila sapă de lemn.

Nicoiae TÎRCOB

La invitația dlui Gheorghe 
Dreghici, vicepreședintele 
Consiliului Județean, Mircea Druc 
a fost luni oaspete în județul 
nostru. Dimineața a avut o 
întâlnire cu oameni politici, 
membri ai Asociației PRO 
Basarabia și Bucovina, 
intelectuali și ziariști la sala

,,Mircea 
festivă a Prefecturii, apoi a 
participat împreună cu autorul, 
ziaristul Viorel Patrichi, la 
lansarea cărții,,Mircea Druc sau 
lupta cu ultimul imperiu", la 
Librăria „Gheorghe Lazăr” Deva. 
După-amiaza, la sala ,,Astra", s-a 
întâlnit cu orăștienii.

Atât în cadrul dialogului de 
dimineață cât și al lansării cărții dl 
Mircea Druc a manifestat 
disponibilitate pentru a răspunde 
întrebărilor celor prezenți, 
considerându-se ,,o bancă de 
date despre spațiul fost sovietic". 
Cu atât mai mult simte nevoia să 
comunice experiența generației 
sale de intelectuali cu cât a 
descoperit, după venirea în 
România, că noi nu cunoaștem 
adevărul despre cele trăite de 
roțnânii de dincolo de Prut. Omul

Druc sau lupta cu ultimul imperiu”
politic - a fost prim-ministru, 
candidat la președinția României, 
și este președintele Partidului 
Reîntregirii Opțiunea Daco-Latina 
-, dublat de un mare român și un 
intelectual cu o solidă pregătire, 
poate dialoga pe orice temă de 
politică regională sau 
internațională, de economie, 
sociologie ș.a.

Răspunsurile date întrebărilor 
ce i-au fost puse au fost nu doar 
documentate, ci chiar șocante 
uneori, în contradicție cu ceea ce 
noi cunoșteam sau credeam 
despre realitățile din fosta URSS, 
„unul dintre cele mai odioase 
imperii", despre relațiile dintre 
România și Republica Moldova, 
despre viața noastră politică 
ș.a.m.d. După opinia sa: «pentru 
basarabeni nu Rusia ci Ucraina e 

problema, datorită intențiilor sale 
de a mai dobândi teritorii;» în 
Transnistria nu mai există temuta 
Armată a 14-a, ci doar imense 
depozite de armament păzite mai 
ales de localnici angajați care nu 
vor să-și piardă posturile; «este 
adeptul democrației dar 
consideră că un politician trebuie 
să aibă în vedere că „electoratul 
este o navă în derivă" (exemplu 
sunt cele întâmplate în Ungaria, 
Polonia și Basarabia, la ultimele 
alegeri); «este pentru tratate cu 
vecinii, dar cele încheiate după 
1990 de România, mai ales cu cei 
din est, le consideră 
inacceptabile și păguboase; 
•apreciază că România șe află 
într-o etapă a regrupărilor de 
partide, din punctul său de 
vedere ajungându-se la patru

mari blocuri politice; *despre 
„intrarea cu orice preț în NATO" a 
spus că e oricum mai bine decât 
în Pactul de la Varșovia, dar e 
posibil să ne-o ia ucrainenii 

înainte sau să se desființeze; 
• că Ungaria a fost acceptată 
mai repede decât noi pentru că

_________Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 8)
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“Mă recunoaște satul”
(Urmare din pag. 1) 

volume. Am citit cu nesaț, iar la 
Bacalaureat, președintele 
comisiei, un filozof, profesor 
universitar, mi-a zis: "Domnule 
candidat, bacalaureatul este un 
examen de cultură generală, nu 
o disertație de universitate.” A 
fost o încurajare. Am continuat. 
M-a interesat mult studiul asupra 
sensului existenței, am ales 
fiziologia, știința cea mai 
generală a mecanismelor de 
desfășurare a proceselor ce 
constituie viața.

- Ș/ ați luat, încă în urmă cu 
52 de ani, doctoratul în 
medicină și chirurgie cu 
"Magna cum laude". ApoJ, printr- 
o activitate uriașă și tenace ați 
abordat probleme deosebit de 
dificile în cercetare, pregătind, 
în același timp, generații de 
studenți și ocupând, timp de un 
sfert de secol, posturi de 
conducere - de la decan la 
rector.

- în tot acel timp am fost mult 
ajutat de soția mea, un distins 
medic, care s-a îngrijit cu 
pasiune de creșterea și 
educarea copiilor noștri, 
lăsându-mi Wiie timp să mă ocup 
de laborator, unde am petrecut 
cea mai mare parte a 
cercetărilor, a muncii, a vieții 
mele. A înțeles, a recunoscut 
pasiunea mea în descifrarea 
atâtor taine și m-a sprijinit. Sunt 
fericit că fiul mei Dan (deși la noi 
e cunoscut mai mult ca poet, ca 
scriitor) a ales tot medicina, deci 
tot de viață se ocupă, iar în 
cadrul ei, de ceea ce e mai 
prețios - creierul. E apreciat ca 
specialist de mare clasă într-un 
institut din Berna (Elveția). Fiica 
mea, Sanda, care de mică era 
interesată de studiul limbilor, a 
avut șansa unui concurs și a 
unei burse la Oslo pentru studiul

Invitație lar

Almaș Săliște
Sâmbătă, ta Almaș Săliște, va fi sărbătoare. 

Localnicii vor inaugura noui cămin cultural ridicat 
în sat. fn organizarea Consiliului județean 
Hunedoara, Inspectoratului pentru Cultură al 
județului, Primăriei comunei Zam și a Căminului 
cultural din Almaș Săliște vor avea loc aici 
manifestări consacrate evenimentului - sfințirea 
noului lăcaș, spectacole folclorice susținute de 
îndrăgiți soliști vocali de muzică populară din județ 
și din țară, ansambluri și grupuri folclorice din Deva 
și Almaș Săliște. Cu același prilej va avea loc 
lansarea casetei solistei Ana Almășana. (L.L.)

JOI
ff.m’ 27 august

TVR I
9.00 TVR Cluj 10.05 TVR 

lași 11.00 TVR Timișoara 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Perla Neagră (s/r) 15.00 Dia
log. Actualitatea editorială 
16.00 Conviețuiri 17.00 
Charlie Chaplin (do) 17.30 
Timpul Europei 18.10 Simba, 
regele Leu (d.a) 18.35 
Hollyoaks (s) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 289) 19.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, sport 20.50 
Reflecții rutiere 21.00 
Festivalul Național de Muzică 
Ușoară Românească, 
Mamaia ’98 23.00 Jurnalul de 
noapte 23.10 Dintre sute de 
catarge...

TVR 2
8.25 Sporturi extreme (do)

9.30 Memorialul durerii (r) 
^12.00 Sunset Beach (s/r) 

limbilor nordice. După patru ani 
a obținut o diplomă de 
excepție, adică poate preda 
limba norvegiană și acasă. 
Așa predă această spe
cialitate la universitatea 
clujeană. Respectând tradiția - 
sunt și ei o verigă într-o filieră 
ce a urmărit idealul nostru - de 
a fi utili pentru alții.

- Opera dumneavoastră - 
care cuprinde monografii 
(privind fiziologia), tratate (de 
istoria fiziologiei), -manuale 
pentru studenți și medici, 
publicații științifice în 
monografii, invenții și inovații, 
contracte de cercetare și 
contracte de construirea și 
testarea de aparatură 
medicală, filme științifice - 
este copleșitoare. în prezent 
lucrați la desăvârșirea unor 
cercetări. Ce aveți în vedere 
în viitorul apropiat?

- N-am renunțat la 
activitate, deși mă aflu în 
amurgul vieții. în toamnă voi 

participa, în China, la un 
congres ce va dezbate modul 
în care anotimpurile 
înfluențează starea de 
sănătate. Apoi, doresc să-mi 
realizez visul de a-mi scrie 
memoriile.

- Ați fost onorat, de-a 
lungul strălucitei dumnea
voastră cariere, cu titluri, 
premii și distincții naționale și 
internaționale. Ce înseamnă 
titlul de “Cetățean de Onoare" 
al comunei Orăștioara de 
Sus, recent acordat?

- îl consider cea mai înaltă 

încoronare a activității mele. Mă 
simt profund emoționat că 
satul - unde am crescut și m- 
am format - mă recunoaște.

12.45 Doar o vorbă săț-i mai 
spunl (r) 13.00 Medicina 
pentru toți (r) 14.00 Em. în 
limba germană 15.10 Limbi 
străine. Spaniolă 15.35 Doi 
ani de vacanță printre 
dinozauri (d.a) 16.00
Veronica - Chipul iubirii (s) 
16.50 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Ceaiul 
de la ora cinci... 20.10 
Natacha (s) 22.00 Silver Blaze 
(f. p. Anglia 1937) 23.15 
Lumea sportului

ANTENA 1
8.30 Tarzan, stăpânul 

junglei (s/r) 9.20 Denver, 
ultimul dinozaur (r)10.00 
Planeta vie (do) 10.25 Animal 
Show (s) 11.00 Viața pe 

muchie de cuțit (f/r) 13.25 
Denver, ultimul dinozaur (d.a) 
14.00 Știrile amiezii 14.10 
Tarzan, stăpânul junglei (s) 
15.10 Dr. Bramwell (s) 16.05 
Iluzii (s, ep. 31) 17.00 Golden 
Brâu și voie bună! Em. de 
divertisment, muzică și

Umbre pe fața 
municipiului Deva

Ziarul nostru a scris în 
repetate rânduri despre 
petele ce umbresc imaginea 
municipiului Deva. Ne 
referim, în speță, la ceea ce 
odată au putut fi numite 
autoturisme. Acum, cele mai 
multe dintre ele nu mai pot fi 
întrebuințate și zac în zonele 
verzi din fața blocurilor, la 
umbra vreunui copac sau, și 
mai alarmant, pe partea 
carosabilă a străzilor. Se 
pare că proprietarilor, chiar 
dacă nu le folosesc, le face 
plăcere să le aibă în 
preajmă. Ei nu țin cont de 
faptul că pe unii dintre noi ne 
deranjează sau că aspectul 
acestor caroserii mâncate de 
rugină nu este deloc 
încântător ochiului.

Cum spuneam mai sus, 
majoritatea epavelor 
odihnesc în spațiile verzi 
dintre blocuri. De pildă, la 
colțul blocului 85, de pe 
Aleea Streiului din Deva, au 
fost lăsate în voia sorții 
caroseria unei mașini, și 
alături, un ataș moto la care 
nici marca nu se mai 
recunoaște (foto 1 și 2).

La umbra deasă a unei 
sălcii pletoase, în spatele 
blocului 12 din strada 
Bălcescu, poposește ceea 
ce a mai rămas dintr-un 
Mercedes (foto 3).

Dacă resturile de mașini 
prezentate până acum nu 
stau chiar în calea 

concursuri (d, Costinești) 
18.00 Decepții (s, ep. 9) 19.30 
Dallas (s, ep. 75) 20.20 Twin 
Peaks (s, ep. 15) 21.15 
Cronici paranormale (s, ep. 
37) 23.00 Șiiri/Sport 23.15 
Nash Bridges (s, ep. 28)

PRO IV
9.10 Suflet de femeie (s/r) 

10.00 Tânăr și neliniștit (s/r)
10.45 Highlander (s/r) 11.30 
Fiica oceanului (s) 12.55 
Știrile PRO TV 13.30 Aventuri 
de vis (f.a. SUA 1988) 15.15 
Tânăr și neliniștit (s) 16.10 
Nano (s, ep. 107) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.15 Suflet de 
femeie (s) 18.00 Familia 
Bundy (s) 18.25 Știrile PRO 
TV 18.30 Chestiunea zilei 
18.35 Familia Bundy (s) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Melrose 
Place (s, ep. 90) 21.15 Nikita 
(s, ep. 25) 22.05 Știrile PRO 
TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 145)
22.45 Știrile PRO TV 23.15 
Midnight Run (s, ep. 1) 

trecătorilor, nu putem afirma 
același lucru și despre 
autoturismul cu nr. 4 - HD - 
6299, abandonat cu 
aproximativ 8 luni de zile în 
urmă pe strada Dorobanți din 
Deva, aproape de axul 
drumului (foto 4).

Sperăm ca semnalele 
noastre de alarmă să fie

PRIMA TV
10.00 Călătorii în lumi 

paralele (s/r) 11.00 1999 (s/ 
r) 12.00 Pretutindeni cu tine 
(s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea 
de veghe (talkshow/r) 15.00 
Știri 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s) 
17.15 1999 (s) 18.00 Călătorii 
în lumi paralele (s) 19.00 Știri
19.45 Alo, Costinești! (div.) 
20.00 Meșterul casei (s)
20.30 Masada (s, ep. 3) 
21.20 Războiul din insulă (f.a. 
SUA 1988) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe

ACASĂ
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 

Verdict: crimă! (s/r) 9.45 
Misterioasa doamnă (s/r)
10.30 Dragoste și putere (s/ 
r) 11.15 Marielena (s/r) 12.00 
Din toată inima (s/r)13.30 
Răzbunarea polițistului (f/r) 

percepute cât mai curând 
posibil. în primul rând de cei 

care sunt proprietarii acestor 
rămășițe de autoturisme. 
Căci, domnilor, locul lor nu 
este aici. Fără nici o 
supărare.

Cristina CÎNDA 
Foto: Traian MÂNU

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, ep. 156) 20.45 
Misterioasa doamnă (s)
21.30 Verdict: crimă! (s)
22.30 Felicitări (satiră 
politică SUA1968)

PRO T¥ - DEVA
06.10-06.30 Desene ani

mate 06.30-06.45 Pro
gram comercial PRO TV 

Deva 06.45-07.00 Știri lo
cale (r) 10.00-10.45 Pro
gram comercial PRO TV 

ANTENA 1-DEVA 
10.00-10.15 Știri (r) 

10.15-10.40 Interviul săp
tămânii (r) 10.40-11.00 
Muzică, publicitate 16.35- 
17.55 Actualitatea (talk 
show) 17.55-18.00 TELEX 
22.05-22.15 Știri (r) j
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3 BERBEC 
(21.III ■ 20.IV)

Aveți șansa unei realizări 
profesionale deosebite, 
îmbunătățirii relațiilor cu șefii. O 
vorbă scăpată din greșeală 
tensionează relațiile cu cei din 
jur, de a căror susținere veți 
avea nevoie curând.

O TAUR 
(21.IV ■ 21.V)

în acțiuni care cer răbdare și 
perseverență e mai bine să nu 
vă implicați. Mulțumiri vă aduc 
relațiile cu tinerii sau cu copiii.

O GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Dintr-o tranzacție reușită 
luați bani. Nu forțați norocul 
pentru că nu sunteți în situația 
de a o face. Un prieten vă 
ajută să faceți ce ați început 
deja.

O RAC 
(22.VI - 22.VII)

Multe evenimente vă 
surprind azi. Atenție la 
sănătate, căci s-ar putea 
accentua suferințe mai vechi, 
încercați să fiți cât mai relaxat 
în luarea unei decizii și, mai 
ales, să nu vă grăbiți.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)

Nu suportați să fiți contrazis 
dar nu vă întrebați dacă aveți 
dreptate. Ar trebui să vă 
pregătiți pentru un duel verbal 
cu cineva de talia dv.

□ FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Ați putea avea probleme cu 
niște bani. Nu e însă exclusă o 
afacere rentabilă legată de un 
teren sau achiziționarea unui 
obiect decorativ.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

E posibil să obțineți o 
promovare sau mărirea de 
salariu dorită. Probleme de 
comunicare cu cei apropiați 
sau cu colaboratorii în afaceri 
puteți avea din pricina unui 
telefon defect.

Z SCORPION 
(23.X - 21.XI)

împreună cu persoane 
apropiate încercați să rezolvați 
afacerile sau problemele 
personale. Șansa vă surâde 
dar neatenția vă poate aduce 
neplăceri serioase. Deci, 
atenție!

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Aveți succes la un examen 
sau la o lucrare pentru 
serviciu. De la șefi primiți un 
răspuns favorabil la o cerere 
mai veche. Relația cu 
persoanele cu funcții e 
excelentă.

Z CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)
în problemele financiare 

dezbătute la serviciu aveți un 
cuvânt greu de spus. Aveți de 
stabilit contacte cu partenerii 
de afaceri.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)
Pentru acte sau lucrări de 

serviciu a sosit termenul de 
predare. Grăbiți-vă, căci 
situația nu suportă amânare. O 
problemă de sănătate se 
rezolvă în mod neașteptat.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.III)

Aparent lucrurile se 
desfășoară normal la serviciu. 
Nu vă îngrijorați din cauza 
săpăturilor ce se fac, căci 
poziția dv e solidă, ceea ce îi 
irită pe unii colegi.
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rSpilalal care 
vindeca mintea "

Suntem prezente vreo 7-8 
persoane. Nici nu aveam loc mai 
multe între rafturile înalte, doldora 
de cărți, din încăperea bibliotecii 
în care, oricât s-a aerisit, tot mai 
stăruie izul igrasiei ce a năpădit 
pereții. Asistăm la slujba pe care 
părintele J'licolae Mircea Olaru și 
părintele paroh Mircea Sturza au 
oficiat-o cu prilejul atribuirii 
bibliotecii comunale a numelui 
învățătorului Remus Baciu. 0 
onoare pentru Orăștioara de Sus 
de a da bibliotecii numele unEia 
dintre personalitățile așezării. 
Pentru că, de peste un veac, viața 
spirituală a comunei a fost 
influențată hotărâtor de puternica 
personalitate a familiei Baciu, 
unul dintre membrii acesteia - 
Remus Baciu - fiind un distins 
învățător, pilduitor și ca dascăl și 
ca gospodar.

Momentul impresionează. Dar 
mai impresionează ceva: aspectul 
intim al interiorului bibliotecii - pe 
cât de impropriu (ca spațiu, 
igrasie) - pe atât d,e atrăgător. 
Deasupra ferestrei, un afiș se 
impune privirii prin textul său: 
"Biblioteca este spitalul care 
vindecă mintea.”

Tulburătoare cugetare! Alături, 
câteva îndemnuri, frumos 
caligrafiate: "Deschide cartea ca 
să înveți ce au gândit alții”, 
“închide cartea ca să înveți tu 
însuți’! Aflu că le-a scris, cu 
talentu-i cunoscut, bibliotecara 
Eugenia Trosan. Sunt, probabil, 
maxime ale unor gânditori întâlniți 
de bibliotecară în paginile celor 
peste 7000 de volume, care greu 
își află locul în spațiul inadecvat al 
bibliotecii situate în clădirea 
Primăriei. Este adevărat că, anual, 
circa 4000 de volume trec dintr-o 
mână în alta, la cititori (în 1997, 
cei 508 cititori ai bibliotecii au 
împrumutat 4802 volume!) 
Cititorii mici sau mari trec mereu

pragul bibliotecii și, în ciuda 
pereților plini de igrasie, găsesc 
aici o ambianță plăcută. 0 dă 
talentul de artist al Eugeniei 
Trosan, care știe să 
împrospăteze, să înfrumusețeze 
fiecare colțișor, ca și acțiunile 
deosebite pe care le 
organizează. Pentru că, în afara 
manifestărilor speciale cu 
școlarii, devenite familiare la 
anumite evenimente, Eugenia 
Trosan este preocupată de 
acțiuni cu ecou în rândul 
adulților - cum sunt cele care 
evocă personalitățile legate de 
trecutul sau prezentul comunei. 
Așa a fost simpozionul din 
primăvară, organizat cu prilejul 
centenarului nașterii istoricului 
C. Daicoviciu - care timp de 
decenii a poposit la Orăștioara 
în cercetările efectuate la 
cetățile dacice din preajmă, sau 
manifestarea de larg ecou, de 
zilele trecute, când unui fiu al 
așezării - acad. prof. dr. doc. Ion 
Baciu, savant de renume 
european - i s-a înmânat titlul de 
Cetățean de Onoare al 
Orăștioarei de Sus și care, cu 
acest prilej, a donat bibliotecii 
un 'impresionant volum de 
lucrări valoroase.

Cu speranța că promisiunile 
dlui loan Romoșan vor fi cât mai 
grabnic materializate (prin 
desființarea birourilor coo
perativei din comună, două 
încăperi vor fi atribuite 
bibliotecii), instituția de cultură 
de aici va răspunde - prin 
spațiu adecvat, prin profe
sionalismul, interesul și 
dragostea pe care Eugenia 
Trosan le acordă muncii cu 
cartea - dictonului atât de 
sugestiv: “Biblioteca este 
spitalul care vindecă mintea”.

Lucia LiCiU

Coltul tinerei mame
Ce trebuie să știe 

despre alăptat
• Alăptatul obosește; odihniți-vă de fiecare 

dată când aveți posibilitatea.
• Trebuie să beți multe lichide (doi litri de 

apă pe zi în afara meselor).
• Alcoolul pe care-l beți trece în lapte. Deci, 

abțineți-vă cât puteți de mult.
• Unele alimente cu miros puternic (praz, 

varză, usturoi, sparanghel etc) dau gust 
laptelui.

• Alăptatul întărește imunitatea naturală a 
bebelușului împotriva unui mare număr de 
boli.

• Dându-i bebelușului să sugă, veți stimula 
secreția lactată.

• Greșit se crede că nu poți alăpta când ai 
sânii prea mici sau că alăptatul ar deforma 
sânii sau că v-ar împiedica să slăbiți.

• Este fals că berea ar stimula secreția 
lactată.

S-a căsătorit cu un străin 
în urmă cu 5 ani și acum, 
întoarsă pentru întâia oară de 
peste ocean, face pe străina. 
La fiecare propoziție folosește 
un cuvânt străin, face nazuri și 
mofturi.

Aici aerul pute, apa e 
poluată, e mizerie și oamenii 
sunt necivilizați. Nu con
tenește cu laude și compară 
mereu accentuând: la noi e...” 
ca și cum acolo s-ar fi născut, 
acolo ar fi crescut. Noua ei 
patrie a copleșit-o, adop- 
tându-i până și trecutul căci 

.ea a uitat de unde a pornit,

disprețuind tot ce până mai 
ieri putea fi denumit cu același 
“la noi...”.

E ca o plantă răsădită In

pământ străin și bucurându- 
se de soare și munca 
grădinarului a și uitat din ce 
sămânță s-a născut într-o 
răsadniță, chiar dacă era 
umplută cu bălegar...

Dacă îi e dor, îi e dor

numai de noua ei patrie. Aici 
totul e murdar și se pare că 
microbii și virușii umblă în 
cete. Rădăcinile ei s-au 
înfipt adânc în pământul 
străin și mă întreb dacă nu 
cumva a venit doar pentru a 
se lăuda sau doar pentru a 
ne disprețul?!...

îmi spun că ea este 
sensibilă doar la belșug nu 
și la frumusețe căci altfel nu 
ar putea uita și disprețui 
aceste minunate plaiuri 
natale.

Ina DELEANU

“Gânduri 
in amurg”

MARIOARA LUPULESCU

NINGE
PESTE

AMINTIRI

Buna-cuwiintă oriunde
I

și oricând

A fi parfumat nu este identic cu a fi 
curat. Sunt persoane care se parfumează 
abundent fără a fi zeloase și în a se spăla, 
înainte de a ne parfuma trebuie să avem 
grijă ca întreg trupul să fie curat. Nu trebuie 
să se exagereze. Cei care iasă în urmă un 
vai de parfum nu țin seama de făptui că 
unora poate să nu ie placă sau să nu 
agreeze acei tip de parfum. în orice 
împrejurare un parfum discret este cei mai 
recomandabil. Este de asemenea bine să 
fie folosit un deodorant persistent în timp, 
dar nu violent Ia miros. Există persoane 
care folosesc aceiași tip de parfum ani de 
ziie, încât pot fi recunoscute ușor numai 
după acesta; alții în schimb nu sunt atât de 
fideli. Nu există o regulă în această 
privință. Important este ca un om civilizat 
să aibă un miros plăcut de la un parfum de 
calitate.

i femeia i 
î^ecioa/tâ^ |

(23 august -
22 septembrie) |

i Poate fi uneori frumoasă, i
■ având în general trăsături fine, un 1 
| ten curat și ochi de culoare închisă. |
■ Linia vestimentară ce o adoptă ■ 
I este cea clasică, fără extra- ■ 
| vaganțe, simplă și cu tendințe de |

îngrijirea 
ochilor

Pentru ochii obosiți se 
recomandă spălaturi cu infuzie de 
flori de mușețel; 3 linguri plantă la 
200 g apă. Alt procedeu: se aplică 
zilnic comprese îmbibate cu 
infuzie de petale uscate de 
trandafir (o linguriță plină cu petale 
la 1 litru de apă) sau in decoct

^Be mult s-a sclil/njbat,.,
Ne cunoscuserăm în urmă cu 

vreo zece ani la o petrecere, la 
țară, unde aveam cunoștințe 
comune. O fată zveltă, șatenă, 
modestă și respectuoasă, 
îmbrăcată decent și cu chipul 
luminat aproape tot timpul de un 
zâmbet sincer. Avea sufletul 
deschis...

Am întâlnit-o apoi, după câtva 
timp, într-un magazin de la 
periferia unui oraș. Lucra la 
tejghea. în prima clipă nu rm-am 
amintit depinde o știam. Abia 
după ce mi-a zâmbit - cu același 
surâs plăcut, doar că-i apăruseră 
câteva fire albe și un rid-două - 
mi-am amintit de locul pitoresc în 
care am văzut-o prima oară. Era 
și acum la fel de comunicativă, 
molipsitor de veselă. M-a întrebat 
de familie, de rudenii, de 
cunoștințe comune. Am aflat, la 
rându-mi, că-i măritată și are un 

l copil, că face naveta în localitatea

respectivă, că muncește mult și 
în gospodărie dar că trăiește 
decent și-n familie toate-s bune.

Rar, chiar foarte rar ne-arri 
mai văzut de-atunci, dar când ne-

ATITUDINI
ntâlneam mă bucuram și 
observam același sentiment și din 
partea ei.

...Nu de mult ne-am trezit față 
în față tot la o tejghea. De data 
aceasta într-un oraș mai mare, 
într-un elegant magazin 
particular. Mă așteptam la 
aceeași atitudine din partea ei, la 
obișnuitul ei fel de a fi. Dar când 
am salutat-o, surâzând, m-a privit 
cu destulă răceală, distant, și a 
răspuns de formă întrebărilor 
mele. Prima oară am crezut că 
este vorba de o indispoziție -

oricui i se poate întâmpla, nu? 
Nu-mi făcusem vreo idee 
preconcepută. De aceea când 
ne-am mai întâlnit i-am zâmbit 
iar și am intrat în vorbă. 
Surpriză. însă! Abia a catadicsit 
să-mi răspundă, atitudinea ei 
glacială, repetată, făcându-mă 
să-mi pun o seamă de 
întrebări... la care nu reușeam 
să le găsesc răspuns.

“Banii, dragă, banii; ăștia 
au determinat schimbarea ei - 
mi-a lămurit enigma buna mea 
prietenă, Anita. Acum are 
destui și crede că-i suficient, că 
asta este totul, nu-i mai trebuie 
rude și amici, nu mai are 
nevoie de respectul semenilor". 
Am oftat. Ce păcat! Și câți nu 
mai sunt asemenea simpaticei 
mele cunoștințe...

Estera SÎNA

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I

sobrietate.
Ea păstrează trăsăturile 

generale ale zodiei, aplicate însă în 
contextul concret al feminității ei. 
Nu e o fire emoțională, ba chiar 
pare deseori rece și antipatică. 
Cine are răbdarea de a o cunoaște 
mai bine, va aprecia simțul ei de 
ordine, de organizare și 
meticulozitate în tot ceea ce face. 
Dacă îi poate îndura înclinațiile 
spre critică permanentă și adeseori 
spre bârfă, atunci totul e bine.

Sensibilă și timidă, modestă și 
rezervată, ea poate apărea inițial 
ca tipul fecioarei în alb, castă și 
pură, dar să nu vă așteptați să se

I
I
I
■

I
I
i
I
i•
I
a

I
I

I lase influențată necondiționat de ț 
: dumneavoastră, căci pune o mare J 
I hotărâre în tot ceea ce face și I
1 devine adesea foarte încă- I 
J pățânată.

Contrar aparențelor de răceală | 
I sufletească, mama “fecioară" ■ 
1 poate fi foarte afectuoasă și j 
| capabilă de mari sacrificii pentru |

CABINET .' 
COSMETIC

călduț de ceai chinezesc (o 
linguriță rasă de ceai la 200 g apă). 
Compresele se aplică pe ochi și 
sub ochi timp de 10-15 minute;

Sunt recomandate exercițiile 
de gimnastică oculară care 
odihnesc ochii, evită sclerozarea 
lor prematură, miopia și 
prezbitismul. De exemplu: a) 
ridicăm privirea, apoi o coborâm 
lent, capul rămânând în poziție 
nemișcată. Se repetă de zece ori: 
b) ducem privirea de câte zece ori 
în stânga, apoi de zece ori în 
drepta; c) descriem un cerc cu 
ochii pornind întâi de la stânga, 
apoi de la dreapta de câte 6 ori.

Recomandare generală: Este 
bine să spălăm zilnic ochii cu apă 
de borax, pe care o preparăm 
punând o lingură plină de borax 
într-un litru de apă fiartă și răcită 
(să fie călduță). Operația se face 
cu ajutorul unui păhărel special.

SECRETE MICI - EFECTE MARI
□ ZGÂRIETURILE de pe suprafețele de sticlă dispar dacă sunt 

frecate cu pastă de dinți.
□ TALPA FIERULUI DE CĂLCAT se curăță și ea excelent cu un 

tampon pe care se aplica pastă de dinți.
□ URMELE DE APĂ lăsate de pahare sau vaze pe mobilele 

furniruite, se scot frecându-le cu o cârpă moale și umedă, pe care se 
pune... tot pastă de dinți.

□ STICLELE DE ULEI pot fi curățate cu câteva linguri de oțet în 
care se dizolvă sare de bucătărie.

□ BECURILE ÎNNEGRITE trebuie schimbate chiar dacă mai ard. 
Ele consumă mai mult curent și dau o lumină mult mai slabă.

□ O LINGURĂ DE GAZ adăugată în apa de spălat geamurile 
alungă muștele.

□ PETELE DE VAR se curăță cu apă și otet.
Grupaj de Hie LEAHU

“Nu voi cotrobăi în viața eroilor 
mei decât în măsura în care am 
putut pricepe cum lumea din afară 
a strălucit în lumea lăuntrică a 
ființei lor - mărturisește Marioara 
Lupulescu în prefața cărții sale de 
memorii “Ninge peste amintiri", 
apărută în acest august. Autoarea 
s-ar vrea “un cronicar ce 
împrumută cerneală din călimai . 
timpului. Din ninsorile lui, ca și eroii , 
mei, mi-am pecetluit cu demnit, 
viața. Lor, celor pe care i-am iub:t 
le ofer cu dragoste un popas in 1 
tainicul lăcaș al amintirilor mele.

“Popasul” e tulburător! Cartea 
nu poate fi răsfoită. Ea cere, te 
îmbie s-o citești de la prima la 
ultima pagină. Harul cu care a fost 
înzestrată autoarea te copleșește 
în carte. Rândurile curg, cuvintele 
se rostogolesc în suflet, ’fulgii” se 
topesc în cristalul lacrimilor ori te 
fac să izbucnești într-un râs 
sănătos. Metafora e viață! Viața 
trăită cu durere, cu opreliști, cu 
luptă, cu izbânzi, cu dârzenie, 
netăgăduită bucurie, cu lumini și 
umbre, cu... Este viața unui Om 
care a ars în cei aproape 40 de ani ■ 
de dăscălie!

Și totul a început acolo, in I 

Chitidul Boșorodului, de la : 
Doamna învățătoare care a - 
întrezărit în Măriuca licărul ce 
poate aprinde flăcări. Ea a înscris 
o, a dus-o la admitere în 1943 
vară de crâncen război, ea i 
pregătit uniforma. “Nici o fată din i 

Chitid n-a mai îmbrăcat haine \ 
domnești până la mine. Eram > 
primul fiu al satului care plecam in 
lume, la școli..." - recunoaște 
autoarea în capitolul “învățătoarea” 
ce deschide cartea. Ca să ne facă, 
apoi, să poposim uimiți (de ce 
aflăm!) la “Școala de la stână" din 
Bucura Cugirului, să ne poarte cu 
“Căruța cu coviltir..." prin Țara 
Moților, “țară” pe care n-a mai 
părăsit-o dăscălind, ca nimeni 
altul, aproape patru decenii, ca 
învățătoare, profesoară de I. 
română și respectat director de 
școală generală. Lumea olarilor 
spătarilor și dogarilor i-a creat un 
tulburător univers sufletesc, iar 
instruirea, educarea copiilor 
acestora o dragă, o inco
mensurabilă muncă - de la Tiulc Ți 
la Rișculița și, apoi, la Baia de Criș.

Capitolul “Casa cu o sută de 
copii” topește ninsorile din cartea 
Marioarei Lupulescu în lacrimi iar 
următorul ("Alte poteci, același _ 
drum”) intrigă, ca să 
însuflețească celelate caie 
poartă prin “sanctuarele 
Apusenilor - de la Țebea la Vidra, 
Albac... Cu “Oamenipe care i-am 
iubit" și “Nasc oameni și în 
Apuseni", autoarea ni se relevă ca 
un admirabil psiholog și ca o 
distinsă Doamnă a condeiului.

“M-am întors spre trecut ca 
spre vatra casei - se confesează 
autoarea în “Gânduri în amurg" - 
vatră pe care arde veșnic un 
cărbune: amintirea. Am răscolit în 
ea ca în cenușa unei scântei 
mocnite, nu ca să le aprind, ci ca 
să retrăiesc rostogolirea ei în mine. 
“Biruit-au gândul” zic și eu, fără 
emfază, fără veleități de scriito ca 
un om ce a străbătut veacul al XX 
lea, și aci, la capăt de secol și de 
mileniu, se gândește să te lase 
celor pe carte i-a iubit frânturi de 
clipe ce strălucesc înainte de 
întuneric...”

Lucia LICIU
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privind impozitele și taxele locale

«
‘Republicată în MonitorulOfidal al României, 
Partea I, nr. 273, din 22 iulie 1998, în temeiul 
art IV din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 84, din 23 decembrie 1997, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
375, din 24 decembrie 1997, dându-se 
textelor o nouă numerotare.

Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE

Art. I — Impozitele și taxele locale constituie venituri proprii ale 
bugetelor unităților administrativ-teritoriale și sunt reglementate prin 
prezenta lege.

Art. 2 - Fondurile bănești constituite din impozitele și taxele locale 
se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor care se finanțează de la 
bugetele proprii ale unităților administrativ-teritoriale, în condițiile legii.

Art. 3 - Persoanele fizice, persoanele juridice, asociațiile familiale, 
asociațiile agricole, unitățile economice ale unor persoane juridice, precum 
și cele ale organizațiilor politice și obștești, instituțiilor publice, fundațiilor 
și altora asemenea, unitățile de cult, filialele, sucursalele și reprezentanțele 
autorizate să funcționeze pe teritoriul României, aparținând persoanelor 
fizice și juridice străine, și altele similare, denumite în continuare 
contribuabili, au obligația de a plăti impozitele și taxele locale reglementate 
prin prezenta lege.

Art. 17 — Impozitul pe terenurile situate în orașele care trec în 
categoria municipiilor sau în comunele care trec în categoria orașelor, 
după caz, se modifică corespunzător noii încadrări a localității în care 
sunt situate terenurile, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor 
celui în care a survenit această modificare.

Art. 18 - Impozitul pe teren, prevăzut la acest capitol, nu se aplică 
terenurilor pentru care se plătește taxa pentru folosirea terenurilor 
proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, 
datorată potrivit legii.

Impozitul pe teren nu se aplică terenurilor ocupate de clădirile și 
construcțiile prevăzute în anexa nr. 2, precum și terenurile din perimetrul 
cimitirelor.

Art. 19 — Impozitul pe teren se stabilește, se modifică și se încasează 
potrivit prevederilor art. 9-12.

1. Certificatul de urbanism:
Suprafața terenurilor pentru care se solicită certificatul
- m2 -
Pentru mediul urban:

Taxa - lei -

a) până la 150 1000-1450
b) până la 250 1500-1950
c) până la 500 2000-2450
d) până la 750 2500-2950
e) până la 1000 3000-3500
f) peste 1000 3500+5 lei/m2

pentru suprafețele mai mari de 1000 m2.

Capitolul IV

Capitolul II
IMPOZITUL PE CLĂDIRI

Art. 4 - Impozitul pe clădiri este anual și se datorează de către 
contribuabili pentru clădirile aflate în proprietatea acestora, indiferent de 
locul unde acestea sunt situate și de destinația acestora.

în cazul clădirilor proprietate de stat, aflate în administrarea sau 
folosința, după caz, a contribuabililor, impozitul pe clădiri se datorează de 
către cei care le au în administrare sau în folosință.

Pentru clădirile care constituie fondul locativ de stat, impozitul pe 
clădiri se datorează de către unitățile care le administrează.

Art. 5 - Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice se 
calculează prin aplicarea unei cote stabilite de către consiliile locale, 
potrix.it legii, care poate fi curpinsă între 1,0-1,5% asupra valorii stabilite 
potrivit criteriilor și normelor de evaluare prevăzute în anexa nr. 1 la ' 
prezenta lege.

Art. 6 - Pentru clădirile altor contribuabili decât cei prevăzuți la art. 
5 impozitul se calculează prin aplicarea cotei stabilite de către consiliile 
locale, potrivit legii, ce poate fi cuprinsă între 1,0-1,5% asupra valorii la 
care sunt înscrise clădirile în evidența contabilă a acestora.

Art. 7 - La determinarea impozitului pe clădiri, în cazul contribuabililor, 
cu excepția celor prevăzuți la art. 5, se au în vedere atât clădirile aflate 
în funcțiune, cât și cele în rezervă sau conservare.

Art. 8 - Clădirile aflate în funcțiune și a căror valoare a fost 
recuperată integral pe calea amortizării sunt supuse în continuare 
impozitului pe clădiri, calculat pe baza valorii la care au fost înscrise în 
evidența contabilă.

Lista clădirilor și construcțiilor care nu sunt supuse impozitului pe 
clădiri este redată în anexa nr. 2 la prezenta lege.

Art. 9 - Clădirile noi, dobândite în cursul anului, indiferent sub ce 
fotrnă, se impun cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în 
care acestea au fost dobândite. Impozitul se calculează pe numele noului 
contribuabil, proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului.

Alt. 10 — Clădirile demolate în condițiile legii, clădirile distruse și cele 
♦ransmiseîn administrarea sau, după caz, în proprietatea altor contribuabili, 
în cursul anului, se scad de la impunere cu începere de la data de întâi a 
lunii următoare celei în care s-a produs una dintre aceste situații.

Scăderea de la impunere se acordă numai pentru partea de clădire 
demolată, distrusă sau transmisă în administrarea sau în proprietatea 
altor contribuabili.

Art 11 — Impozitul pe clădiri, în cazul contribuabililor persoane fizice, 
nr i.->7p declarației de impunere, depusă în condițiile 

..o. vuut propneiarul clădirii la organul fiscal teritorial pe 
i căruia se află clădirea. Pentru ceilalți contribuabili, impozitul se 

I calculează de către aceștia prin declarația de impunere, care se depune 
l f o,canele fiscale teritoriale și se verifică de către acestea., 

1 Art. 12 - Impozitul anual pe clădiri se plătește trimestrial, în rate 
•egaie, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
Art. 20 - Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică, 

aparținând contribuabililor, se stabilește în funcție de capacitatea cilindrică 
a motorului, pentru fiecare 500 cm3 sau fracțiune de capacitate sub 500 
cm3, după cum urmează:

- lei/an -
autoturisme 4.000 '

- autobuze, autocare, microbuze,
autocamioane de orice fel 12.000
- autotrenuri de orice fel 14.000
- tractoare înmatriculate în
evidențele organelor de poliție 8.000
- motociclete, motorete și scutere 2.000

<- biciclete și tricicluri cu motor 1.500 J

Pentru remorci de orice fel, semiremorci și rulote, aparținând 
contribuabililor, taxele anuale se stabilesc, în funcție de capacitatea 
acestora, astfel:

Capacitatea - lei/an -
a) până la o tonă inclusiv 6.000
b) între 1-3 tone inclusiv 20.000
c) între 3-5 tone inclusiv 30.000
d) peste 5 tone 38.000
Pentru atașe, taxa anuală se stabilește la nivelul a 50% din taxa 

datorată pentru motociclete, motorete și scutere.
Sunt scutite de taxă autoturismele, motocicletele cu ataș și triciclurile 

cu motor care aparțin invalizilor și care sunt adaptate invalidității acestora.
Art. 21 — Capacitatea cilindrică a motorului și capacitatea remorcilor 

se dovedesc cu cartea de identitate a autovehiculului, respectiv a remorcii, 
cu factura de cumpărare sau cu alte documente legale din care să 
rezulte acestea.

Art. 22 - Taxa asupra mijloacelor de transport pe apă, care aparțin 
contribuabililor, se stabilește anual, pentru fiecare mijloc de transport în 
parte, după cum urmează:

luntre, bărci fără motor, folosite
pentru uz și agrement personal
- bărci fără motor, folosite în alte scopuri
- bărci cu motor
- bacuri, poduri plutitoare
- șalupe
- iahturi
- remorchere și șlepuri
- vapoare - pentru fiecare 1000 tdw 

^sau fracțiune de 1000 tdw

- lei/an -

1.000
7.000
20.000
15.000
40.000
500.000
200.000

50.000 J

Capitolul III

IMPOZITUL PE TEREN
Art. 13 - Contribuabilii, definiți potrivit legii, care dețin în proprietate 

suprafețe de teren, situate în municipii, orașe și comune, datorează 
impozitul pe teren conform dispozițiilor legii.

Art. 14 - Impozitul pe teren se stabilește anual, în sumă fixă pe 
, metru pătrat de teren, diferențiat pe categorii de localități, iar în cadrul 
i Iccal.tâ'iior, pe zone, după cum urmează:
I lei/m2 - 

2on.'i în cadrul Categoria localității
localității municipii trașe comune
A 120 90 20

50 15
V 45 30
S> 30 20
Cviilribuabilii, persoane fizice, care dețin în proprietate suprafețe d s

Ipc.Jerente curților, neocupate de clădiri, de până la 1000 m2 inclusiv, 
[i.f.tuate în municipii, orașe și comune, sunt scutiți de impozitul pe teren. 

■Pentru suprafețe care depășesc 1000 m2 se datorează impozit pe venitul 
^agricol, conform prevederilor legale.

Ari. 15 - încadrarea terenurilor pe zone, în cadrul localităților, se 
Ijtace de către consiliile locale, în funcție de poziția terenurilor față de 
!|<.:enuul localităților, de caracterul zonei respective (zonă de locuit sau 

industrială), apropierea sau depărtarea față de căile de comunicație, 
precum și de alte elemente specifice fiecărei localități în parte.

Art. 16 - Contribuabiliii care dobândesc dreptul de proprietate pentru 
unele terenuri proprietate de stat, avute anterior in administrare sau în 
folos'nță, datorează impozitul pe terenuri începând cu data de întâi a lunii 
următoare celei în care a survenit această modificare.

Bărcile și luntrele folosite de localnici din Delta Dunării și din Insula 
Mare a Brăilei pentru transport de uz personal nu sunt supuse taxei 
asupra mijloacelor de transport.

Art. 23 - Taxa asupra mijloacelor de transport se datorează începând 
cu data de întâi a lunii în care au fost dobândite, iar în cazul înstrăinării, 
sau radierii în timpul anului din evidențele organelor de poliție sau ale 
căpităniilor porturilor, după caz, taxa se dă la scădere începând cu data 
de întâi a lunii în care a apărut una dintre aceste situații.

Art. 24 — Taxa asupra mijloacelor de transport se stabilește de 
către oryanele fiscale teritoriale în raza cărora contribuabilii își au domiciliul 
sau sediul, după caz, pe baza declarației de impunere, depusă în condițiile 
prezentei legi.

Art. 25 - Instituțiile publice, precum și persoanele juridice care au ca 
profil de activitate transportul de călători în comun, din interiorul localităților, 
sunt scutite de plata taxei asupra mijloacelor de transport.

Transportul de călători în comun, din interiorul localităților, se referă și 
la cel care parcurge o distanță în afara localității, dacă se practică tarife 
stabilite în condițiile transportului în comun.

Art. 26 - Taxa asupra mijloacelor de transport se plătește trimestrial, 
în rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Pentru mijloacele de transport dobândite în cursul anului, taxa datorată 
se repartizează în sume egale, la termenele de plată rămase până la 
sfârșitul anului.

Persoanele fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea 
temporară a mijloacelor de transport, au obligația de a achita integral taxa 
datorată, la data luării în evidență de către organele fiscale.

\

Capitolul V
TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, 
AVIZELOR Șl AUTORIZAȚIILOR ÎN DOMENIUL 

CONSTRUCȚIILOR
Art. 27 — Certificatele, avizele și autorizațiile în domeniul construcțiilor, 

eliberate contribuabililor, sunt supuse unor taxe diferențiate, în funcție de 
valoarea construcțiilor sau a instalațiilor, de suprafața terenurilor și de 
jTațura șeiviciilo£gresțațeiiașțfek^^^^^^^>^

- pentru mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru 
mediul urban

2. Autorizația de construire pentru lucrările care se autorizează 
potrivit legii:

- 1% din valoarea autorizată a lucrării sau a construcției, inclusiv 
instalațiile aferente acesteia, pentru lucrări cu valoare până la 1 miliard 
lei inclusiv;

- 0,5% pentru lucrări peste 1 miliard lei, dar nu mai puțin de 10 
milioane lei și nu mai mult de 300 milioane lei.

Pentru construcțiile de locuințe, taxele se reduc cu 50%. Taxele 
prevăzute la acest punct nu se datorează în cazul eliberării de autorizații 
pentru lăcașuri de cult, inclusiv construcțiile-anexe ale acestora, precum 
și pentru construcțiile ai căror beneficiari sunt instituții publice.

3. Autorizarea de foraje și excavări, necesare studiilor 
geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, 
balastierelor, sondelor de gaze și petrol, precum și altor exploatări:

- pentru fiecare m2... 1500-2000 lei.
4. Autorizarea construcțiilor provizorii de șantier, necesare 

execuției lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu 
acestea:

- 3% din valoarea autorizată a construcțiilor provizorii.
5. Autorizații de construire pentru organizarea de tabere de 

corturi, căsuțe sau rulote, campinguri:
- 2 % din valoarea autorizată a lucrării sau a construcției.
6. Autorizarea construcțiilor pentru lucrări cu caracter 

provizoriu: chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere situate 
pe căile și spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor 
și panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor:

- pentru fiecare m2 600 lei, dar nu mai puțin de 3500 lei.
7. Autorizația de desființare, parțială sau totală, a construcțiilor 

și a amenajărilor, se taxează cu 0,1% din valoarea impozabilă a 
acestora, fn căzui desființării parțiale, cuantumul taxei se 
calculează proporțional cu suprafața construită dezafectată.

8. Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum șl a 
autorizațiilor, conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru 
realizarea locuințelor, taxa care se percepe este de 50% din 
valoarea taxei inițiate.

9. Autorizațiile pentru lucrările de racorduri și branșamente 
rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică 
și telefonie:

- pentru fiecare instalație
10. Avizul comisiei de urbanism
și amenajare a teritoriului 10000-15000 iei.
11. Certificat nomenclatură stradală și adresă 2000-2500 iei.
12. Taxe pentru eliberarea autorizațiilor de orice fei, cu excepția 

celor din domeniul construcțiilor, precum și viza anuală a acestora
4- Autorizații de funcționare pentru activități lucrative și viza 

anuală a acestora:

2000-3000 lei

a) pentru meseriași și cărăuși 1700-2500 lei.
b) pentru Cazane de fabricat rachiu 2500-5000 lei.
c) pentru liber-profesionlști 5000-8000 lei.
d) pentru mori, prese de ulei și darace 8300-15000 lei.
e) pentru alte activități

. neprevăzute mai sus__________________
B. Autorizații sanitare de funcționare
eliberate contribuabililor 3400-5000 lei.
13. Alte lucrări:
a) copii hielografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea 

planuri, deținute de consiliile locale, de fiecare m2 de plan:_____

16600-25000 lei.

’ - la scara 1:500 10.000 lei'
- la scara 1:1.000 15.000 lei

. - la scara: 1:2.000 20.000 lei.
b) eliberarea sau viza anuală
a autorizațiilor ce dau dreptul de a executa proiecte 15.000 lei.
Art. 28 — Valoarea autorizată a lucrărilor pentru care se percep taxe 

se stabilește pe baza celor declarate de solicitant în cererea pentru eliberarea 
autorizației de construire.

Consiliile județene și consiliile locale, prin organele tehnice de specialitate, 
vor regulariza taxa pentru autorizația de construire, prin declararea de 
către solicitant a valorii reale a lucrării, în termen de 15 zile de la data expirării 
termenului de executare stabilit prin autorizația de construire.

Art. 29 - Cuantumul taxelor menționate la art. 27 pct. 1,3,6,9,10,11 și 
12 se stabilește, în limitele prevăzute de lege, de către consiliile județene și 
consiliile locale.

Taxele prevăzute la acest capitol se plătesc înainte de eliberarea 
certificatelor, a avizelor și a autorizațiilor.

Dovada plății taxei se păstrează de către organul care a eliberat 
documentele respective.

Capitolul VI
TAXE PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE 

PUBLICITATE, AFIȘAJ Șl RECLAMĂ
Art. 30 - Contribuabilii, definiți potrivit art. 3, care folosesc mijloace de 

publicitate prin afișaj și reclamă, datorează următoarele taxe:

(continuare în pagina 5)

potrix.it
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(urmare din pagina 4)
a) taxe pentru publicitate, afișaj și reclamă, datorate în funcție de 

dimensiuni:
- lel/an -

- sub 0,5 m2 inclusiv 
-între 0,5 și 1m2 inclusiv
- între 1 și 2 m2 inclusiv
- între 2 și 3 m2 Inclusiv
- între 3 și 5 m2 inclusiv 

peste 5 m2

5000-12000 '
9000-23000 
18000-35000 
34.000-75000 
94000-190000 
26000 70000 y

pentru fiecare m2 sau fracțiune
b) taxele prevăzute pentru firmele instalate la locul exercitării activității 

de către contribuabili:
__________________________________________ - lei/an -

C- până la 0,5 m2 inclusiv 3000-4000 x
- între 0,5 și 1 m2 inclusiv 5000-8000
- între 1 și 2 m2 inclusiv 7000-12000

peste 2 m2_______________________________ 5000-80007
pentru fiecare m2 sau fracțiune

Pentru afișele de publicitate și reclamă tipărite, taxele prevăzute la 
lit.a) și b) din cuprinsul acestui articol de datorează pentru fiecare 
exemplar și se reduc cu 50 %.

Cuantumul taxelor prevăzute la lit. a) și b) se stabilește de către 
consiliile locale pe teritoriul cărora se realizează publicitatea, afișajul sau 
reclama, în limitele prevăzute mai sus.

Art. 31 — Pentru firmele, reclamele, afișajele și publicitatea realizate 
exclusiv într-o limbă străină, taxele prevăzute la art. 30 lit. a) și b) se 
majorează de 5 ori. ’

Art. 32 - Contribuabilii, definiți potrivit art. 3, care solicită efectuarea 
serviciului de reclamă și publicitate pe panouri exterioare, mijloace de 
transport și afișaj public, pentru țigări, produse din tutun și băuturi alcoolice, 
exceptând berea sub 12% alcool, pe bază de contract scris, sunt obligați 
să plătească la bugetele locale o taxă de 20% din valoarea contractului.

Taxa devine exigibilă la data intrării în vigoare a contractului.
Taxa nu se datorează pentru activitățile sponsorizate în condițiile 

prevăzute de lege.
Art. 33 - Taxa pentru afișele și biletele de publicitate netipărite este 

de 1000 lei pentru fiecare exemplar. Plata taxei se face prin aplicarea de 
timbre fiscale - vârf și matcă astfel încât să nu poată fi dezlipite și 
refolosite.

Art. 34 - Contribuabilii care efectuează reclamă și publicitate în 
contul altora, prin expunerea de afișe și panouri în scop de reclamă și 
publicitate, în alte condiții decât cele prevăzute la art. 32 și 33, sunt obligați 
să plătească o taxă fixă, egală cu taxa prevăzută la art. 30 lit. a).

Pentru obiectele expuse în scop de reclamă și publicitate în contul 
altora și care nu sunt destinate vânzării și desfășurării propriei activități 
se plătește o taxă lunară de 5000 lei/obiect.

Art. 35 — Taxa de publicitate, afișaj și reclamă, datorată potrivit art. 30, 
31 și 34, se plătește anticipat la bugetul consiliului local în raza căruia se 
realizează publicitatea, afișajul sau reclama.

în situațiile în care mijloacele de publicitate sau de reclamă au o durată 
mai mare de un^n, taxa se plătește în cursul lunii ianuarie a fiecărui an.

Art.36 - Taxa pentru reclamă și publicitate, datorată potrivit art. 32 și 
33, se varsă la bugetul consiliului local în raza căruia se realizează aceste 
activități, până la data de 10 a lunii următoare celei în care taxa a devenit 
exigibilă și, respectiv, încasată.

Art. 37 - Confecționarea afișelor și a biletelor de publicitate sau de 
reclamă de către persoanele fizice sau persoanele juridice se poate 
efectua numai după ce se face dovada achitării taxei pentru întregul tiraj.

în cuprinsul tipăriturii efectuate se face mențiunea cu privire la tirajul 
tipărit, cuantumul taxei de afișaj și documentul de plată a acesteia.

Capitolul VII
TAXA PENTRU ȘEDEREA ÎN STAȚIUNILE 

TURISTICE
Art. 38 — Pentru șederea, pe o durată mai mare de 48 de ore, în 

stațiunile turistice, declarate conform legii, consiliile locale ale comunelor, 
orașelor și municipiilor, după caz, stabilesc taxa pentru șederea în 
respectivele stațiuni turistice.

Taxa pentru șederea în stațiunile turistice se plătește de către 
persoanele fizice în vârstă de peste 18 ani.

Art. 39 - Persoanele care au domiciliul în aceste localități, cele aflate 
în deplasare în interesul serviciului, turiștii cazați la cabanele turistice 
aflate în afara stațiunilor turistice, persoanele cu handicap, pensionarii de 
orice fel, elevii și studenții sunt scutiți de plata taxei pentru șederea în 
stațiunile turistice.

Art. 40 — Taxa pentru șederea în stațiunile turistice se încasează de 
către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea 
sau se face tratamentul balnear, o dată cu luarea în evidență a turiștilor,și 
se varsă la bugetul consiliului local în termen de 10 zile de la această dată.

Art. 41 - în cazul în care taxa pentru ședere în stațiunile turistice 
este inclusă în chitanță sau în costul biletului de odihnă și tratament, 
persoanele juridice prevăzute la art. 40 vor vărsa la bugetul consiliului 
local suma aferentă acesteia, recuperată de la agențiile de turism prin 
intermediul cărora a fost valorificată chitanța sau biletul de odihnă și 
tratament, în termen de 10 zile de la luarea în evidență a turiștilor.

Capitolul VIII
ALTE TAXE LOCALE

Art. 42 — în exercitarea atribuțiilor ce le revin în administrarea 
domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, consiliile 
locale sau județene, după caz, pot institui taxe pentru: utilizarea temporară 
a locurilor publice; deținerea în proprietate sau în folosință, după caz, de 
utilaje autorizate să funcționeze în scopul obținerii de venit; vizitarea 
muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectură și 
arheologie, precum și alte taxe.

Sumele provenite din taxele menționate la alineatul precedent constituie 
venituri proprii ale bugetelor locale.

Art. 43 — Consiliile locale pot institui și alte taxe, altele decât cele 
reglementate de lege, pentru serviciile publice create la nivelul comunelor, 
orașelor, municipiilor sau județelor, în scopul satisfacerii unor necesități 
ale locuitorilor, cu condiția ca taxele percepute să asigure cel puțin 
acoperirea cheltuielilor cu înființarea, întreținerea și, după caz, funcționarea 
acestor servicii.

Taxele speciale, instituite potrivit alineatului precedent, constituie venituri 
cu afectație specială ale bugetelor locale, fiind destinate satisfacerii 
scopurilor pentru care au fost înființate.

Sumele rămase neutilizate, stabilite la sfârșitul exercițiului bugetar ca 
diferență între veniturile încasate și cheltuielile efectuate, se reportează în 
anul următor cu aceeași destinație.

Art. 44 — Instituirea de noi taxe se publică în presă și se afișează la 
sediile consiliilor locale, precum și în alte locuri publice, cu cel puțin 30 de 
zile înainte de aplicare.
, Art. 45 — Pentru evidența, urmărirea și încasarea taxelor prevăzute la 

art. 38 și 43, consiliile locale pot folosi, pentru localitățile unde volumul 
taxelor o justifică, personal angajat prin convenții civile, plătit pe bază de 
tarife din încasări stabilite ca atare de către consiliile locale respective.

Sumele plătite drept remiză se supun impozitului pe salarii, în condițiile 
legii.

Capitolul IX
DISPOZIȚII COMUNE Șl TRANZITORII

Art. 46 - Contribuabilii sunt obligați să depună declarații de impunere 
la organele fiscale teritoriale în raza cărora își au domiciliul, sediul sau se 
află bunurile impozabile sau taxabile, după caz, în termen de 30 de zile de 
la data dobândirii clădirilor, construcțiilor, terenurilor, mijloacelor de trans
port și a altor bunuri supuse obligațiilor fiscale, potrivit prezentei legi, sau 
de la data la care au intervenit schimbări care conduc la modificarea 
impozitului sau a taxei datorate.

Art. 47 - Pentru neplata la termen a impozitelor și taxelor locale se 
datorează majorări de întârziere, conform dispozițiilor legale în materie.

în cazul în care ultima zi a termenului de plată este zi nelucrătoare, 
plata impozitului sau a taxei, după caz, se face, fără majorări de întârziere, 
în ziua lucrătoare imediat următoare.

în situațiile în care impozitele și taxele datorate nu au fost stabilite ca 
urmare a nedepunerii declarației ori datele declarate nu corespund realității, 
stabilirea sau modificarea impozitului sau a taxei, după caz, se poate face 
pe 5 ani anteriori celui în care s-a efectuat constatarea.

Termenul de prescripție pentru dreptul de a cere executarea silită este 
de 5 ani.

Impozitul sau taxa, respectiv diferența de impozit sau de taxă, stabilite 
în condițiile menționate în cuprinsul acestui articol, se plătesc în termen de 
30 de zile de la data comunicării.

La diferențele de impozit sau de taxe stabilite se calculează majorări 
de întârziere de la data când impozitul sau taxa era datorată.

Funcționarul vinovat de nestabilirea la timp a impozitelor și taxelor 
datoratp răspunde pecuniar, în limita majorărilor de întârziere calculate.

Ari. 48 — Obiecțiunile, contestațiile și plângerile formulate la actele de 
control sau de impunere se soluționează conform dispozițiilor legale în 
materie.

Art. 49 - Consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, 
sectoarelor municipiului București, precum și consiliile județene și Consiliul 
General al Municipiului București pot acorda, de la caz la caz, pentru 
motive temeinic justificate, în cazul impozitelor și taxelor care sunt venituri 
ale bugetelor acestora și nu au fost plătite în termen, eșalonări la plată în cel 
mult 12 rate lunare, amânări la plată până la sfârșitul anului calendaristic, 
precum și reduceri sau scutiri de majorări de întârziere aferente impozitelor 
și taxelor locale neachitate.

Impozitul pe clădirile și construcțiile utilizate în mod exclusiv în 
agricultură, ca: grajduri, saivane, padocuri, magazii și pătule pentru 
depozitarea furajelor și a produselor agricole și alte asemenea clădiri și 
construcții, se reduce cu 50% până la data de 31 decembrie 1998.

Impozitele și taxele locale, stabilite în sume fixe, vor putea fi majorate sau 
diminuate, anual, de către consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și 
sectoarelor municipiului București, cu până la 30%. Hotărârea de modificare 
trebuie adoptată până la data de 31 octombrie a fiecărui an și se aplică în anul 
următor.

Art. 50 - Persoanele fizice, veterani de război, și cele prevăzute la art. 1 din 
Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, sunt scutite de plata impozitelor și a taxelor 
locale reglementate prin prezenta lege.

Persoanele fizice, văduve de război, sunt scutite de impozitele și taxele 
prevăzute la cap. II, III și VII. Pentru impozitele prevăzute la cap. II și III, scutirile se 
aplică și văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război.

Prevederile art. 10 alin. 1 lit. k) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-. 
martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor 
pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, republicată, referitoare la scutirea 
de la plata taxelor și impozitelor pentru clădiri și terenul aferent, pentru autoturisme 
hycomat și mototriciduri, se mențin și în condițiile prezentei legi.

Facilitățile prevăzute în prezentul articol se acordă persoanelor fizice 
menționate mai sus, în proporție de 100% pentru bunurile proprii^și de 50% 
pentru bunurile comune soților, stabilite conform prevederilor legale, în cazurile în 
care unui dintre soți beneficiază de facilitățile menționate.

Scutirea de impozite și taxe locale se acordă proporțional cu perioada 
rămasă până la sfârșitul anului, începând cu luna următoare celei în care 
persoanele în cauză prezintă actele doveditoare prin care se atestă situația 
respectivă.

Sunt scutite de la plata impozitelor și taxelor locale, reglementate prin prezenta 
lege, fundațiile testamentare constituite potrivit legii, cu scopul de a întemeia, 
întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține 
acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural.

Art. 51 -Contribuabilii din străinătate, cu activitate în România, plătesc 
impozitele și taxele locale, majorările aferente și amenzile contravenționale stabilite 
potrivit prezentei legi, în lei, prin transformarea valutei necesare la cursul de 
schimb valutar în vigoare la data când se face plata.

Art. 52 - Constituie contravenții Ja pezenta lege următoarele fapte, dacă, 
potrivit legii penale, nu constituie infracțiuni:

a) depunerea peste termen a declarațiilor de impunere prevăzute la art. 46;
b) nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute la art. 46.
Contravenția menționată la lit. a) se sancționează cu amendă de la 100.000 

lei la 250.000 lei, iar cea de la lit. b), cu amendă de la 250.000 lei la 1.000.000 lei.
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele 

fiscale teritoriale.Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Legii nr. 
32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția art. 25-27.

Dispozițiile prezentului articol nu sunt aplicabile contribuabililor, persoane 
juridice, pentru care se aplică dispozițiile legale specifice.

Art. 53—Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor 
și taxelor locale, a majorărilor de întârziere, precum și a amenzilor se efectuează 
de către organele de specialitate ale consiliilor locale.

în cursul anului 1998, consiliile locale au obligația organizării de compartimente 
de specialitate, în vederea preluării atribuțiilor prevăzute la alin. 1, stabilite con
form legislației referitoare la administrația publică locală, începând cu data de 1 
ianuarie 1999, dată până la care acestea se vor realiza prin organele teritoriale 
ale Ministerului Finanțelor.

începând cu anul 1999 se va adopta o nouă procedură de soluționare a 
obiecțiunilor, contestațiilor și plângerilor formulate la actele de control sau de 
impunere.

Art. 54 - în cazul neachitării la termen a impozitelor și a taxelor locale 
reglementate de prezenta lege organele fiscale teritoriale și organele consiliilor 
locale, pentru, cele stabilite de acestea, pot dispune achitarea sumelor restante 
din conturile agenților economici, pe cale de decontare bancară, care constituie 
titlu executoriu, sau prin aplicarea gradelor de urmărire silită, prevăzute de lege, 
asupra elementelor patrimoniale ale debitorilor.

Art. 55 - în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi 
Guvernul va aproba, la propunerea Ministerului Finanțelor, norme privind 
metodologia de calcul, formularistica corespunzătoare referitoare la 
așezarea și Urmărirea impozitelor și taxelor locale1.

Art. 56 - Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea 
disciplinară, contravențională sau penală, după caz, precum și materială sau 
civilă, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 57 - Impozitele și taxele locale, reglementate prin prezenta lege, 
constituie venituri ale bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale în 
care contribuabilii își au domiciliul, sediul sau în care se află bunurile impozabile 
sau taxabile, cu excepția taxelor care, potrivit dispozițiilor legale, se 
gestionează, se administrează și se utilizează ca venituri extrabugetare.

Art. 58 - Impozitele și taxele locale, stabilite în sume fixe, > .loriie impozabile 
prevăzute în anexa nr. 1, precum și amenzile se indexează, anual, prin hotărâre 
a consiliilor locale, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an fiscal, pe baza 
indicelui de inflație aferent unei perioade de 12 luni, care se sfârșește la 1 
noiembrie a aceluiași an și atunci când creșterea acestuia depășește 20%.2

Art. 59 - Dispozițiile prezentei legi se aplică și persoanelor fizice și 
persoanelor juridice străine, în măsura în care, prin convenții sau prin alte 
acorduri internaționale la care România este parte ori, pe bază de reciprocitate, 
nu se stabilește altfel.

Art. 60 - în cazul impozitelor și taxelor locale datorate până la data de 
31 decembrie 1997 inclusiv, pentru contestațiile aflate pe rol și pentru plângerile 
la instanțele judecătorești se aplică legislația în vigoare până la această dată.

Art. 61 — Prevederile prezentei legi se aplică începând cu data de întâi 
a luriii următoare publicării ei în Monitorul Oficial al României, cu excepția cap. 
II, III și IV,care se vor aplica de la data de 1 ianuarie 19953.

Art. 62 - Pe data aplicării dispozițiilor prezentei legi se abrogă: Legea nr. 
25/1981 privind impozitele și taxele locale; Decretul nr. 425/1981 privind 
stabilirea și încasarea impozitelor și taxelor locale; Decretul nr. 504/1957 
privind producția, vânzarea, circulația și desfacerea băuturilor alcoolice; art. 
6 din Ordonanța Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele și taxele 
locale, aprobată prin Legea nr. 114/1992, și pct. 3 din cap. I, pct. 5,6,7 și 9 din 
cac. II din anexa la această ordonanță; pct. 8 lit. a), b) și c) paragraful 3’ din 
Legea nr. 114/1992; art. 2, 3,5,6 și anexele nr. 2,3 și 4 din Legea nr. 45/1992 
privind stabilirea nivelului unor taxe în sume fixe datorate statului, în lei, de 
persoanele fizice și juridice și introducerea plății taxei asupra mijloacelor de 
transport cu tracțiune mecanică și a mijloacelor de transoprt pe apă, deținute 
de regiile autonome, societățile comerciale și de ceilalți agenți economici 
organizați ca persoane juridice; Ordonanța Guvernului nr. 26/1992 privind 
taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor în domeniul 
construcțiilor; cap. VIII, XII, XIII, XIV, XV, XVI și XVII din anexa nr. 2 la Ordonanța 
Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în funcție de rata inflației, a unor 
taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane 
fizice și juridice, precum și orice alte dispoziții contrare".

ANEXA Nr. 1
VALORILE IMPOZABILE PE METRU PĂTRAT
la clădiri și la alte construcții aparținând persoanelor fizice 
Nr. Felul și destinația clădirilor și a Valoarea
crt. altor construcții Impozabilă pe m2
'- lei -

I. Clădiri și alte construcții situate în comune, precum și în 
satele aparținătoare municipiilor șl orașelor

1. Clădiri de locuit, cu excepția celor de la pct. 3:
a) cu pereți din cărămidă arsă, piatră, beton și alte materiale

asemănătoare 6.700
b) cu pereți din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, chirpici, pământ

bătut și alte materiale asemănătoare 4.600
2. Alte clădiri, cu excepția celor de la pct. 3:
a) cu pereți din cărămidă arsă, piatră, beton și alte materiale

asemănătoare 4.800
b) cu pereți din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, chirpici, pământ

bătut și alte materiale asemănătoare 2.000
3. Clădiri și alte construcții pentru orice destinație, cu pereți de

orice fel, acoperite cu stuf, paie, trestie sau coceni 2.000
II. Clădiri și alte construcții situate în municipii și orașe, 

precum și în localitățile componente ale acestora
1. Construcții, cu excepția celor de la pct. 2-6:
a) cu pereți din beton sau din cadre de beton armat:
- cu încălzire centrală 16.800
- fără încălzire centrală 15.700
b) cu pereți din cărămidă arsă sau piatră - fără cadre de beton 

armat și alte materiale asemănătoare:
- cu instalații (de apă, lumină etc) 14.500
- fără instalații 11.600
c) cu pereți din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, chirpici, pământ 

bătut și alte materiale asemănătoare:
- cu instalații (de apă, lumină etc.) 6.700
- fără instalații 5.800
2. Construcții anexe din afara corpului principal al clădirilor:
a) cu pereți din cărămidă arsă, piatră, beton și alte materiale
asemănătoare 2.900
b) cu pereți din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, chirpici, pământ

bătut și alte materiale asemănătoare 1.500
3. Clădiri servind pentru ocupații profesionale (ateliere etc.):
a) cu pereți din cărămidă arsă, piatră, beton și alte materiale
asemănătoare 7.300
b) cu pereți din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, chirpici, pământ 

bătut și alte materiale asemănătoare
4. Subsoluri locuibile

Mansarde locuibile
6. Pivnițe din corpul clădirilor:
a) tencuite sau pavate
b) netencuite și nepavate
ANEXA Nr.2

60%
50%5. > 4.400 

din norma 
pe m2 
a clădirii 
din care 
fac parte

50%
30%

LISTA
clădirilor și a construcțiilor care nu sunt supuse impozitului

1. Clădirile instituțiilor publice, cu excepția celor folosite în alte scopuri.
2. Clădirile care, potrivit legii, sunt considerate monumente istorice, de 

arhitectură și arheologie, precum și muzeele și casele memoriale, cu excepția 
spațiilor acestora folosite pentru activități economice sau comerciale.

3. Clădirile care, prin destinație, constituie lăcașuri de cult, aparținând cultelor 
recunoscute de lege.

4. Construcții și amenajări funerare din cimitire.
1 Prin Hotărârea Guvernului nr. 506/1994, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 254, din 9 septembrie 1994, au fost aprobate Normele 
privind metodologia de calcul și formularistica corespunzătoare referitoare la 
așezarea și urmărirea impozitelor și taxelor locale, rectificate în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 296, din 19 octombrie 1994.

2 A se vedea și art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/1997, 
astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 105/1998, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 198, din 28 mai 1998.

3 A se vedea și datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.
" A se vedea și abrogările introduse prin actele normative modificatoare.
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Adunarea Generală a 
Acționarilor (AGA) Bancorex a 
aprobat programul de 
restructurare a băncii.

Prima prevedere a progra
mului de restructurare vizează 
reanalizarea și modificarea 
gestiunii patrimoniului privind 
constituirea de provizioane de 
risc de credit și de dobânzi 
aferente anului 1997. "Banca a 
înregistrat, la sfârșitului anului 
trecut, un profit prin con
stituirea de provizioane într-o 
măsură prea prudentă vizavi de 
instrucțiunile BNR și de situația 
portofoliului de credite pe care 
îl avea. Normele BNR au 
sugerat și în scris întocmirea 
unor provizioane la nivelul 
portofoliului de credite, 
respectiv de provizioane mult 
mai mari. Asta însemna ca 
banca să nu încheie cu profit 
anul 1997, ci cu un profit zero. 
Urmează ca nivelul provizi
oanelor să crească în 
continuare, iar banca să se 
așeze pe picioarele ei și de aici 
să înceapă dezvoltarea pe 
baze sănătoase”, a declarat

Gheorghe lonescu, directorul 
executiv al FPS.

Programul de restructurare 
mai prevede majorarea 
capitalului social al Bancorex 
de la 93 miliarde lei la 1243 
miliarde lei, precum și 
capitalizarea băncii. "Capita
lizarea se va realiza, într-o 
primă etapă, de către acționarii 
existenți, la valoarea nominală,

durile utilizate și informatizarea 
băncii, a continuat lonescu.

Totodată, AGA a aprobat 
modificarea bugetului de 
venituri și cheltuieli al băncii 
pentru 1998. La fundamentarea 
acestuia s-a avut în vedere o 
inflație de 45%, o anumită 
devalorizare a leului față de 
dolar, precum și eșalonarea 
recuperării creditelor neperfor

BANCOREX - in 
restructurare

cu o sumă de circa 250 milioane 
dolari", a menționat lonescu. 
Pentru cea de-a doua etapă a 
capitalizării băncii este 
prevăzută atragerea unui 
împrumut subordonat de pe 
piața internaționale (dl? la fFC, 
BERD sau alte instituții). A treia 
etapă de majorare a capitalului 
se va adresa atât pieței interne 
cât și celei externe.

Restructurarea Bancorex 
vizează și personalul, proce

mante. între metodele care vor 
fi utilizate pentru recuperarea 
creditelor se numără vânzarea 
creanțelor cu un anumit 
discount, privatizarea socie
tăților comerciale care au datorii 
la Bancorex, acordarea 
creanțelor unor fonduri care să 
le răscumpere, precum și 
convertirea datoriilor în acțiuni, 
a precizat directorul executiv al 
FPS.

AGA a mai decis înlocuirea

lui Florin lonescu din funcția 
de membru al Consiliului de 
Administrație, precum și a 
unui cenzor. Florin lonescu a 
ocupat, din primăvara anului 
trecut până în cea acestui 
an, funcția de președinte al 
băncii și al Consiliului de 
Administrație. "Sunt măsuri 
curente care se fac. Toată 
lumea prezentă, în general 
acționari cu experiență în 
domeniul bancar, a 
considerat că banca trebuie 
privită în viitor și nu în trecut. 
Nu a fost și nu se va urmări 
un atac la persoană sau 
altceva vizavi de acționari 
sau de foștii membri ai 
Consiliului de Administrație", 
a afirmat Gheorghe lonescu.

O nouă AGA se va 
desfășura în luna sep
tembrie. lonescu spune că 
multe dintre măsurile 
adoptate de AGA necesită 
modificări legislative, aces
tea urmând să fie aprobate 
de către Guvern în regim de 
urgență.

Vfad Soare estimează o 
depreciere mai 

accentuată a ieuiui
Președintele Bancorex, Vlad 

Soare, estimează că, până la 
sfârșitul anului, cursul dolarului 
va crește într-un ritm mai 
accentuat.

“Anticipez că vom asista la 
o depreciere a monedei 
naționale ceva mai accentuată", 
a declarat președintele 
Bancorex. Referitor la nivelul la 
care va evolua dolarul, Soare a 
evitat să indice o anumită 
valoare.

Vlad Soare apreciază că 
BNR va continua să aplice, în 
următoarea perioadă, politica de 
monitorizare a masei monetare. 
“BNR va avea ca instrument de 
realizare^ a dezinflațiej. masa, 
monetară, situație în ca're eu nu 
mă aștept la un surplus de 
lichiditate în sistemul bancar și 
în economie. BNR nu va 
monetiza economia românească 
pentru că, dacă ar face acest

lucru, obiectivul de 45% al 
inflației nu s-ar putea realiza", 
a afirmat președintele 
Bancorex.

Soare estimează că 
dobânzile se vor menține la 
același nivel, potențialele 
reduceri nefiind semnificative.

Totodată, președintele 
Bancorex preconizează că 
riscul de țară al României va fi 
îmbunătățit în cursul anului 
viitor, în condițiile în care se vor 
îndeplini obiectivele privind o 
inflație de 45% și un deficit 
bugetar de 4,6% din PIB. 
“Foarte importantă pentru lume 
este epopeea privatizării, care 
a devenit un spectacol în sine, 
pentru că, acum, comunitatea 
internațională așteaptă să 
vadă că România poate să 
facă două-trei privatizări foarte 
importante", a mai spus Vlad 
Soare.

Conversia creanțelor 

în acțiuni
f

Ministerul Finanțelor va apela la vânzarea 
creanțelor bugetare cu conversia acestora în 
acțiuni, a declarat Daniel Dăianu, ministrul 
Finanțelor.

Volumul creanțelor reprezintă 14% din PIB. 
“Ne-am gândit că merită să încercăm să 
întreprindem ceea ce a avut succes în alte țări", 
a adăugat Dăianu. El a precizat că o astfel de 
operațiune a avut succes în Argentina și Mexic.

Mecanismul vânzării creanțelor va avea trei 
etape. Prima etapă presupune ca unele 
persoane terțe să plătească creanțele în 
schimbul acțiunilor pe care le vor primi la 
societățile comerciale cu datorii la buget, ceea 
ce înseamnă negociere directă, realizată de o 
persoană mandatată de Guvern.

O a doua etapă presupune listarea 
societăților cu creanțe și vânzarea prin piața de 
capital (piața extrabursieră), iar o a treia etapă 
constă în emiterea de acțiuni noi și obligațiuni 
convertibile, la termen, în acțiuni.

“Prin aceasta, sprijinim procesul de 
privatizare, disciplina financiară și învigorăm 
piața de capital”, a adăugat Dăianu.

Ministrul Finanțelor consideră că prin acest 
procedeu se pot realiza tranzacții importante, 
existând deja interes din partea unor investitori.

"O parte din sumele obținute ar trebui 
folosite pentru reducerea datoriei externe a 
României și a serviciului datoriei publice. De 
asemenea, o parte din beneficiile din privatizare 
ar trebui folosite pentru reducerea datoriei 
publice”, apreciază Dăianu.

Ministrul Finanțelor a menționat ca normele 
privind recuperarea creanțelor au fost 
definitivate, urmând să fie dezbătute în ședința 
de joi a Guvernului.

Fidel Castro și... Jenny
De nouă ani președintele cubanez Fidel 

Castro este nedespărțit de tovarășa sa, 
Jenny - o cățea'dresată să detecteze 
explozibili, care îl însoțește pe liderul de la 
Havana în toate deplasările sale, relatează 
AFP.

Acest câine de talie mică, cu blană albă 
cu pete negre, a putut să cotrobăie după 
placul inimii prin hotelul unde a fost cazat 
liderul cubanez cu ocazia vizitei sale de cinci 
zile în Republica Dominicană, vizită ce s-a 
încheiat luni după-amiază.

“Jenny are drept sarcină să miroasă 
echipamentele de comunicație și celelalte 
obiecte în locurile unde urmează să se afle 
președintele Castro”, a indicat un membru al 
serviciilor de securitate cubaneze.

Membrul feminin cel mai vizibil în 
anturajul de securitate al lui Fidel Castro, 
Jenny i-a sedus pe dominicanii și pe străinii 
care au trebuit să se Jase adulmecați dP 
infailibilul organ olfactiv al cățelei.

Fidel Castro a glumit, spunând că Crede 
că a stabilit “ciudatul record de a fi omul cel 
mai vizat de proiecte de atentat dintre toate 
personalitățile acestui secol și a altor câteva 
secole". Deplasările sale în străinătate 
necesită întotdeauna luarea unor importante 
măsuri 'de securitate.

în timpul sejurului său la Santo- 
Domingo, ceilalți clienți ai hotelului au fost 
supuși unor controale cu detector de metale 
și unor percheziții corporale, de câte ori 
intrau în clădire.

Jocul de scrabble 
împlinește 50 de ani

Celebrul joc scrabble va 
sărbători în luna septembrie 
50 de ani, prin lansarea unei 
ediții speciale, în serie 
limitată, cu litere din lemn, 
transmite AFP.

Proprietarul jocului, 
grupul american Mattel, 
numărul unu mondial în 
producția de jucării, va 
marca evenimentul printr-o 
serie de manifestări “cu 
ușile deschise”, în 
parteneriat cu Federația 
franceză de scrabble.

Jocul de scrabble a fost 
brevetat oficial în 
decembrie 1948. Federații 
de scrabble există în 
România, Belgia, Liban, 
Luxemburg, Senegal, 
Canada, Elveția, Tunisia și 
Congo. Fără a pretinde că 
poate atinge recordul 
celeilalte jucării vedetă a 
companiei, păpușa Barbie, 
care anul trecut a împlinit 40 
de ani și a atins vânzarea 
exemplarului cu numărul un 
miliard, scrabble rămâne 
unul dintre cele mai 
importante produse Mattel.

De la crearea sa, acest joc 
a fost vândut în peste o 
sută de milioane de 
exemplare, în 121 de țări, 
în toate versiunile 
posibile, scrabble de 
buzunar, clasic, pentru 
copii, gigant, junior, în 35 
de limbi.

Cel care'a inventat 
acest joc în 1931 a fost 
arhitectul Alfred Butts, un 
șomer new-yorkez, care a 
murit în 1993, la vârsta de 
93 de ani. în căutarea unui 

substitut al cuvintelor 
încrucișate și anagra
melor, el a inventat 
scrabble-ul, afectând cîte 
o valoare fiecărei litere, în 
funcție de frecvența cu 
care apare în formarea 
cuvintelor. Fabricanții de 
jucării nu au fost interesați 
de producerea acestui joc - 
decât după al doilea 
război mondial, grație lui 
James Brunot. Acest om 
de afaceri i-a dat jocului și 
numele definitiv de 
scrabble.

Ce se întâmplă cu averea 
fostului Partid Comunist

O comisie independentă a 
găsit o parte din averea 
Partidului Comunist (SED), 
aflat ia putere în fosta 
Germanie Democrată 
aproape 3,4 miliarde de mărci, 
plasate in bunuri mobiliare și 
imobiliare - se arată într-un 
raport, remis președintei 
Bundestaguiui, Rita Siiss- 
muth, informează AFP.

Cei puțin două dintre ce ie 
3,38 miliarde de mărci (1,87 
miliarde de dolari) au luat 
drumul vistieriei Partidului 
Comunist Reînnoit (PDS), 
succesorul SED, care este 
reprezentat în Parlamentul de 
la Bonn, precizează raportul, 
in tocmit după mai muiți ani de 
cercetări. Aite 325de milioane 
de mărci au fost recuperate 
din străinătate, arată 
documentul.

German?
Din ceie 3,38 de miliarde 

de mărci, numai 2,64 miliarde 
de mărci (1,46 miliarde de 
dolari) au fost confiscate de 
statui german federal - cele 
aproape 2 miliarde din 
fondurile SED și 423 de 
milioane din fondurile 
confederației sindicale a 
Germaniei comuniste (FDGB).

Restul de 750 de milioane 
de mărci (415 milioane de 
dolari) face încă obiectul unor 
proceduri judiciare complexe, 
a indicat președintele 
comisiei, Christian von 
Hammerstein. Ei a reproșat 
PDS că a încercat sistematic 
să ascundă statului bunurile 
SED. Acuzațiile au fost 
respinse de președintele PDS, 
Lothar Bisky, care susține că 
partidul său nu este 
moștenitorul SED.

Comisia trebuie, de 
asemenea, să supravegheze 
folosirea justificată a 
sumelor recuperate. 
Acestea, potrivit clauzelor 
din Tratatul de reunificare, 
trebuie să fie destinate 
cheltuielilor in interes pu
blic în fosta RDG. Astfel, 760 
de milioane de mărci au 
servit deja ia realizarea unor 
proiecte culturale și de 
cercetare, iar din 1997 circa 
107 milioane de mărci sunt 
alocate în fiecare an 
amortizării datoriilor statelor 
regionale ale fostei RDG.

Comisia a fost înființată 
în vara anului 1990 de către 
prima adunare parlamentară 
liber aleasă a RDG, cu 
scopul recuperării sumelor 
de bani deținute de partidul 
comunist și de alte 
organizații de masă din Est.

MICA SIRENĂ - 
LA ANIVERSARE

Mica Sirenă din Copenhaga și-a 
sărbătorit cu mare fast, duminică, cea 
de-a 85-a aniversare, în prezența a sute 
de admiratori de toate vârstele, 
transmite AFP.

Simbolul capitalei daneze, figură 
nemuritoare inspirată din povestea lui 
Hans Christian Andersen, s-a născut pe 
23 august 1913 din mâinile 
sculptorului Edvard Erihsen, la cererea 
fondatorului societății Carlsberg, Cari 
facobsen. Acesta era îndrăgostit de o 
dansatoare, vedetă a Teatrului Regal, 
Ellen Price, pe care ți-a dorit să o 
imortalizeze sub chipul acestui personaj 
din povestea lui Andersen.

Mica Sirenă, una dintre cele mai 
importante atracții turistice din 
Copenhaga, a suferit de atunci mai 
multe "atentate”, care au stârnit 
indignarea națională. Ea a fost 
decapitată în 1964 ți 1998, a fost 
zgâriată ți spartă. De fiecare dată. 
Mica Sirenă a fost restaurată impecabil, 
ea continuând ți acum să privească în 
larg, în așteptarea prințului său, care nu 
va veni niciodată.

” Ti

LIPSURILE MATERIALE 
AGRAVEAZĂ NEVROZELE

Britanicii care nu au nici mașină, nici casă prezintă un 
risc de două ori mai mare decât cei care sunt fericiții 
proprietari ai acestor bunuri de a suferi de probleme 
nevrotice, afirmă un psihiatru galezîn revista medicală The 
Lancet, citată de AFP.

Profesorul Gl.yn Lewis și echipa sa de la departamentul 
de psihiatrie al universității Cardiff au aplicat un chestionar- 
standard unui grup de peste zece mii de bărbați și femei, 
pentru a detecta tulburările nevrotice. De asemenea, ei au 
cerut fiecărui subiect dat privind nivelul de trai, ținând cont 
de două elemente considerate determinante: posedă sau 
nu o mașină și o casă.

Conform rezultatelor lor, s-a constatat că riscul unei 
nevroze este de două ori mai mare la cei care nu au casă 
decât la cei care au. Există diferențe între bărbați și femei. 
Astfel, riscul apariției unei nevroze la bărbați fără casă este 
de 18 la sută, iar în cazul femeilor este de 25 la sută.

Diferența între cei care nu au mașină și cei care au una 
sau două este mai mare. Astfel 19 la sută dintre bărbații fără 
mașină suferă de tulburări mentale față de 11 la sută în cazul 
celor care au o mașină și 8 la sută la cei cu două sau mai 
multe. în cazul femeilor, procentele sunt mai mari: 26 la sută 
pentru femeile care nu au mașină, 18 la sută la cele care au 
una și 13 la sutăjn cazul celor cu două sau mai multe.

Cercetătorii nu au găsit nici o explicație pentru diferențele 
observate între bărbați și femei.

*• 1 '
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VANZARI 
CUMPĂRĂRI

•Vând mașină bolțari manuală 
1500000 lei, preț negociabil. Informații 
telefon 729132 (8981)

«Vând 2 bacii fabricație 1997-
1998. Relații tel. 723080. (8983) 

•Vând casă cu grădină, Deva,
str. Aurel Vlaicu, nr. 148. Telefon 
224774, după ora 17. Preț negociabil. 
(7497)

•Vând apartament 4 camere Brad 
și apartament 2 camere Deva. 
Informații tel. 621762 și 216963

• Vând apartament 2 camere, 
bucătărie, baie, balcon, Băile Geoagiu, 
central. Informații la telefon 064- 
153757.

•Vând casă 3 camere, bucătărie, 
baie, anexe, grădină 30 ari, spațiu 
comercial amenajat. Inf. tel. 665137. 
(6371)

• Vând Oltcit Club 11 RM, 
fabricație 1989. Telef. 218767. 
(46372)

•Vând casă Deva, Nuferilor, nr. 
9, cu spațiu comercial. 222447 - 
223783 (8488)

•Vând autodubă Peugeot J 5, an 
'84, benzină - negociabil. Tel. 
094511955 (6380)

• Vând Opel Astra Caravan 
1994, alb, 70000 km, 094/524871. 
Vând căței Foxterieri, 3 luni. 
Tratamentele la zi. Tel: 054/770421 
și 094/532540. (6385)

•Vând gospodărie în Bățălar. Preț 
‘60 milioane, telefon 731716. (8489)

•Vând 3 valțuri grâu și sită plană 
reparabile. Preț 40 milioane. Tel. 
731716. (8490) '

•Vând casă în satul Batiz, nr. 118, 
cu grădină mare. (6458)

•Vând bibliotecă, sufragerie. Tel.
231443, după ora 16,00. (6296)

•Vând congelator cu 3 sertare, 
uscătorrufe, motocultivator, călcător 
rufe. Telefon 212463.

•Vând teren intravilan 7000 mp 
în zona IAS Orăștie. Informații telefon 
247397 sau str. Unirii, nr. 95A. (6062)

•Vând Dacia 1310, Băita, nr. 87. 
(87551

ÎNCHIRIERI

• Caui de închiriat casă mică
sau 1-2 camere la casă cu acces 
curte, tel: 627383. (6466)

• Pierdut certificat de acționar - 
Banat-Crișana - nr. 291819, acțiunile 
de la Nr. 286346141 -286347140. îl 
declar nul. (46382)

•Pierdut carnet șomaj pe numele 
Moldovan Alin. îl declar nul. (8984)

OFERTE DE 
SERVICII

•Doriți să câștigați între 150.000- 
200.000/zi? Sunați ia 094210257 

(17746460)
•NOU ÎN DEVA! Locuri de muncă 

pentru toate persoanele fără 
ocupație, inclusiv pentru elevii aflați 
în vacanță. Concern canadian oferă 
această posibilitate tuturor 
persoanelor interesate de câștiguri 
consistente, zilnic, în domeniul 
publicitar. Nu fiți timizi! Nu fiți leneși! 
Puneți mâna pe cel mai apropiat 
telefon și sunați chiar acum. Pentru 
Beatrice 054/627527 (46383)

• Angajăm vânzătoare,
absolvente liceu - 1998, salariu 
peste 500.000 lei. Tel: 229424, între 
orele 6-24. (46467)______________

• Grupul de societăți „Edel
weiss" caută distribuitor pentru 
distribuirea de băuturi alcoolice 
pentru județul Hunedoara.Relații la 
tel. 094579842 (463791 ___

• S.C. Termoprofil SRL Orăștie
comercializează gips carton 
(RIGIPS-Austria), structură 
galvanizată și accesorii pentru 
montaj gips carton, vată minerală 
(TEL-Austria), tavan decorativ cu 
structură DONN. Primește comenzi 
pentru tâmplărie PVC cu geam 
termopan, realizată cu materiale din 
import.. Tel: 054/243557; 092/740048; 
092/741940, (6060)______________

• SC ANDO LUX SRL MINTIA nr.
40 angajează la Barul Mureșul Mintia 
ospătari barmani cu program non 
stop.____________________________

• SC FARES SA Orăștie 
angajează în condiții avantajoase 
economist-contabil, pentru com
partimentul contabilitate și market
ing. Relații la adresa: Orăștie, str. 
Plantelor nr. 50, tel. 054241940, 
054247574, int. 13.

DIVERSE

• Tratez disfuncții sexuale 
(impotență, ejaculare rapidă), 
consultația gratuită. 01-6388406, 
092-342628. (OP)

• Spray contra ejaculării rapide, 
medicamente potență, afrodisiace, 
prezervative speciale. 01-6376273, 
092-342629 (OP).

<1 DECESE

• Nepoții Adrian, Danusia, 
Cerasela, Zoii, Alexandra, Andreea, 
Dan și strănepotul Andreas 
aducem un ultim omagiu bunicului 
nostru drag

GHEORGHE CRISTEA
care ne-a mângâiat din primele clipe 
de viață. Adio, tăicuțul nostru drag. 
Fie-ți țărâna ușoară.

•Soția Elisabeta, fiicele Dorina 
și Tatiana, ginerii Mircea și Ionică 
anunță încetarea din viață a 
dragului lor soț și tată

GHEORGHE CRISTEA
64 de ani

om de aleasă omenie și bunătate.
Corpul neînsuflețit se află depus 

la casa Mortuară Deva.
înmormântarea va avea loc 

vineri, 28 august, ora 13, la cimitirul 
de pe strada Eminescu Deva.

Amintirea ta va rămâne veșnic 
în sufletele noastre.

Dumnezeu să te odihnească în 
pace! (1746395)

•Cu deosebită durere în suflet 
anunț dispariția prematură a fiului 
meu

VIOREL
lăsându-mă veșnic îndurerată. 

Dumnezeu să te odihnească în 
pace. Mama. (46392)

• Cu adâncă durere Rădoane 
loan, soț, Aron și Armina, socri, 
anunță încetarea fulgerătoare din 
viață a celei care a fost

RĂDOANEARMINA
suflet ales, soție și noră, 
înmormântarea în satul Cernișoara, 

corn Florese. (8988) V ----- —— ___ >

•îndurerați, Rădoane Cornel și 

Maria, cumnați, Marcel și Diana, 

nepoți, anunță cu mare durere 

încetarea fulgerătoare din viață a 

celei care a fost

RĂDOANEARMINA
suflet ales și nobil. Dumnezeu s-o 

odihnească. (8988)

• Cu adâncă durere Nan 

Sanvina, soție, Nicolae și Viorica, 

socri, anunță încetarea din viață a 

celui care a fost

NAN DORIN
suflet ales, soț și tată, 
înmormântarea are loc azi, în 

Arăneș, ora 14. (8989)

EOMEMORÂRI

•Familia îndurerată, loan, Lucia, 

Constantin, Patricia, anunță cu 

durere că duminică, 30 august, ora 

12,30, va avea loc comemorarea la 

6 săptămâni în memoria dragei 

noastre soții, mamă, soacră și 

bunică

FUSOILI LICUȚA.
Parastasul va avea loc la cimitirul 

de pe str. Eminescu. Dumnezeu să 

te odihnească în pace, suflet drag 

și scump. (46373)
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Tefejtm : 092.258.444

'Jotul dfjfuw fotbalul huaedMan
Noaptea și dimineața 

vor fi răcoroase. Ceru! va 
fi temporar noros și vor 
cădea local averse de 
ploaie. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse 
între 8 și 18 grade, iar 
maximele între 23-30 
grade.

ÎN FIECARE MARȚI

vest____
Probabil cel mai bun 
săptămânal de Fotbal 

din România

I la prețul de 14.500 lei/kg.
— ------------ ------J

S.C. UNIREA PREȘ
(Ziarul Unirea)

Vă oferă en gros și en detail 
Toată gama de

□ CAIETE ȘCOLARE
32, 40, 48 și 80 de file
□ CAIETE STUDENȚEȘTI
□ HÂRTIE DE SCRIS, XEROX
□ AMBALAJ Șl ÎMPACHETAT

Producție proprie pe hârtie, carton, cu cerneluri șl tehnologie din import

RFG/4 AUTONOMĂ DE 
INTERES LOCAL HUNEDOARA 
cu sediul In Hunedoara, bd. Republicii, nr. 5

Organizează la sediul regiei, in data de 01.09.1998, 
ora 10,00, COHCUTS pentru:

> ocuparea postului de maistru instalații - canal 
menajer si pluvial:

Condiții - absolvenți ai învățământului superior 
curs de zi

- vârsta maximă: 30 ani.
N ocuparea postului de șofer categoria “D"; 
Condiții: vârsta maximă: 40 de ani.
M ocuparea postului de sudor.
Condiții: - autorizat ISC/R

- vârsta maximă: 35 ani
- să nu fi beneficiat de Ordonanțele

Guvernului nr. 9 și 22/1997.
Relații suplimentare la Biroul Personal, tel. 711056.

Invincibil în lupta cu betonul! 
Ciocanul rotopercutor Bosch cu Turbo Power.

NOU

Alba lulia, Str. Decebal, nr. 27 
Tel. 058/812464, 811420.

Brasov
Firma Austriacă Schiedel, specializată în promovarea și 

vînzarea coșurilor de fum prefabricate, caută colaborator/reprezentant 
pentru județul Hunedoara. Firma oferă un venit atractiv pe bază 
de comision la vînzare. Profilul colaboratorului: inginer constructor, 
specializat în construcții civile sau instalații, cu contacte locale bune în 
domeniul construcțiilor Experiența în domeniul vînzărilor constituie

Ciocanul rotopercutor Bosch GBH 7 DE:
Eficiență maximă prin sistemul Turbo-Power - putere la dăltuire cu 20% 
mai mare și energie de percuție de Îl J. Blocarea automată a 
comutatorului de pornire la dăltuire. Randament maxim la găurire în 
beton, începând cu diametre de 25 rnm. Design compact.
în perioada 10.08.1998 - 18.10.1998 pachet promotional format din: 
GBH 7 DE cu vestă Turbo Power, burghiu 030, șpiț 400 mm și 
echipament de protecție la distribuitorii Bosch.

Puterea albastră. Pentru Industrie. BOSCH @

un avantaj. Cei interesați sfat rugați sa sune la telefon: 068/414460, 
068/41 1 030 sau 092274748, i ng. Orban.

UKtritxutori scule dedrioe portabile Bosch:
DEVA: • TOUR 1MPEX • Sir. Lihrtții, bl. L2. ap. 19. tel/fec 054/230613 • ILM. 
CONSULTING Aleea Pansdutei ir. 29. tlAx: 0547222561 HUNMX1ARA:
• CDA&CAMARDU - Sir. T. VMmirescu nr. 34. tel/fax: 054/724360 ARAD: • BAPD. 
- P-ța Vedre nr. 19. lel/fex: 0577281.165 • ELECTROWEST - Str. Mxului rr. 4, tel/fax: 
057/281247 • INFAUR - Sir. Rretului nr. 24. bl. A36, sc. B, ap. I, tel/fax: 057/289050
• SINTER STOP - Str. Vasile Milei nr. 55-57, lel/Tax: 057/237.467 TÂRGU JIU-
• EXPONFNnAL - Str. Victoria 11. bl. 6, s:. A, ap. 8. tel/fax: 053/224.695
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avea datorii față de Occident 
considerabil mai mari decât ale 
noastre.

Cum era și firesc s-a 
abordat și problema reîntregirii. 
Atât dl Druc cât și dl Patrichi au 
subliniat erorile grave de după 
1990, momentele când acest vis 
românesc a fost ratat. De aceea 
acum ,,casa reîntregirii se 
construiește” treptat, lansarea 
cărții constituind și ea ,,o 
pietricică la temelie”. Dacă în 
acest sens s-a făcut și se face

/' -

In atenția cetățenilor din municipiul Deva 
lucrări de combatere aSe execută 

omidei
Ca urmare a atacului exce

siv al omidei păroase a dudului 
(Hyphantria cunea), în perioada 
27-31 august a.c., în municipiul 
Deva, Serviciul Salubritate, 
Zone Verzi din cadrul Primăriei 
va executa dezinsecții cu 
insecticide din grupa a lll-a de 
toxicitate (moderate): Fury.

Facem apel pe această 
cale către toți cetățenii din 
municipiu să respecte echipele 
de intervenție, să elibereze 
parcările și zonele din spațiile 
infestate, să supravegheze 
copiii și animalele ce le au în 

^grijă. __________________

‘ Zilele etnocultural 
artistice" la Simeria

Sub generrcul “Zilele etnocultural artistice”, la Simeria 
debutează astăzi prima ediție a festivalului consacrat culturii 
minorităților naționale, dar și Zilei Remeristului (RMR - 
reparații material rulant), în organizarea Primăriei orașului 
Simeria, a Sindicatului liber RMR al S.C. REVA și a Casei de 
cultură "Sigismund Toduță” din Simeria.

în deschiderea manifestării vor evolua ansamblurile 
folclorice “Unirea” al S.C. REMAR Pașcani și “Transilvania” al 
Uzinei “16 februarie” din Cluj Napoca, urmând ca vineri să se 
afle la Simeria ansamblul “Un’garesca” din Szombathely 
(Ungaria). Ultimele două zile sunt rezervate grupurilor 
folclorice reprezentante ale culturii etniilor din România și ale 
principalelor zone folclorice din țară. Alături de cei care și-au 
anunțat participarea - armeni, aromâni, turci, tătari ș.a. - vor 
participa formațiile folclorice hunedorene "Bucura” din 
Hațeg (sâmbătă) și “Hațegana” din Hunedoara (duminică).

în fiecare zi spectacolele vor începe la ora 17,00 (în parcul 
Tineretului), după care vor avea loc recitalurile formațiilor 
vocal-instrumentale locale: “Cronos”, “Maris”, Atlantis”, 
“Topaz” și “Ebert".

..Hire ea Druc sau lupta cu 
ultimul imperiu”

mult în plan cultural -spiritual ,,e 
timpul ca sufletiștii să dea un pas 
înapoi și să treacă Prutul oamenii 
de afaceri români." în timp ce 
investitori din alte țări au pătruns 
masiv în Basarabia, românii nu 
reprezintă nici unu la sută. Apoi, 
Republica Moldova dispune de 
materii prime, de produse agricole 
care nu intră pe piața 
românească, deși sunt mai bune 
și mai ieftine decât altele.

păroase a dudului
Focarul atacului este situat 

în cartierul Gojdu, între Aleea 
Muncii, Aleea Păcii, Calea 
Zarandului, str. Mărăști și b-dul 
Decebal.

După 10 zile de la aplicarea 
tratamentului se'vor efectua 
controale, verificări periodice și 
diverse lucrări mecanice de 
curățire ce constau în tăierea 
ramurilor afectate din co
roanele arborilor, arbuștilor, 
răzuirea scoarțelor crăpate, 
văruirea trunchiurilor, aplicarea 
braurilor capcană, greblarea 
frunzelor, resturilor vegetale, 
culegerea larvelor (omizi),

,,Mircea Druc sau lupta cu 
ultimul imperiu", de Viorel Patrichi, 
a fost bine primită în toate mediile. 
,,Nu e o carte despre Mircea Druc 
- susține eroul său principal - ci 
despre românii rămași captivi 
dincolo”, despre dubla lor 
oprimare, națională și socială. Ea 
vorbește despre ridicarea altei 
generații de intelectuali, după 
înglobarea Basarabiei în URSS, 
despre politica greșită de după 

eliminarea lor și arderea în 
rampa de gunoi a orașului.

îi rugăm pe tinerii silvicultori 
de la liceul “Horea”, pe 
studenții Facultății Ecologice 
din Deva, pe horticultori și pe 
cetățenii municipiului ce 
locuiesc în zonele afectate, să 
ne sprijine voluntar în perioada 
menționată pentru realizarea 
obiectivelor propuse.

ATENTIE!9
Nu defrișați sau mutilați 

copacii. Ei sunt plămânul de 
oxigen al urbei.

Festival rock la 
Hunedoara

Vineri, 28 august a.c., începând cu ora 18,oo, la Baza 
de agrement Boș de lângă Hunedoara va avea loc 
festivalul rock intitulat “East ■ West Heaven Festival", 
organizat de Radio COLOR Hunedoara și de formația 
germană B-YOND.

Aflat la prima sa ediție, festivalul are și caracter de 
concurs, la care participă 12 formații de gen din țară 
(rămase în competiție în urma selecției celor 30 de grupuri 
înscrise): IPSE ■ Cluj Napoca, DEFENDER ■ Tg. Mureș, 
KOGAION ■ Constanța, ANOTHER SAD și CELEST - 
Brașov, FORMA ■ Iași, INVERS ■ Călan, DEFECT ■ 
Toplița, DIRTY SHIRT ■ Baia Mare, CLONES și 
BIODOME ■ Deva, REALISM ■ Hunedoara. Din rândul 
acestora, juriul (în componența căruia se află Florin Silviu 
Ursulescu, Doru Ionescu, Paul Ciuci ș.a.) va desemna 
laureații concursului, care vor fi răsplătiți cu premii 
constând în casete și instrumente muzicale. în finalul 
festivalului va evolua în recital grupul ANARHIA din Lugoj.

Organizatorii asigură intrarea liberă și transportul gratuit 
pe ruta Hunedoara ■ Boș și retur, cu un maxi-taxi ce va pleca 
din fața Hotelului Rusca începând cu ora 16,00. (G.B.)

Revoluție, prezintă ,,un model de 
supraviețuire" și e dedicată lui 
llașcu și celorlalți români care 
încă mai suferă. Cartea ne 
ajută să cunoaștem ,,o URSS 
cotidiană, omul sovietic”, altfel 
decât ne fuseseră prezentați 
oficial.

Lansarea de carte s-a 
încheiat cu acordarea de 
autografe.

Acești dăunători se 
hrănesc cu frunze, muguri și 
lăstari cruzi, trăiesc în 
colonii și au o singură 
generație pe an.

Cei ce vor defrișa sau 
mutila vegetația vor fi 
sancționați pentru pagubele 
produse cu amenzi între 
200.000 - 1.200.000 lei, 
conform Hotărârii Con
siliului local al municipiului 
Deva nr.120/1998.

Veți putea depune 
sesizările dv și veți obține 
informații suplimentare 
zilnic, între orele 7-10, la tel: 
218665, Serviciul Salu
britate, Zone Verzi al 
Primăriei municipiului 
Deva.
________ __________/

Sistemul energetic
național - în pericol?

(Urmare din pag. 1) 

la bornele luminii, despre ideile și 
intențiile lor de viitor.

După încheierea manifestării în 
stradă, desfășurată în mod civilizat 
și asistată de un mare număr de 
polițiști, reprezentanți sindicali ai 
celor trei unități energetice au avut 
un lung dialog cu prefectul județului 
Hunedoara, Pompiliu Budulan, și cu 
•subprefectul Nicolae Segesvari. 
Cei trei lideri sindicali le-au 
prezentat autorităților o scrisoare 
în mai multe puncte, cu 
revendicările lor, rugându-i să o 
completeze cu alte explicații și 
argumente, la nivelul funcțiilor pe 
care le au, și să o trimită Ministerului 
Industriilor și Comerțului și 
Guvernului României, deși nu au 
încredere în conducătorii 
acestora, ci numai în justiție și în 
dreptatea legii. "Ferească 
Dumnezeu de vreo mișcare

CLARIFICĂRI PENTRU
DEVENI!

La sediul Primăriei din 
municipiul Deva a avut ioc, cu 
puțină vreme în urmă, o 
conferință de presă ia care s- 
au spus în principal urmă
toarele chestiuni.

9 Primarul Mircia Mun
tean a clasificat întâlnirea cu 
gazetarii ca “deosebit de 
importantă". Și acest lucru, 

pentru că avea de spus ceva 
“puțin secret".

9 Din declarația dlui 
primar am reținut că “atunci 
când putem să construim 
ceva în municipiul Deva, va 
trebui întâi să ținem secret, 
altfel, dușmanii care ne 
pândesc la tot colțul, să nu fie 
pregătiți pentru a ne iovi din 
toate părțile".

• Secretul? Se are în 
intenție construirea unui 
“Patinoar Olimpic” în 
cartierul "Dorobanți".

• “Vom construi un 
complex cu investiții din 

necontrolată în sistem - și nu se 
va ști cine a fost de vină, omul 
sau automatizările . care ar 
putea produce pagube mai mari 
decât un cutremur”, a spus 
blând, amenințător Adolf 
Mureșan.

Prefectul și subprefectul 
județului le-au înțeles doleanțele 
sindicaliștilor și le-au promis că 
vor redacta o scrisoare temeinic, 
argumentată pe care o vor trimite 
urgent MIC și Guvernului, cum au 
făcut și în alte rânduri, rămânând 
în continuare în așteptarea 
răspunsurilor, care n-au venit 
niciodată.

Situația restructurării sec
torului energetic începe să 
devină explozivă. Este momentul 
ca guvernanții să nu mai facă 
ureche surdă la vocea 
sindicatelor. Să compare 
variantele de reformă în domeniu 
și s-o aleagă pe cea mai bună. 
Așa-i democratic. Așa-i cinstit.

partea a trei investitori ■ 
român, austriac și maghiar".

9 Este unui dintre 
obiectivele campaniei elec
torale a primaruiuiț?!) și s-a 
afirmat că a “fost foarte 
greu să pun mâna pe ase
menea sursă de finanțare".

• Multe proiecte 
simple “ca bună ziua" au 
fost refuzate de Consiliul 
tocai.

• "Unii au interpretat 
așa cum au vrut ieșirea de 
pe lacul Cinciș

• S-a interpretat cu 
rea voință o ieșire ia lacul 
Cinciș.

9 Primarul înoată 3 
km pe zi. La întrebarea 
noastră unde se poate 
întâmpla așa ceva în Deva, 
ni s-a spus “pe lacul de la 
Cinciș".

9 în municipiul Deva 
sunt 125 ha de zone verzi.

9 Datorită deteriorării 
sistemului silvic, în ultimii 
ani a apărut omida 
păroasă. Aceasta atacă, 
inclusiv, spatiile verzi din 
Deva. (V.N.)

Proiecte alternative familiale ale 
Universității Părinților

• >

Cea de-a doua ediție a 
Școlii de vară postuniversitare, 
inițiată de Organizația “Salvați 
copiii'' Timiș, In colaborare cu 
Asociația “Ioana" Hunedoara și 
cu sprijinul UNICEF, în pe
rioada 17-23 august a.c., s-a 
desfășurat în două etape, 
festivitatea de închidere fiind 
găzduită sâmbătă în județul 
nostru, la “Casa Ioanei” din 
satul Clopotiva.

Realizată sub egida 
Universității de Medicină și 
Farmacie (disciplina pedo- 
psihiatrie), Universitatea Pă
rinților din Timișoara a avut ca 
temă la ediția din acest an 
“Etica și tehnicile de intervenție 
precoce în proiectele alternative 
familiale comunitare din 
domeniul micii copilării”; ea s-a 
adresat astfel celor interesați în 

oferirea de alternative familiale 
copilului mic aflat în dificultate 
(neglijat, abandonat, cu risc de 
abuz și/sau maltratare). Pro
gramul acestei acțiuni a constat 
din conferințe,, ateliere de lucru, 
mese rotunde, toate derulate la 
Timișoara; ele au continuat, în 
perioada 20-23 august, în Munții 
Retezat (pe Valea Răului Mare), 
la Cabana “Floarea de stâncă", 
destinată de Asociația “Ioana” 
programelor de sprijin ale 
familiilor care doresc să adopte 
sau să primească copilul aflat în 
dificultate, precum și profesio
niștilor angajați în programele 
comunitare de ocrotire a 
copilului și părinților.

Organizată în perspectiva 
promovării drepturilor și nevoilor 
copilului stipulate în “Convenția 
ONU cu privire la drepturile

copilului". Universitatea Pă
rinților Timișoara (coordonată 
de dr. Violeta Stan, care este 
și președinta Asociației 
“Ioana”) aniversează 5 ani de 
existență în formarea 
formatorilor în mica copilărie: 
părinți-supleanți, substituți 
parentali adulți cu responsa
bilități în organizarea 
protecției copilului. Programul 
realizat prin intermediul Școlii 
de vară își propune, așadar, să 
ofere alternative încercate în 
țară și în alte părți - Ungaria, 
Germania, Franța - pentru a 
se confrunta cu experiența 
acumulată în proiecte 
românești de pe teritoriul 
județelor Timiș și Hunedoara, 
în vederea stabilirii unor 
concluzii practice pentru 
viitor. (G.B.)

'La bacalaureat
Doar o treime din candidați 

a promovat
S-a încheiat și sesiunea de 

bacalaureat din august, impresia 
lăsată fiind că exigența a fost la fel de 
mare ca și în iunie. în județul nostru 

s-au înscris 920 de candidați, au 
rămas să dea toate probele 
examenului 867, neprezentându-se 53 
de absolvenți. Dintre prezentați au 
fost respinși 574 și au promovat 293. 
Deci procentul de promovabilitate 
este, înaintea rezolvării contestațiilor, 
de 31,8 la sută față de total înscriși și 
de 33,7 la sută față de numărul celor 
prezentați. Aceste procente nu se vor 
modifica sensibil nici după 
soluționarea contestațiilor, nu prea 
numeroase de altfel.

Dl inspector școlar Alin Cercea 
^aprecia că între problemele ridicate

de acest bacalaureat a fost, în primul 
rând, graficul foarte strâns al 
desfășurării examenului, care a cerut 
un efort suplimentar de concentrare 
atât din partea candidaților cât și a 
comisiilor. Altă dificultate a fost legată 
de constituirea comisiilor de 
examinare, foarte mulți profesori fiind 
în concediu. în legătură cu alte 

aspecte, cum ar fi tentativele de fraudă 
(în urma cărora a fost un număr de 10 
eliminați), le apreciază normale în 
condițiile de exigență și corectitudine 
impuse și acum. Rezultatele obținute 
sunt echilibrate pe județ, la nici unul 
din centrele în care s-a organizat 
bacalaureatul procentul de promovare 
nedepășind 50 la sută. (V. ROMAN) 
_____________________________ __________________/
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