
La o recentă conferință de 
presă organizată de Biroul 
executiv județean al PD, 
domnul Gheorghe Barbu, 
președintele organizației 
județene a partidului, a ținut ca, 
în calitatea sa de președinte al 
Consiliului județean și deci de 
ordonator de credite și plăti din 
surse bugetare, să facă unele 
precizări în legătură cu 
organizarea licitației pentru 
achiziționarea din import a 
materialului pentru placarea 
fațadei clădirii palatului 
administrativ - lucrare finanțată 
de la buget.

De ce trebuie reluată o licitație?
f

Domnia sa a ținut să 
motiveze sub acoperirea legii 
decizia ca licitația să fie reluată. 
Legislația care reglementează 
organizarea licitațiilor pentru 
achiziții publice de bunuri și 
servicii este destul de stufoasă 
și cu multe completări. Prima 
reglementare este Ordonanța 
Guvernului nr. 12/1993. Ea a 
fost aprobată prin Legea nr.83/ 
1994.

Prin Hotărârea de guvern 
nr.63/1994 a fost aprobat 

Regulamentul privind orga
nizarea licitațiilor pentru 
achizițiile publice de bunuri și 
servicii.

în sfârșit, Ministerul 
Finanțelor a emis în ianuarie 
1996 Normele metodologice 
privind organizarea și des
fășurarea licitațiilor. Acestei 
legislații trebuie să-i co
respundă orice licitație pentru 
achiziții publice de bunuri și 
servicii.

"Licitația pentru achiziția de 

placaj din import pentru palatul 
administrativ, afirmă dl 
Gheorghe Barbu, s-a organizat, 
desfășurat și finalizat cu 
încălcarea multora din 
prevederile legislației în 
domeniu. Licitația organizată și 
câștigată de SC "Linia plus" 
SRL lași se va reorganiza 
tocmai datorită încălcării 
acestor prevederi.

Este bine de știut că nu 
Consiliul județean este cel care 
trebuie să organizeze licitația, 

deoarece acesta, ca beneficiar și 
finanțator, are un antreprenor 
general care este SC “Condor" 
SA Deva. La rândul său, aceasta 
are subantreprize. Existența 
alături de corpul principal al 
clădirii a unei investiții a "Banc 
Post", clădirile alcătuind îm
preună un ansamblu arhi
tectural, impunea un tratament 
similar al fațadei, o comisie 
tehnică de specialitate decizând 
ca soluția de placare a fațadei să 

fie granit negru și roșu de 
import. Graba Banc Post de a 
se putea muta în sediul 
propriu a precipitat orga
nizarea licitației pentru 
achiziția de granit. Nu era însă 
atât de mare graba încât să fie 
organizată licitația exact în 
zilele în care eu, ca ordonator 
de credite, eram absent din 
localitate, aflându-mă în 
concediu.

Demararea licitației s-a 
făcut cu încălcarea legii încă

Ion CiOCLEi

(Continuare în pag. 2)

COTIDIAN INDEPENDENT „Steaua de aur" a „răsărit" 
| la RftflVJ

Recent, Comitetul internațional pentru afaceri a decernat 
Regiei autonome de apă Valea Jiului trofeul,,Steaua de aur". 
Trofeu! a fost acordat pentru rezultatele bune obținute in 
managerierea proiectului cu finanțare externă - PHARE și BERD 
- de alimentare cu apă și evacuarea ecologică a apelor menajere 
uzate, pentru localitățile din Valea Jiului. Intre altele capacitățile 
puse în funcție până acum au fost realizate datorită bunei 
managerieri a proiectului cu o economie de 15 miliarde iei ia 
investiții. Banii economisiți nu vor fi returnați ia sursele de 
finanțare. Ei vor fi folosiți ia materializarea altor proiecte ale regiei 
care, de asemenea, vor beneficia de finanțare externă, (i. C.)
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Scopul - limitarea riscurilor 
de îmbolnăvire a populației

Toamna se anunță a fi deosebit----------------------------------------------------------------------------------- ,-------------------------------------------------------------------------

de capricioasă
Recoltările și 

semănatul nu mai 
suportă nici o amânare

Din discuția purtată recent 
cu dl ing. Romeo Korb, 
director cu politici agricole la 
Direcția generală pentru 
agricultură șl alimentație a 
județului Hunedoara, am 
reținut faptul că toate 
publicațiile de specialitate 
primite la această instituție 
avertizează asupra faptului că 
în această toamnă capricioasă 
vom avea parte de puține zile 
însorite, deci de un timp scurt 
favorabil executării lucrărilor 
agricole în câmp. Ba mai mult, 
din prognozele date de către 
meteorologi ne putem aștepta 
ca la sfârșitul lunii octombrie 
să cadă prima zăpadă.

într-o astfel de situație se 
înțelege cu ușurință cu ce 
necazuri și greutăți sunt 
confruntați producătorii 
agricoli. Pe lângă faptul că 
trebuie să strângă și să 
depoziteze cu rapiditate 
recolta de porumb, cartofi, 
sfeclă de zahăr (de legume și 

fructe nu prea poate fi vorba, 
deoarece anul acesta a fost 
deosebit de vitreg cu 
horticultorii), de floarea 
soarelui unde s-a mai făcut 
câte ceva (aceasta fiind o 
cultură ratată în majoritatea 
zonelor din județul nostru), 
există o suprafață de peste 
16000 ha ce a fost 
programată pentru însă- 
mânțările de toamnă. Firește 
că mersul însămânțărilor 
este strâns legat de recoltat, 
având în vedere că, pentru o 
bună rotație a culturilor, 
grâul urmează să fie cultivat 
după cartofi, sfeclă sau 
porumb.

Din cauze obiective, 
determinate de starea vremii 
nefavorabile de până acum, 
dar și din cauze subiective, 
care țin de neacordarea la 
timp a subvenției pentru

Nicoiae TÎRCOB
(Continuare în pag. 8)

r ■1
Interviu cu dna (Ir.

Otilia Sfetcu, 
inspector șef al 

Inspectoratului de 
Sănătate Publică 
Deva-Hunedoara

- Care sunt problemele mari 
ale Județului cu care se confruntă 
instituția dumneavoastră?

Deoarece atribuțiile 
Inspectoratului de Sănătate 
Publică sunt de a preveni 
îmbolnăviri și de a identifica factorii 
de risc din mediul de viață, proble
mele cu care 
ne confruntăm 
sunt de fapt 
problemele cu 
care se con
fruntă populația 
județului 
Hunedoara.

Câteva 
dintre acestea 
ar fi: supra
vegherea și 
îmbunătățirea calității apei 
potabile, a managementului 
deșeurilor menajere, eliminarea 
poluării mediului de viață și a 
mediului profesional.

O altă problemă este 
incidența crescută în județul 
Hunedoara a hepatitei B (cu 
transmitere parenterală), a 
trichinelozei, a bolilor diareice 
acute și a rujeolei.

- Despre frecvența acțiunilor 
de control ce ați putea să relatați? 
Cu ce se soldează acestea în cea 
mai mare parte?

- în fiecare săptămână se 

stabilesc cel puțin patru acțiuni 
tematice diferite de inspecție 
sanitară și control. Pentru 
săptămâna care a trecut, 
activitatea Inspectoratului de 
Sănătate a fost orientată spre: 
controlul igienico-sanitar al 
depozitelor en gros, evaluarea 

condițiilor igie- 
nico-sanitare ale 
piețelor agro- 
alimentare, 
expertizarea 
funcționării 
Stației de tratare 
a apei Orlea și 
Dealul Martin - 
Hațeg, instruirea 
personalului 
medico-sanitar 

implicat în apropiata campanie de 
yacpinare antirujeolică.

Rezultatul acestor acțiuni 
este în primul rând de evaluare a 
riscurilor sanitare, după care 
jjrmează stabilirea.măsurilor și, 
dacă este cazul, a contravențiilor 
cu aplicarea Legii 98/1994.

- Ce măsuri se iau în 
cazurile când se constată 
abateri de la normele igienico- 
sanitare? Ați putea exemplifica?

Discuție realizată de 
Estera SÎNA

(Continuare în pag. 8)

VREMEA
Vremea se menține în 

general instabilă, cerul va fi 
mai mult noros. Va ploua 
mai ales sub formă de 
averse, cu o frecvenți mai 
mare în vestul, nordul și 
centrul țării. Vântul va 
prezenta intensificări tempo
rare. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 10 și 16 
grade, iar maximele între 16 
și 22 de grade.

Imagine din centrul orașului Hațeg.
Foto: Traian MÂNU

( etâțenî de onoare 
ai Hațegului

Ieri, ia Primăria Hațeg a avut ioc o întâlnire cu o 
delegație a orașului german Bad Sackingen, care de 8 ani 
îi sprijină pe hațegani cu aparatură medicală, ajutoare în 
bani, diverse dotări (car mortuar, ambulanță). Cu acest 
prilej primarului orașului Bad Sackingen, dr. Gunther 
Nufer, și reprezentantului Crucii Roșii, di Fred Theien, le 
este conferit titlul de "Cetățean de onoare” al orașului 
Hațeg. (V.R.)

B WEST BANK
DEVA, Bd Decebal, 

Bl. D parter
Telefon 234480 

Fax 234483
Acordă dobânzi atractive la 

depozitele in lei 
persoanelor fizice!
X la 30 de zile - 45% 
X la 90 de zile - 47%

"Dorința și rostul nostru - să-i 
mulțumim pe toți"

- De data aceasta die 
viceprimar, vă propunem să 
discutăm despre problemele cu 
care vin cetățenii la primărie și ce 
face primăria pentru soluționarea 
lor. Deci, care sunt doleanțele 
oamenilor din Orăștie?

- Cea mai dureroasă pro
blemă este cea a locuințelor. Sunt 
multe familii cu copii care nu au 
unde să locuiască. Au mari 
necazuri.

- Câte asemenea cereri s-au 
înregistrat la primărie în acest an ?

- Mai bine de 200. Dar nici una 
pentru cumpărare. Doar cu chirie.

- Câte s-au rezolvat?
- Nici una.
- De ce?
- Pentru că din lipsă de fonduri 

nu s-a construit nimic, iar primăria 
nu are apartamente disponibile la 
această oră.

- Se are ceva în vedere pentru

depășirea acestei situații deloc de 
invidiat?

- Preconizăm reamenajarea 
unui bloc, cel cu numărul 50, ca 
bloc pentru locuințe. Trebuie să

Discuție cu dl 
Gheorghe Gârjob, 

viceprimarul 
municipiului Orăștie

mai spunem însă că am făcut 
demersuri pentru construirea a 
două blocuri cu apartamente 
proprietate personală, dar datorită 
prețului foarte ridicat s-au retras 
toți cei care s-au înscris.

- La ce preț se putea construi 
un apartament?

- Un apartament cu patru 
camere, garaj și boxă ajungea la

400 milioane de lei. Câți își pot 
permite așa ceva? De fapt, nici 
sistemul de creditare în acest 
domeniu nu este pus la punct.

- Cu ce alte probleme vin 
oamenii la primărie?

- Ni se solicită frecvent 
repararea drumurilor.

- în ce zonă a municipiului?
- Nu putem spune că într-o 

anumită zonă. Ni se solicită 
acest lucru inclusiv în cartierele 
cu blocuri.

- Din ce cauză?
- Unele străzi sunt nepa

vate, neasfaltate. Din cauza 
circulației s-au degradat.

- Ce a făcut și ce face 
primăria?

- Din fondul special s-a 
făcut un km de drum, iar pe

_______ Valentin NEAGU
(Continuare în pag.2)

* - Și după ce i-a făcut curte cinci ani, a luat- 
o de soție?
- Nu, că la noi nu există pedeapsa cu 

moartea...
r............" ..................... ...... .. ........ .......

Banc Post
• -A

& S.A.
Practică, începând cu data de 

28.09.1998, următoarele dobânzi 
la certificate de depozit cu plata 
integrală a dobânzii la scadență:

Termen Dobândă % ne an |
15 zile 50
30 zile 55
60 zile 43
90 zile* 45

PRODUCĂTORII DE 
PROEILE LUNGI 

REUNIȚI LA 
HUNEDOARA

Astăzi, 30 septembrie a.c., va bate gongul 
final "Reuniunii pe semestrul II a 
reprezentanților producătorilor și exportatorilor 
români de produse lungi”. Desfășurată pe 
parcursul a două zile și organizată de 
Asociația Română a Producătorilor și 
Exportatorilor de Profile Siderurgice 
ROMPROFILE - București, reuniunea a fost 
găzduită de S.C. "Siderurgica" S.A., cel mai 
important producător de produse lungi din 
România. La manifestare au participat 
delegați ai producătorilor din țările Uniunii 
Europene-EUROFER, precum și repre
zentanți ai producătorilor și exportatorilor 
români de produse lungi: Siderurgica S.A. 
Hunedoara, C.S.R. S.A. Reșița, SIDEX Galați, 
SOCOMET S.A. Oțelul Roșu, Laminorul S.A. 
Brăila, Ductil S.A. Buzău, Metalexportimport 
S.A. București, Metanef S.A. București.(A.S.)
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i Surse de finanțare S| 
în afaceri [

ISub acest generic, astăzi, la sediul Camerei de Comerț și Industrie ■ 
a județului Hunedoara, are loc un seminar-dezbatere. Organizat împreună ■ 

| cu Centrul de Consultanță în Afaceri Deva, seminarul își propune, printre | 
. altele, să trateze teme de mare interes pentru mediul economic local. . 
I Vor fi prezentate sursele de finanțare disponibile astăzi pentru I 
| întreprinzătorii români, proceduri și condiții de accesare a liniilor de credit, | 
_ mediul de afaceri și problemele cu care se confruntă agenții economici, _ 
I precum și modalități de sprijinire a întreprinderilor care solicită finanțare. I 
| Problemele din tematica de mai sus vor fi prezentate atât de specialiști | 
Ldin domeniul bancar cât și de reprezentanți ai Direcției Muncii.(A.S.) ~

(Urmare din pag. 1) De ce trebuie reluată

"Dorința și rostul nostru - 
să-i mulțumim pe toți"

(Urmare din pag. 1)

osturile proprii s-au realizat 
analizări. între blocuri s-a mai 
icoperit cu covor asfaltat. S-au 
materializat și alte lucrări.

- Credeți că oamenii sunt 
mulțumiți?

- Unde am reușit să finalizăm 
lucrările, eu zic că da. Unde nu 
s-a făcut nimic, evident că nu. 
Oamenii sunt grăbiți. Noi, în limita 
fondurilor și a posibilităților, facem 
tot ce putem. Dorința noastră 
este să-i mulțumim pe toți, pentru 
că ăsta ne este rostul.

- Ce nemulțumiri mai au 
oamenii din Orăștie, die 
viceprimar?

- Ar mai fi cea legată de piața 
din strada Pricaz. Povestea este 
următoarea. în urma unei hotărâri 
a Consiliului local s-a realizat un 
proiect, iar piața despre care 
vorbim s-a împărțit în trei zone. 
Una a chioșcurilor, unde 
investitorii sunt particulari, un 
centru comercial, care este, de 
asemenea, investiție particulară 
și o piață de alimente pe care ar 
trebui s-o facă primăria.

- De ce sunt nemulțumiți 
cetățenii?

- Pentru că nu mai este piață. 
Am mutat-o provizoriu în altă 
zonă. Datorită vânzătorilor 
ambulanți, acea piață a devenit 
neîncăpătoare și improprie 
pentru comerțul cu alimente. Din 
partea Sanepidului am primit 
avertismentul că piața nu mai 
poate funcționa deoarece nu are 
grup sanitar. A trebuit, așadar, s- 
o mutăm. Oamenii au recepționat 
râd această chestiune. Majo
ritatea întreabă: de unde ne mai 
cumpărăm ce ne trebuie?

- Este Întemeiată între
barea?

- într-un fel da, într-alțul nu. 
în zona respectivă sunt trei 
aprozare. Nemulțumiți ar trebui 
să fie cei care vând. De altfel, în 
zonă sunt multe posibilități de 
aprovizionare cu legume.

- Totuși, când se va face 
piața de care trebuie să se 
ocupe primăria?

- Am început cu construcția 
grupului sanitar. în momentul în 
care acesta este gata, piața va

putea funcționa. Aceasta 
înseamnă cel puțin jumătatea 
lunii viitoare'.

- Să discutăm și despre 
alte solicitări ale orăștienilor.

- Sunt destul de mulți cei 
care vin la noi cu cereri pentru 
construirea de garaje și case.

- Primăria cum le răs
punde?

-în general, pentru garaje 
s-au dat terenuri și se mai 
dau. Acolo unde sunt, 
desigur. Cu locurile pentru 
case sunt însă probleme. 
Pentru că în baza Legii 18, 
toate terenurile intravilane s- 
au distribuit. Deci aproape 
toate sunt proprietate.

- Alte posibilități nu 
există?

- Să cumpere primăria 
aceste terenuri, după care să 
le concesioneze celor ce vor 
să construiască.

- Este legal?
- Nu există încă o legislație 

în acest sens. Dar trebuie 
spus că și atunci când omul 
are tot ce-i trebuie pentru a-și 
face o casă, să spunem, 
există, un sistem.de aprobări 
foarte greoi. Conform acestui 
sistem, omul este purtat în 
foarte multe locuri pentru tot 
felul de aprobări, de aprobare 
la aprobare etc. Există tot felul 
de clinciuri birocratice. Inclusiv 
Consiliul județean ne încurcă 
uneori în rezolvarea pro
blemelor oâmenilor.

- Cum vă încurcă?
- Noi avem un plan 

urbanistic general, aprobat de 
toate forurile interesate, 
pornind cu Prefectura și 
terminând cu a nu știu câta 
instituție care trebuie să-l 
aprobe. în baza acestui plan 
general, municipiul ar trebui să 
meargă pe propriile picioare. 
Or, acest lucru nu se întâmplă. 
Cu orice treabă de acest gen, 
aprobată în consiliul local, 
trebuie să mergem la Consiliul 
județean, unde ni se cere o altă 
documentație. Deci o 
documentație la documentație. 
Acest lucru îngreunează mult 
lucrurile.

din faza anunțului publicitar. 
Anunțul s-a dat în două ziare - 
unul central și unul local - în zilele 
de 4-5 august, iar licitația s-a ținut 
în 10 august, deși legea spune că 
între anunț și licitație trebuie să 
treacă 30 de zile și cu aprobarea 
ministerului de resort 15 zile, 
încălcările legii în organizarea 
licitației sunt mai multe. Nu le 
reluăm pe toate.

“Când am revenit din concediu 
am fost pus în fața contestațiilor a 
doi participanți la licitație, 
respectiv SC “Simako Invest” 
SRL și SC “Eco Invest” SRL 
Deva. Atunci am cerut documen
tația licitației și am constatat toate 
încălcările de lege pe care vi le- 
am prezentat. Aș dori să mai arăt 
că în normele metodologice 
privind organizarea de asemenea

o licitație?
licitații se prevede existența în 
documentele și conținutul 
licitației, între altele, a actelor 
care să ateste capacitatea 
financiară a ofertantului. Din 
bilanțul prezentat de firma 
declarată câștigătoare a licitației 
rezultă că are datorii de câteva 
sute de milioane de lei. Se mai 
prevede că în cazul în care 
ofertantul nu produce bunuri ce 
fac obiectul ofertei, cum e cazul 
granitului de import, el trebuie 
să prezinte documente că a fost 
autorizat de către producător să 
furnizeze produsele sale. Un 
asemenea document, așa- 
numitul agrement tehnic, nu 
există decât la dosarul SC “Eco

r
Invest” SRL Deva, nicidecum 
în cel al licitatorului de la lași 
declarat câștigător.

Am luat cunoștință din 
presă că am fost acuzat că 
am dispus anularea licitației 
deoarece doresc să impun 
drept câștigător o unitate ai 
cărei patroni sunt membri ai 
PD. Afirm public că nici unul 
dintre patronii care au 
contestat licitația nu sunt 
membri ai PD. Sugerez însă 
presei să cerceteze cine este 
reprezentantul în județul 
Hunedoara al firmei de la lași 
declarată câștigătoare, în al 
cărui partid este membru 
persoana în cauză.”

Miercuri
30 septembrie

TVR I
9.00 TVR Cluj 10.05 TVR 

lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Sensul tranziției (r) 
13.00 Natacha (s/r)’ 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 
Tradiții 16.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 
17.00 Simba, regele Leu (d.a) 
17.30 Medicina pentru toți: 
împreună 18.10 Hollyoaks (s, 
ep. 135) 18.35 Stăpânul lumii 
(s.da) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 312) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo 21.00 Prea aproape și 
prea departe de țară 21.30 
Fotbal Liga Campionilor 
meciul I (d) 23.40 Jurnalul de 
noapte 23.55 Cultura în lume 
(mag.)

TVR 2
8.25 Fotbal Avanpre

mieră la Liga Campionilor (r) 
9.00 Teleenciclopedia (r)

^10.00 Avocatul poporului (r)

11.00 Comorile lumii (do/r) 
11.30 Mapamond (r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 
Doar o vorbă.... (r) 13.00 
Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! (r) 13.30
Ecclesiast ’98 (r) 14.00 Em. 
în limba maghiarăl5.10 
Limbi străine. Germană 
15.35 D.a. 16.00 Dragostea 
contează (s) 16.55 Santa 
Barbara (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 
18.00 Hei-rup! Hei-rap! (cs) 
20.10 Natacha (s,e p. 46) 
21.00 Pentru dvs., doamnă! 
22.00 Gaughin, sălbaticul (f. 
biogr. SUA 1979)

ANTENA 1
7.10 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.15 Iluzii 
(s, ep. 55) 11.10 Mirajul Lunii 
(f/r) 13.00 Constelația Ci
nema (r) 13.25 Planeta vie 
(do, ep. 80) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, 
ep. 95) 16.30 Știri 17.00 Trei 
destine (s, ep. 12) 18.00

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX SSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM J

Time is money
Adevărat. Dar și cu cât ai mai mult timp, cu atât banii nu mai sunt o problemă. De 

acum, prin CONNEX GSM ai noul sistem de plată în rate CONNEX SMART și poți 

cumpăra telefonul Motorola d520 în șase rate lunare, avansul fiind de numai 89$*! 

în plus, până la 17 octombrie, beneficiezi de conectare gratuită pentru orice tip de 

abonament CONNEX GSM.

snrm s.r.l.
DEVA
S.C. Firuța Comp.
B-dul Decebal, Bl. 22, parter
Tel.: 054-218 655
* nu include T.V.A

0CONNEX
Sună bine. Pentru tine.

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM : :<TZMCOMCl GSMCCAttft MSTOfl&Y OOMCl GSM

Decepții (s, ep. 43) 19.30 
Tucă Show 21.00 Mașina de 
război (f. SF SUA 1996) 23.00 
Știri/Sport 23.30 Prezentul 
simplu

PRO TV
9.10 Suflet de femeie (s/ 

r) 10.00 Tânăr și neliniștit (s/ 
r) 11.00 Gesturi însemnate 
(s,e p. 4) 11.45 Pensacola - 
Forța de elită (s/r) 12.30 Fiica 
oceanului (s) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Profesiunea 
mea, cultura (r) 14.20 
Urmărire generală (r) 15.00 
Tânăr și neliniștit (s) 16.00 
Nano (s, ep. 131) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Suflet de 
femeie (s) 18.45 Știrile PRO 
TV 19.20 Chestiunea zilei
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Wing and a Prayer (dramă 
SUA 1995) 22.15 Știrile PRO 
TV 22.20 Chestiunea zilei
22.30 Nebun după tine (s, ep. 
4) 23.00 Știri PRO TV/Profit

ACASĂ
7.00 Seriale (r) 9.00 D.a.

(r) 9.30 Guadalupe (s/r) 10.15 
Te iubesc (s/r) 10.45 Din toată 
inima (s/r) 11.30 Dragoste și 
putere (s/r) 12.15 Misterioasa 
doamnă (s/r) 13.00 Le 
Amiche (f/r)15.00 Guadalupe
(s) 16.00 Te iubesc (s) 16.30 
Din toată inima (s) 17.30 
Uneori avem aripi (s) 18.25 
Ca la mama Acasă 18.30 
Sărmana Maria (s) * Concurs 
19.25 D.a 20.00 Dragoste și 
putere (s, ep. 184) 20.45 
Misterioasa doamnă (s) 
21.30 Verdict: crimă (s) 22.30 
Necruțătorul (w. SUA ’60)

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

2

t
X

nostru Jake (s) 17.15 199s'S 

(s, ep. 42) 18.00 Călătorii îr 
lumi paralele (s) 19.00 Știri 
19.45 Meșterul casei (s'>
20.15 Un alt început (s, ep. 
16)21.15Campionul (dramă 
SUA 1989) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program 

comercial PRO TV Devs 
07.00 - 09.00 “Bună
dimineața, PRO TV e a 
tău!” (coproducție cu 
stațiile locale) 10.00-10.45 
Program comercial PRC 
TV Deva 17.00-17.15 Știrile 
PRO TV (coproducție; 
22.05-22.20 Știri locale’

ANTENA 1-DEVA
10.00-10.15 Știri (r| 

10.15-10.30 Plai de cânt și 
dor 10.35-11.00 Muzică, 
promo 16.35-17.30 Pro
gram muzical 17.30-17.55 
Interviul săptămânii 
17.55-18.00 TELEX 22.05-
22.15 Știri locale (r)

Miercuri,
30 septembrie

O BERBEC
în viața dv se petrece azi 

un eveniment neașteptat. 
Prietenii vă sunt alături și vă 
susțin la nevoie.

O TAUR
Persoane cu funcții par 

să observe meritele. Vă 
este dat mult de lucru dar și 
mai mulți bani. Prietenii sunt 
nemulțumiți că îi cam 
neglijați.

O GEMENI
Relațiile cu rudele 

apropiate sunt bune. E 
posibil să primiți sprijinul 
părinților într-un proiect de 
amploare pe care n-aveți 
curajul să-l puneți în 
practică.

Z RAC
Suspiciunilor pe care le 

aveți nu le dați curs, ca să 
nu supărați pe cineva 
apropiat. La serviciu ar fi 
bine să fiți mai ferm în opinii.

Z LEU
Partenerul de viață vă 

comunică ceva surprinzător. 
Gândiți-vă bine înainte de a 
reacționa. Veți vedea că de 
fapt totul vă favorizează.

Z YESXOARk
Rapiditatea cu care se 

succed evenimentele la 
serviciu vă lasă fără replică. 
Se ivește o ocazie 
nesperată de a vă pune în 
practică un plan mai vechi.

O BALANȚĂ
Ați putea pleca într-o 

călătorie avantajoasă. 
Popularitatea dv e în 
creștere, așa că vă puteți 
găsi adepți pentru planurile 
dv de viitor.

Z SCORPION
Unele probleme gos

podărești se rezolvă în mod 
neașteptat. Ați putea 
achiziționa un obiect 
electrocasnic sau chiar un 
calculator.

Z SĂGETĂTOR
O veste surprinzătoare 

primiți de la drum. Aveți 
corespondență de rezolvat, 
telefoane de dat iar 
comunicarea cu cei din jur 
vă avantajează.

Z CAPRICORN
Dorința dv de mai multă 

independență îi uimește pe 
cei din jur. Cei din familie nu 
vor să vă facă reproșuri 
deoarece depind financiar 
de dv.

Z VĂRSĂTOR
Aveți ocazia să finalizați 

o activitate începută de mult 
timp. Nimic nu vă poate sta 
în cale, energia dv fizică și 
mintală e maximă.

O PEȘTI
Lucrurile se leagă cu mai 

multă ușurință. E posibil să 
primiți un ajutor important 
pentru ceva care vă 
preocupă de multă vreme. 
De la drum o femeie vă 
aduce informații deosebite.

sistem.de
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Sport 
Vega Deva J 
pe drumul 
revenirii

DE PRESA

Desprinderea a venit după pauză

CFR MARMOSIM

%

CONSTRUCTORUL HUNEDOARA

Z
j Meci pierdut la masa verde •

Doar cu o săptămână înain
tea etapei a 9-a, la Vega Deva s- 
au operat câteva întăriri destul 
de importante: Romulus Gabor a 
preluat echipa ca antrenor princi
pal, având-ca secunzi pe Nicolae 
Alexiuc și Iosif Molnar, iar în locul 
portarului Sile Rahoveanu, trans
ferat la Corvinul, au venit fundașii 
laterali Bordeanu și Chira (un real 
câștig pentru echipa deveană) și 
portarul Groza (fost la Minerul 
Certej). Aceste măsuri se dato
rează Consiliului de administrație 
care în prezent are următoarea 
componență: ing. Nicolae Stanca, 
președinte de onoare al Aso
ciației sportive Vega Deva, ing. 
Victor Pascu, președintele secției 
fotbal, ing. Simion Todoni, vice
președinte, Vasile Potecă și Ma
rius Surgent, membri. Ca secretar 
al clubului este Cantemir Buciu- 
man, iar organizator de competiții, 
losif Kelemen.

Bucuros de victorie, după 
meciul cu Inter Sibiu, Romică 
Gabor a felicitat întreaga echipă 
pentru dăruirea sa pe teren, 
modul angajant al fiecărui com
ponent al formației pentru a ob
ține toate punctele puse în joc. în 
această săptămână, echipa se 
pregătește cu seriozitate pentru 
îmbunătățirea relațiilor de joc 
între compartimente, insistându- 
se pe întărirea siguranței în apă
rare, sincronizarea între jucători, 
concentrarea mai mare a înain
tașilor în fazele de atac. întrebat 
cu ce gânduri merg devenii du
minică la Craiova, R. Gabor a 
spus: "Mergem deciși să facem 
un joc bun, deși ne așteaptă un 
meci extrem de dificil. Noi dorim 
să dăm o replică cât mai consis
tentă, să vedem ce reușim."

Sabin CERBU J

Consiliul de administra
ție al FC Corvinul Hunedoa
ra a analizat în ședința ordi
nară, din data de 
28.09.1998, situația la nive
lul Clubului. Având în vede
re rezultatele necorespun
zătoare obținute de echipa 
de fotbal în ultima perioadă 
s-au luat următoarele mă
suri:

1. S-a aprobat demisia 
dlui Văetuș Florea din pos
tul de antrenor principal;

2. Sancționarea jucăto
rului Mitrică Nelu cu amen
dă de 5.000.000 lei pentru 
eliminarea din teren la me
ciul cu Poli Timișoara pen
tru injurii aduse arbitrului;

3. Avertisment jucăto
rilor Marius Păcurar și Cris
tian Chezan pentru randa
ment necorespunzător la 
jocuri;

4. Delegarea temporară 
a dlui Octavian Cojocaru ca 
antrenor, până la desem
narea viitorului antrenor.

Consiliul de administrație 
ing. Liviu MAGHERU

7-1 C2-0J
Marcați de înfrângerea severă suferită etapa trecută la Călan în fața 

liderei, jucătorii gazdă au avut un, început de partidă destul de ezitant. 
Dovadă în acest sens stă aspectul jocului din primele 20-25 de minute. în 
acest interval acțiunile simerienilor nu s-au legat aproape deloc, motiv 
pentru care oaspeții nu s-au lăsat prea mult invitați și au replicat tăios pe 
contraatac. Hunedorenii puteau chiar deschide scorul dar Romegnea 
(min. 13) și Istina (min. 26) au irosit două bune ocazii de gol.

în a doua jumătate a reprizei lucrurile s-au schimbat. Impulsionați de 
pe margine de antrenorul loan Bădoi și din tribune de un numeros public, 
ceferiștii au prins curaj și au arătat încă o dată că în fotbal ocaziile ratate 
se răzbună. în minutul 27, Zalomir a reușit un rapid un-doi cu Moldovan, 
a pătruns în careu și cu un șut plasat a deschis scorul: 1-0. Apoi, în 
minutul 40, în urma unei faze prelungite de atac, același Zalomir a prins 
un șut sec de la 16 metri și a stabilit scorul la pauză: 2-0.

în repriza secundă pe fondul unor schimbări de jucători și tactice 
inspirate și al căderii fizice a oaspeților, jocul a fost la discreția 
ceferiștilor. în minutul 48, noul intrat F. Biri a slalomat în viteză pe aripa 
dreaptă, a centrat, iar căpitanul Stan, devenit vârf de atac, a deviat în 
plasă și 3-0. în minutul 55, în urma unei lovituri libere executate de 
Sicoe, Sas a boxat prea scurt, iar David, pe fază, a reluat din 
apropiere și 4-0. în minutul 63, Popovici a prins o torpilă de la 25 
metri, liberoul hunedorean a respins de pe linia porții, dar omni
prezentul Stan a fost pe fază și a punctat din nou: 5-0. După alte 
patru minute, Hriscu a speculat și el degringolada din apărarea 
hunedoreană și a înscris cu un șut din întoarcere: 6-0. Ultimul gol al 
gazdelor a fost "semnat" de Avasiloaie, care în minutul 72 a 
transformat un penalty corect acordat pentru un fault asupra lui F. 
Biri. Și deși tribuna a cerut cu insistență golul opt "să fie ca la 
Dinamo" în minutul 78, Roșu a reușit golul de onoare al hunedorenilor.

A arbitrat bine o brigadă de arbitri din Petroșani formată din 
Daniel Dudaș - la centru și Sorin Corpadi și Robert Kecsedy, asistenți.

CFR Marmosim: Motroc - Stan (cpt.), Ghera, Hriscu, David - 
Dosan, Costea (2 Avasiloaie), Varga (60 Sârbu), Sicoe - Moldo- 
van(35 F. Biri), Zalomir (46 Popovici).

Constructorul: Sas - Maior, Sbenghea, Bacazi (51 Roșu), 
Ureche (cpt.) - Romegnea, Darie (46 Dubinciuc), Nanu, Borza - 
Spătaru, Istina (65 Postolache).

Este binecunoscut faptul că la nivelul juniorilor fotbalul românesc se ! 
I confruntă cu numeroase dificultăți. De la lipsa mingilor, a echipamentelor i 

ori a mijloacelor de transport pentru deplasări până la lipsa competițiilor. | 
O întâmplare ciudată, aproape neverosimilă, ale cărei victime au fost 
micuții fotbaliști am consemnat sâmbătă pe stadionul din Simeria.

Conform unei înțelegeri existente între cluburile Minerul Certej și 
CFR Marmosim Simeria juniorii clubului Minerul își dispută jocurile pe 
teren propriu pe stadionul din Simeria. Sâmbătă micuții fotbaliști 
pregătiți de inimosul antrenor Hanzi Stan, ocupanți ai primului loc în 
clasament, ar fi trebuit să dispute partida derby a campionatului în 
compania celor de la Corvinul Hunedoara. Dar în aceeași etapă avea 
programat meci acasă și echipa de juniori a clubului ceferist: 
Tehnoinvest Simeria. Bineînțeles că pe terenul I al stadionului a 
evoluat Tehnoinvest contra adversarei sale Aurul Brad. Și deși ar fi 

■ acceptat să joace și pe terenul II juniorii de la Certej și Hunedoara nu 
1 au avut posibilitatea de a disputa oficial mult așteptata partidă derby.

Motivul? Terenul II al Stadionului din Simeria nu are... cele patru 
| fanioane de la colțurile terenului astfel că brigada de arbitri nu a 

putut da drumul la un joc oficial. De dragul fotbalului cele două 
echipe au jucat totuși un amical în care s-a impus Minerul Certej cu 
scorul de 1-0. Numai că la "masa verde" victoria a revenit cu 3-0 
hunedorehilor. Această nedreptate ă provocat amărăciune juniorilor 
de la Certej, mulți dintre ei plângând în hohote. Ca unică soluție 
antrenorul lor Hanzi Stan le-a promis că va face un memoriu către 
A.J.F măcar pentru reprogramarea meciului. Sperăm ca oamenii de 
fotbal din cadrul A.J.F să avizeze favorabil acest memoriu pentru a | 
face dreptate micuților fotbaliști.

C. MARiNUȚ*
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CLASAMENTELE= JUNIORILOR
JUNIORI A1:

FC CORVINUL 2 2 0 0 11-1 6
JIUL PETROȘANI 2 2 0 0 9-0 6
VICTORIA 90 CĂLAN 2 1 1 0 6-3 4
FOTBAL START DEVA 2 0 1 2 4-7 1
VEGA DEVA 2 0 0 2 0-9 0
CIFAL. BRAD 2 0 0 2 0-10 0

JUNIORI B1:
FC CORVINUL 2 2 0 0 19-0 6
JIUL PETROȘANI 2 2 0 0 12-0 6
VICTORIA 90 CĂLAN 2 1 1 0 6-2 4
FOTBAL START DEVA 2 0 1 1 2-9 1
VEGA DEVA 2 0 0 2 0-13 0
CIFAL. BRAD 2

JUNIORI C -VALEA MUREȘULUI:

0 0 2 0-15 0

TEHNO SPORTING SIMERIA 2 1 0 0 15-3 3
ASA AURUL BRAD 2 1 0 1 5-5 3
CSS HUNEDOARA 1 1 0 1 3-0 3
MINERUL CERTEJ 1 1 0 0 1-0 3
FC CORVINUL 2 1 0 1 3-3 3
DACIA ORĂȘTIE 2 1 0 1 2-1 3
VEGA DEVA
Metalul Crișcior s-a retras.

2 0 0 2 2-19 0

JUNIORI C - VALEA L ULUI:
FC PAROȘENI 2 2 0 0 7-1 6
PARÂNGUL LONEA 2 1 0 1 6-3 3
JIUL PETROȘANI 1 1 0 0 3-0 3
MINERUL LUPENI 1 0 0 1 0-6 0
MINERUL URICANI

l-------------- -
2 0 0 2 1-7 ° i

Perioada de transferări în fotbalul județean
5-7 octombrie

La solicitarea Comisiei pentru Relații cu AJF-uri, perioada de 
transferări din 1-3 noiembrie s-a devansat cu o lună, conform Hotărârii 
Comitetului de urgență al FRF, care a aprobat perioada de transferări 
pentru Campionatele Div "D" și celelalte campionate organizate de AJF 
să fie în zilele de 5-7 octombrie, dată care va rămâne permanentă.

Asociația Județeană de fotbal

r *
REZULTATELE ETAPEI A 9nA: Rulmentul Alex.

- Chindia Târgoviște 1-1; Tractorul Bv. - Nitramonia 
Făgăraș 4-1; Midia Năvodari - Petrolul Moinești 1 -1; 
Politehnica lași - FC Brașov 2-0; Cimentul Fieni -

Sportul Stud. 1-0; Dacia Brăila - Metrom Bv. 0-2; Rocar Buc. - Poiana 
Câmpina 3-2; Laminorul Roman - Gloria Buzău 2-1.

v___________ S

CLASAMENTUL
1. FC BRAȘOV 9 6 2 1 17-4 20
2. PETR. MOINEȘTI 9 5 2 2 16-9 17
3. PR. SĂCELE 9 5 1 3 16-13 16
4. ROCAR BUC. 9 5 1 3 16-13 16
5. CIMENTUL FIENI 9 ■ 4 3 2 14-13 15
6. TRACTORUL BV. 9 5 0 4 13-15 15
7. CHINDIA TÂRG. 9 4 2 3 16-10 14
8. MIDIA NĂVODARI 9 4 2 3 16-12 14
9. POLI IAȘI 9 4 2 3 12-10 14
10. LAMIN.ROMAN 9 4 1 4 11-14 13
11. METROM BV. 9 4 0 5 13-10 12
12. POIANA CÂMPINA 9 3 3 3 10-10 12
13. RULMENTUL AL. 9 3 2 4 9-7 11
14. GLORIA BUZĂU 9 3 2 4 10-9 11
15. NITRAMONIA FĂG. 9 3 1 5 7-16 10
16. SPORTUL STUD. 9 ' 3 0 6 8-13 9
17. DUNĂREA GALAȚI 9 2 2 5 9-18 8
18. DACIA BRĂILA 9 0 2 7 3-20 2

Etapa viitoare: Sportul - Laminorul; Chindia - Dacia Br.; Metrom 
Bv. - Cimentul; Nitramonia - Rulmentul; Petrolul - Tractorul; Gl. Buzău 
- Rocar; Dun. Gal. - Poli lași; Poiana - Precizia; FC Brașov - Midia 
Năv.

.......

IO) JUNIOR1 Rezultatele etapei a 7-a 
din 27 septembrie:

Minerul Ghelari - Min. Aninoasa 1-4
FC Dacia Orăștie - Min. Bărbăteni 7-0
Min. Teliuc - CIF Aliman Brad 5-0
FC Paroșeni-Vulcan - Victoria 90 Călan 2-1
CFR Marmosim - Constructorul Hunedoara 4-2

CLASAMENTUL
1.FCPAROȘENI-V. 6 6 0 0 33-3 18
2. MIN. BĂRBÂTENI 7 4 1 2 19-17 13
3. CFR MARMOSIM 6 4 1 1 37-8 12
4. FC DACIA OR. 5 4 0 1 29-7 12
5. PARÂNGUL LONEA 5 3 0 2 25-7 9
6. MIN. TELIUC 6 3 0 3 16-18 9
7. MIN. ANINOASA 7 3 0 4 14-26 9
8. CONSTR.HD. 5 2 2 1 13-7 8
9. VICTORIA CĂUAN 6 2 2 2 15-7 7
10. MIN. GHELARI 5 1 0 4 26-25 3
11. CIF ALIMAN BRAD 6 0 0 6 1-50 0
12. MET. CRIȘCIOR 6 0 0 6 2-55 0

Etapa viitoare, nr. 8 din 4 oct. 1998:
Minerul Aninoasa Parângul Lonea
Min. Bărbăteni Min. Ghelari
CIF Aliman Brad FC Dacia Orăștie
Victoria 90 Călan Min. Teliuc
Construct. Hunedoara FC Paroșeni-Vulcan
CFR Marmosim Simeria și Metalul Crișcior stau.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
DE FOTBAL

r

Rezultatele etapei a 5-a din 27 septembrie:
Unirea Vețel • Retezatul Hațeg 5-0
Santos Boz • Poiana Rusca Ghelari 2-1
Casino Ilia • Victoria Dobra 3-1
Fotbal Start Deva - Energia Deva 4-1

CLASAMEbrrui
1. UNIREA VEȚEL 5 3 0 2 14-8 9
2. GLORIA GEOAGIU 4 3 0 1 11-7 9
3. VICTORIA DOBRA 4 2 0 2 9-7 6
4. FOTBAL START D. 4 2 0 2 10-10 6
5. CASINO ILIA 5 2 0 3 8-8 6
6. ENERGIA DEVA 5 2 0 3 5-6 6
7, POIANA RUSCA GH. 4 2 0 2 7-9 6
8. RETEZATUL HAȚEG 5 2 0 3 10-13 6
9. SANTOS BOZ 5« 2 0 3 8-14 6

AVÂNTUL ZDRAPȚI s-a retras.

Etapa viitoare, a 6-a din 4 octombrie:
Retezatul Hațeg - Energia Deva 
Victoria Dobra - Fotbal Start Deva
Poiana Rusca Ghelari - Casino Ilia 
Gloria Geoagiu - Santos Boz 
Unirea Vețel stă.
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Una din firmele cele mai lon

gevive din arealul economic at 
județului Hunedoara este 
"Refractara" Baru. Practic, so
cietatea are două date de naș
tere. Prima coincide cu anul 
construirii fabricii, 1898, când la 
Baru se realiza cărămidă de 
construcții și cahle de teracotă. 
Aflată în pragul falimentului, fir
ma a renăscut în 1924, o dată 
cu schimbarea proprietarilor ei. 
Atunci a demarat fabricarea 
produselor refractare, care a 
cunoscut o dezvoltare rapidă, 
fiind singura unitate de profil

După ce a supraviețuit celui de-a! doilea 
război mondial

Va rezista oare
"Refractara" Baru 
actualei tranziții ?

care a funcționat în perioada 
celui de-al doilea război mondial, 
între anii 1975-1985, întreprin
derea și-a mărit capacitatea de 
producție, intrând în fabricație 
produsele refractare șilico-alu- 
minoase, prafuri exoterme, plăci 
termoizolante și cărămizi ter- 
moizolatoare. Beneficiarii tradi
ționali ai fabricii proveneau din 
industria siderurgică, situație 
care s-a păstrat până azi.

Din cele declarate de dl ing. 
loan Mihuț, directorul societății, a 
reieșit că peste 90 la sută din 
activitate este subordonată fa
bricării de produse refractare, în 
timp ce 7-8 procente o repre
zintă sectorul produselor termo- 
izolatoare, reprezentat de plăci, 
șamote, cărămizi cu proprietăți 
de izolare termică. Un procent 
cu ceva mai mare de unitate îl 
reprezintă producția de repere 
destinate sobelor de teracotă, în 
speță socluri și cornișe, capace 
și cahle.

Siderurgia a rămas princi
palul beneficiar al S.C. "Refrac
tara" SA Baru, produsele re
fractare fiind folosite la turna
rea metalelor sau aliajelor în dife
rite forme, precum și la înzidirea 
podurilor și oalelor de turnare 
din oțelării. Materialele termo- 
izolatoare se folosesc la tur
narea oțelurilor calmate și la 
căptușirea lingotierelor direct și 
invers conice. Ca noutate sunt 
produse la "Refractara" be
toane refractare, existând pre
ocupare pentru demararea pro
ducției de ciment refractar, care 
va lărgi mult spectrul pieței pen- 

^tru fabrica de la Baru.

Disponibilizați, la cheremul Banc Post
Reprezentanții Agenției 

Naționale de Dezvoltare a 
Zonelor Miniere, aflați zilele 
trecute la Deva, subprefectul 
Nicolae Segesvari și consi
lierul primului ministru Radu 
Vasile, pe probleme de mi
nerit, juristul Marcel Maca- 
rovschi, au rămas uimiți au
zind relatarea a doi disponi
bilizați din minerit, care și-au 
investit banii într-o afacere, 
la ce șocuri sunt supuși de o 
bancă pentru obținerea unui 
credit. Despre ce este 
vorba?

Niculae Bobora și loan 
Sincovici, disponibilizați la 
cerere de la EM Ghelar, res
pectiv EM Certej, și-au chib
zuit banii și au pornit să con
struiască o fabrică de lapte 
în zona pădurenilor. l-au tur
nat fundația și au început să 
o ridice. Dar s-au terminat

Chiar dacă este un mare 
consumator de produse refrac
tare, siderurgia nu este și un 
bun platnic al acestora. "Refrac
tara" are de încasat în prezent 
creanțe ce se ridică la 8 miliarde 
de lei. Cum doar 15 la sută din 
încasările firmei se fac cash, 
datoriile firmei la buget și la fon
dul de asistență socială se ri
dică la 10 miliarde de lei. De altfel, 
"Refractara" a încheiat anul tre
cut cu o pierdere de peste 2 
miliarde de lei. La această stare 
de fapt contribuie și stocurile 
firmei, ce se ridică la cca. 3 mili

arde de lei, reprezentând, con
form celor declarate de dl loan 
Mihuț, producție comandată dar 
neridicată de beneficiar. Tehno
logiile învechite și calitatea sla
bă a materiei prime autohtone 
folosite fac exportul inaccesibil 
pentru "Refractara" Baru, rigo
rile pieței vestice fiind mult prea 
mari pentru producătorul român 
de produse refractare.

Dl director loan Mihuț apre
ciază că, dată fiind situația 
economică actuală, soluția de
pășirii cu rapiditate a crizei se 
află doar în găsirea unui inves
titor puternic, care să relan
seze activitatea. Firma este 
considerată atrăgătoare, pre
zentând interes întreaga infra
structură pe care fabrica o 
furnizează. Este vorba de faci
lități legate de alimentarea cu 
energie electrică, gaz metan, 
transport, precum și hale de 
producție. Investitorul, cumpă
rând fabrica, are deja un cadru 
robust unde poate așeza noile 
tehnologii necesare obținerii 
unor produse la standarde 
înalte. Chiar și așa, însă, inves
tițiile ar trebui să depășească, în 
opinia dlui Mihuț, 20 de miliarde 
de lei. Din cele decfarate de in
terlocutor a reieșit că pentru 
cumpărarea pachetului de acți
uni majoritar la "Refractara" 
există depusă scrisoare de in
tenție din partea unui grup de 
trei firme din Italia specializate în 
fabricarea de produse cera
mice. în data de 12 octombrie 
a.c. va avea loc la București o 
nouă licitație vizând adjude
carea acțiunilor "Refractara". I

banii. N-au fost prea mulți, iar 
construcția costă nu glumă. Și 
atunci au dat fuga după 
ajutor, așa cum li s-a promis, 
prin Oficiul județean de Forță 
de Muncă și Șomaj Hunedoa
ra, întrucât ei vor crea locuri 
de muncă pentru disponibili- 
zații de la minele din zonă. 
Acesta are contract cu Banc 
Post privind acordarea de cre
dite, singura bancă partici
pantă la licitația organizată 
pentru asemenea prestații și 
deci câștigătoare sigură.

Nimic rău până aici. Nu
mai că, pentru acordarea îm
prumutului, Banc Post le-a 
cerut celor doi o garanție de 
275 la sută din suma credi
tată, ceea ce i-a pus la pământ 
pe curajoșii înteprinzători. 
"Dacă am avea asemenea 
garanții n-ar mai trebui să 
luăm împrumut, ba chiar n-ar

"Condor" Deva își betonează drumul 
spre economia de piață (II)

în primul articol publicat sub genericul de mai sus în 
pagina "Reformă - Restructurare” din ziarul nostru de 
miercuri, 23 septembrie a.c., consemnam măsurile 
luate de noua conducere a SC "Condor” SA Deva privind 
reorganizarea societății, ca o cerință imperativă care să-l 
asigure crearea condițiilor de privatizare.

Rândurile care urmează sunt consacrate reflectării 
altor preocupări și demersuri ale sus-numitei societăți 
comerciale pentru împlinirea acestui deziderat major, în 
contextul tranziției României la economia de piață.

Prin privatizare, spre eficiență 
și dezvoltare

- S.C. "Condor" S A. Deva se 
află de mult pe lista de priva
tizare a FPS, ne spune dl ing. 
Constantin loan, președintele 
consiliului de administrație și 
directorul general al societății. 
Am întocmit toate documentațiile 
necesare, le-am înaintat orga
nelor abilitate și așteptăm hotă
rârea și forma de privatizare: 
piața de capital, negocierea, lici
tația. Noi dorim ca FPS să vândă 
membrilor PAS pachetul integral 
sau măcar majoritar de acțiuni. 
Poate interveni și procedura de 
vânzare-cumpărare a societății 
prin divizare, pe obiective izolate.

în prezent, colectivul SC 
"Condor" SA Deva mai numără 

^964 de angajați, iar capitalul 

mai trebui să facem vreo afa
cere", afirma Niculae Bobora. 
"Die, este strigător la cer acest 
lucru, adaugă loan Sincovici. 
în loc să fim ajutați, cum am 
fost momiți cu bani și cu pro
misiuni, suntem stopați din 
orice activitate. Oare nu este 
suficient să garantăm cu afa
cerea? Este aberant". "Și mai 
este o anomalie, subliniază 
ortacul său. Nu ne vom putea 
începe activitatea dacă nu 
prezentăm băncii bilanțul pro
ducției și cifra de profit pe ulti
mele șase luni. Păi care pro
ducție? Care profit?"

Consilierul Marcel Maca- 
rovschi și-a pus mâinile în cap 
și a explodat nervos, promi
țând că va aduce la cunoștința 
premierului Rado Vasile ase
menea stări de lucru trist - ila
re și i-a sfătuit pe reprezen
tanții ADZM să apeleze și ei la 

social este de 10 miliarde de lei. 
Societatea are în sume aproxi
mativ egaledatorii și creanțe. Ea 
este totuși atractivă la privatizare, 
deși parte din dotarea tehnică este 
învechită, uzată moral și se cere 
înlocuită. PAS-ul și-a depus la FPS 
oferta de cumpărare, însă el nu 
dispune și de aportul financiar 
pentru retehnologizare, pentru 
investiții și dezvoltare. Ca atare, 
un partener particular la priva
tizare ar fi cea mai bună soluție, 
care ar asigura societății forță și 
dinamism într-o economie concu- 
rențială.

Oricum, în perspectiva priva
tizării, care se dorește a fi apro
piată, consiliul de administrație de 
la "Condor" Deva caută noi posi

organismele centrale abi
litate pentru descâlcirea 
acestui ghem de ițe din con
lucrarea MMPS cu Banc 
Post.

- Noi am făcut deja inter
vențiile necesare la MMPS și 
sperăm ca în scurt timp 
această situație să se rezol
ve, releva dl Eugen Maniac, 
directorul OJFMȘ Hunedoa
ra. Mai ales că noi lucrăm 
cu Banc Post și în alte do
menii, plătim prin ei ajutoa
rele sociale, drepturile de 
șomaj, pensiile, alocațiile 
pentru copii, din care înca
sează anual comisioane im
portante.

lată doar o "moctră" pri
vind sprijinirea întreprinză- 

* lorilor disponibilizați din mi
nerit, care vor să facă ceva 
pentru ei și pentru semeni 
ai lor. 

bilități de pregătire a procesului, 
de înlesnire a înfăptuirii lui. Socie
tatea dispune de o serie de active 
de care nu mai are nevoie și pe 
care vrea șă le scoată la vânza
re. Este vorba de patru cămine de 
nefamiliști - în Brad, Hațeg, Orăș- 
tie, Lupeni -, de cantina din Deva, 
de balastiera de la Dobra, de alte 
utilaje și instalații. în același timp 
se preocupă de recuperarea cre
anțelor, lucru extrem de greu, de
oarece majoritatea obiectivelor 
importante, cu valori mari, le pres
tează'pentru instituții bugetare, 
care au bani foarte puțini și datorii 
foarte mari. Este cazul viitorului 
palat administrativ, Liceului de artă 
și stației de epurarea apei din mu
nicipiul Deva, Casei de cultură din 
Simeria ș.a.

De altfel, ca obiectiv imediat și 
hotărâtor în vederea privatizării, 
conducerea SC "Condor" SA De
va și-a fixat creșterea eficienței 
întregii activități, urmărită pe două 
canale: îmbunătățirea și diversi
ficarea producției și a prestațiilor 
și perfecționarea activității ecopo- 
mico-financiare. Directorul gene
ral al societății le punctează suc
cint, în ordine inversă.

- "Condor" Deva are mese
riași buni, dotare tehnică destulă, 
câștigă licitații și execută lucrări 
de calitate, însă banii pentru aces

La presa automată cu fricțiune din cadrul S.C.
REFRACTARA S.A. Baru, muncitoarea Marieta Călin se 

evidențiază prin profesionalism și conștiinciozitate

Se cere 
desființarea fPS

Deputatul Mircea Coșea, 
vicepreședinte al Partidului 
Alianța pentru România, a 
declarat că Fondul Proprie
tății de Stat este un orga
nism contra haturii și trebuie 
desființat în umătoarele șase 
luni. Conform lui Mircea 
Coșea, fost ministru în gu
vernul condus de Nicolae 
Văcăroiu, inamicul public 
numărul unu în ceea ce pri

PLATA CU PRIORITATE 
A OBLIGAȚIILOR 

BUGETARE
Camera Deputaților a 

adoptat proiectul de lege pri
vind plata cu prioritate a obli
gațiilor bugetare. Legea pre
vede că persoanele juridice, 
indiferent de forma de orga
nizare și tipul de proprietate, 
sunt obligate să efectueze 
plățile în următoarea ordine: 
plata drepturilor salariale 
(inclusiv a obligațiilor buge
tare legate de acestea); plata 
obligațiilor bugetare repre
zentând impozite, taxe, con
tribuții și alte venituri dato
rate bugetului de stat, buge
telor locale, bugetului trezo

Pagină realizată ae
Dumitru GHEONEA, Adrian SĂLĂGEAN 

- Foto: Traian MÂNU
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tea întârzie prea lungi perioade 
de timp la beneficiari. Recupe
rarea lor este foarte greoaie și 
nu ne stă în putere s-o acce
lerăm. Ca o compensare, ne 
gândim să dezvoltăm și alte acti
vități. Avem în vedere și în sta
diu de organizare producerea și 
comercializarea unor materiale 
de construcții la diferiți agenți 
economici și persoane particu
lare. De asemenea, am constituit 
un compartiment de prestare a 
unor lucrări de mai mică dimen
siune și valoare în construcții, 
montaje, instalații, pe care îl vom 
utila la nivel corespunzător și îi 
vom căuta comenzi. Și nu în ulti
mul rând, ba poate chiar în pri
mul, urmărim cu exigență dimi
nuarea pe toate căile a cheltu
ielilor neeconomicoase, a con
sumurilor inutile de materiale, 
carburanți, energie. Trebuie să 
învățăm și să respectăm riguros 
regulile economiei de piață.

Fără îndoială că trebuie. De
oarece unii încă mai gândesc și 
acționează lent, dezordonat, 
privind cu invidie la colegii lor 
care s-au privatizat. Acolo este 
însă alt ritm, alt interes, altă moti
vație a muncii. Iar "Condori’Deva, 
cu tot arsenalul său, vrea să 
pătrundă în acel sistem de "ca
re pe care". Nu va fi ușor.

vește reforma este FPS - ad
ministratorul economiei ro-« 
mânești.

Organism în întregime 
politizat, ai cărui funcționari 
sunt membri în consiliile de 
administrație ale întreprin
derilor ce trebuie privatizate, 
pe care ei trebuie să le vân
dă, este cel mai mare ob
stacol în calea privatizării, a 
redresării economice a țării.

reriei, bugetului asigurărilor 
sociale de stat și bugetelor 
fondurilor speciale; plata 
obligațiilor față de furnizorii 
de energie electrică, agent 
termic,'gaze naturale, căr
bune și păcură; plata obli
gațiilor față de alți creditori - 
persoane fizice sau juridice.

Efectuarea plăților în altă 
ordine decât cea prevăzută 
în proiectul de lege consti
tuie contravenție și se sanc
ționează cu amendă de la 5 
milioane la 10 milioane de 
lei aplicată persoanei 
juridice.
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Țărăniștii interesați de 
problemele orașului și ale tării

Ziua sportivă a handicapaților 
neuromotori

Trei au fost problemele 
abordate în conferința de 
presă ce a avut loc vinerea 
trecută'din inițiativa filialei 
municipale Deva a Partidului 
Național Țărănesc Creștin și 
Democrat și anume: 1. lipsa 
apei calde în municipiul reșe
dință de județ; 2. finanțarea 
de la buget a sănătății și 3. 
atitudinea față de înființarea 
unei universități de stat cu 
limba de predare maghiară.

Prima din cele trei pro
bleme puse în discuția cu 
ziariștii ni s-a părut o exage
rare întrucât municipiul Deva 
are apă caldă, în general. 
Au rămas fără apă caldă 
doar câteva străzi din oraș 
din cauza unor defecțiuni 
tehnice care sunt pe cale de 
a fi rezolvate. în cea de-a do
ua problemă lucrurile sunt 
clare: s-au dat puțini bani la 
sănătate de la bugetul de 
stat. Discutarea acesteia era 
și este neavenită, mai ales 
fiindcă, după cum bine se 
știe, Partidul Național Țără
nesc Creștin și Democrat se 
află în coaliția guvernamen

IMici măcar o lopată...
între 21-27 septembrie, în 

Valea Jiului s-a anunțat o săp
tămână a curățeniei. Săptă
mâna s-a încheiat, dar în ora
șul Aninoasa n-a mișcat ni
meni nici măcar o lopată. Con
tainerele din centrul localității, 
(spațiul despre care s-a spus 

tală, ba chiar o conduce, cel 
puțin așa se pretinde de către 
staful acestuia.

în ceea ce privește a treia 
chestiune abordată aceasta 
este, într-adevăr, interesantă

mai ales că încă nu se știe cu 
limpezime ce dorește PNȚCD 
în privința universității în limba 
maghiară, liderii acestuia bol- 
mojind-o și încurcându-se în 
declarații ambigue. în confe
rința de presă s-a subliniat că 
organizația municipală a parti
dului se situează clar pe poziția 
înființării unei universități de 
stat multiculturale. S-a subliniat 
că nicăieri în lume, cu excepția 
Finlandei, nu există universități 
în limba naționalităților conlo
cuitoare, iar o asemenea insti
tuție nu ar aduce nici țării și 
nici naționalității maghiare 
vreun avantaj, problema ne- 
fiind, deci, de actualitate.

Răspunzând întrebărilor 
ziarului nostru, organizatorii

cu ani-în urmă că va deveni pia
ță) mai au în jurul lor gunoaie 
pentru încă două containere. 
Cel din apropierea Bisericii Or
todoxe, de pe strada Libertății, 
așijderea, ca aceeași imagine 
respingătoare să apară, din loc 
în loc. cât ține strada lungă, ce 

conferinței de presă - dnii 
loan Rău, președintele filia
lei județene, Liviu Antal, vice
președinte, și Dumitru Gâl- 
cescu, vicepreședinte al 
Consiliului local Deva, au 
afirmat: «Așa este, UDMR a 
promis că, dacă nu va lua 
ființă o universitate cu limba 
de predare maghiară, va 
ieși de lă guvernare. Credem 
însă că nu va renunța la pu
tere; ®UDMR nu va dărâma 
ceea ce a cucerit; «Acel ma
nifest intitulat "M am săturat 
de România" al societății 
"Pro Transilvania" nu este 
nimic altceva decât o glumă, 
ce nu trebuie luată în sea
mă. Oare? zicem noi; Rupe
rea Transilvaniei de Româ
nia nu pare a fi deloc o glu
mă și trebuie luată în serios 
de toate forțele politice;
• Nu, în PNȚCD nu există 
aripi, partidul este unit;
• PNȚCD nu este pentru ale
geri anticipate fiindcă aces
tea n-ar modifica eșichierul 
politic românesc așa cum 
relevă sondajele.

Traian BON DOR

taie Aninoasa de la un capăt 
la altul. Nicicând nu s-a adu
nat atâta mizerie în oraș ca în 
această toamnă! Chiar nu mai 
are localitatea nici un gos
podar? Edilii orașului pe unde 
circulă de n-au ochi să vadă 
mizeria din jur? (A.N.)

.... -----

Sâmbătă, sala de sport a 
Colegiului Național "Dece- 
bal" Deva a fost locul în care 
și-au dat întâlnire foarte 
mulți handicapați neuromo
tori din Deva în primul rând 
dar și din județ. A devenit un 
obicei ca persoanele cu 
probleme să-și manifeste 
din când în când aptitudi
nile, să-și uite, fie și numai 
pentru câteva ore, necazu
rile. Inițiativa manifestării 
aparține Clubului "Cuteză
torii" iar organizarea ei s-a 
făcut de către Asociația Han
dicapaților Neuromotori 
Hunedoara-Deva.

Un rol deosebit în reușita 
întâlnirii sportive a.avut Di
recția Județeană de Tineret 
și Sport, sub egida căreia s- 
a desfășurat și care a oferit 
pentru câștigători 10 calcu
latoare de buzunar, 20 de 
agende și 30 de pixuri. Im
portantă a fost și contribuția 
Colegiului Național "Dece- 
bal" Deva care le-a pus la 
dispoziție, gratuit, sala de 
sport, jocurile și materialul 
sportiv necesar, cât și un ca
dru de specialitate în per
soana drei Sorina Popa, ca
re a coordonat întrecerile de 
aruncarea mingii la coș din 
cărucior, aruncare la țintă, 
cros ș.a. Pe lângă aceste ac
tivități de mișcare, alți partici
pant! au preferat jocurile de 
șah, table sau scrabble.

Participarea la acțiunea de 
sâmbătă a fost numeroasă. 
Și, din fericire, foarte puțini au 
fost cei care au stat pe mar
gine să asiste, majoritatea 
luând parte la întreceri. Au fost 
prezenți și doi membri ai Or
ganizației de sprijin pentru

Moment din timpul concursului de aruncarea mingii la coș din 
cărucior

Foto: Traian MÂNU

România "Frăția" din Olanda. 
Toți cei prezenți s-au simțit 
bine și pentru că grație unor 
sponsori au avut la dispoziție 
sucuri și saleuri de la Coca- 
Cola, din partea domnilor 
Ema Lupea și Adrian Ionică 
de la Casa "El Doron", de la 
Cofetăria "Elis" din Dacia 
(prin intermediul Organizației 
de femei a PD) și de la S.C. 
Prodcomsia SRL - Patiseria 
SIA, prin amabilitatea dnei 
Nastasia Țoc.

întrecerile au fost dispu
tate și s-au finalizat cu foarte 
mulți câștigători. Dat fiind 
numărul lor mare la toate 
genurile de concursuri, am 
reținut doar numele celor 
clasați pe locul I, dar felicitări 
merită toți participants, pre- 

mianți sau nu. Ocupanții pri
melor locuri la concursurile 
zilei sportive de sâmbătă 
sunt: Șerban Oprean, Felicia 
Bedea, Petre Ciobanu, 
Radu Crăciun, Berey Ârpâd 
Vladimir, Eugenia Codrea, 
Gardo Amalia, Hortansa 
Braic, Mirela Tăgârță, Gina 
Berar, Octavian Bogdan și 
Gheorghe Glisă. Atât pentru 
câștigători cât și pentru înso
țitorii lor ziua a fost reușită.

Viorica ROMAN

Intră în a patra dimensiune a comunicării!

e^Cpert
£3 CENTER

Zona conectorii la viitor

CONNEX GSM a intrat într-o nouă dimensiune a comunicării. Dorința ta pentru competență și 
servicii de telefonie mobilă de calitate este îndeplinită de un EXPERT: CONNEX GSM. Intră în zona 

EXPERT CENTER unde vei fi asistat cu toată atenția pentru ca alegerea ta să fie într-adevăr cea mai 
bună. Aici conectarea la serviciile de telefonie mobilă CONNEX GSM are o nouă dimensiune.
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In perioada 23 septembrie - 

23 octombrie 1998:
Terminale originale ERICSSON 

MODEL GA 628 cu prețul începând de la 
119 USD

Și cele mai avantajoase condiții de 
abonament:

■ CONECTARE GRATUITĂ
■ MINUTE GRATUITE ÎN PLUS FAȚĂ 

DE ABONAMENT ÎN PRIMELE 2 LUNI
■ TOMBOLĂ
■ LOTERIE
Toate acestea le puteți găsi numai la firma 

SILOG ELECTRONICS, prin magazinele:
■COMPUTER SHOP, DEVA, B-dul Decebal, 

bl. S, parter, tel/fax: 054233061.
■ DAEWOO - PHILIPS, HUNEDOARA, 

B-dul Dacia, nr. 6B, bl. 5, parter, tel./fax: 
054721925.

■ DAEWOO - PHILIPS, ORĂȘTIE, str. 
Eroilor, bl. A, parter, tel./ fax: 054247955.

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DEVA
ANUNȚĂ

CONCURS ÎN VEDEREA OCUPĂRII 
URMĂTOARELOR POSTURI PENTRU ANUL 

UNIVERSITAR 1998 -1999

> 1 post de preparator - Corespondență în 
afaceri

> I post de preparator ■ Economia firmei. 
Economia politică

>7 post de preparator - Management general, 
managementul resurselor umane

>7 post de preparator ■ Studiul compor
tamentului partenerului și consumatorului

>7 post asistent ■ Matematică ■ statistică
f i post asistent - Fizică
> 7 post asistent ■ Limba franceză.
Relații suplimentare puteți obține Ia 

secretariatul Universității Ecologice Deva, zilnic 
între orele 8-15 sau la telefoane: 054-211816, 
219076.

[ Societatea de Investiții ] 
j Financiare “Banat - |
| Crișana" |
| aduce la cunoștința acționarilor săi că | 
| distribuirea dividendelor prin intermediul | 
| unităților Băncii Agricole va lua sfârșit la data | 
| de 21 octombrie 1998. j
| în consecință, acționarii care nu și-au | 
| ridicat dividendele, sunt invitați să facă acest | 
| lucru la cea mai apropiată unitate a Băncii | 
ț Agricole, până la data menționată. |
| De asemenea, la sediul Sucursalei din | 
|Deva, acționarii care nu și-au ridicați 
| certificatele le vor putea ridica de la sediul | 
|său din str. 22 Decembrie, nr. 37A, et. II, |
| camera 2. |
L — — — — — — — — — — — — — — — J

Regia 
Autonomă de 
Interes Local 
Hunedoara

BANCA

©Husqvarna

Husqvarna 40
PrCțul modelului Husqvarna 40: 3.1 70.000 lei (362 USD)

Plăiim pentru o Drujba veche: 350.000 lei (40 USD)

Rest de plată: 2.82O.OOO lei

Preț inclusiv TVA la cursul de schimb zilnic leu/dolar

Ofertă limitată 1 sept.'98 - 31 dec.'98 
la distribuitorul nostru autorizat!

MAGAZIN HUSQVARNA
DEVA - B-dul DECEBAL, Bl. 22, PARTER 

(vis a vis de BANKCOOP DEVA)
TEL.: 054-219301; FAX: 054-224550

©Husqvarna

cu sediul în Hune
doara, Bd. Republicii, 
nr. 5,

Organizează la se
diul regiei în data de 
12.10.1998, ora 12,00, 
Concurs pentru:

- ocuparea a două 
posturi de maistru

Condiții: absolvenți 
ai învățământului supe
rior, vârsta maximă: 35 
de ani.

Relații suplimentare 
la biroul personal, 
telefon 711056.

MARI REDUCERI DE PRETURI!

Nou an școlar, noi prețuri! X

- , cu /

<30%
mai ieftin

Banca Transilvania SA
Sucursala Deva

CREDITE AVANTAJOASE 
PENTRU EXPORTATORI

Firmele cu activitate de export beneficiază de avantaje 
suplimentare la creditele acordate de Banca Transilvania, 
dobânzile practicate fiind, în funcție de rulajul în valută, 
mai mici, după cum urmează:

- cu 2 procente pentru încasări valutare de peste 
100000 USD/lună sau echivalent în alte valute

- cu 3 procente pentru încasări valutare de peste 
200000 USD/lună sau echivalent in alte valute

- cu 5 procente pentru încasări valutare de peste 
500000 USD/lună sau echivalent în alte valute.

Se acordă:
- credite pentru activitatea de producție
- credite pentru investiții

credite pentru cumpărarea de acțiuni și active ale 
societăților Care se privatizează.

Detalii în legătură cu aceste tipuri de credite obțineți la 
sediul nostru din Deva, b-dul 22 Decembrie, nr. 42.

Tel. 054-232258, 232280 Fax: 054-232280

Soluții germane pentru 
amenajări interioare

IZVORUL 
MINUNILOR

0,5 l - 1.200 lei
1,51 -2.100 lei
2 I - 2.700 Iei

Stocuri limitate!

Profitați! Cumpărați! Savurați!
Acum băuturile răcoritoare sunt cu 30 % mai ieftine!

1,51 -3.800 lei
2 1 - 5.000 lei

0,5 1 - 1.800 lei
1,5 1 - 3.600 lei
2 1 - 4.700 lei

♦ adezivi pentru gresie, faianță, tapet, 
covoare PVC și textile

♦ spumă poliuretanică
♦ gleturi, chituri și silicon pentru etanșarea rosturilor
♦ acrilat pentru reparații
♦ șape autonivelante

Distribuitor autorizat: Ksimako
Deva, Bd. Decebal, bl. P, tel./fax.: 054-211053

Societate Comerciala
Depozitele noastre oferă aceste produse la noile prețuri 
ți persoanelor fizice, pentru orice ocazii si sărbători.

(Prețurile nu includ TVA.)

TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT
prin depozitele sale din:

DEVA - str. Apuseni, nr. 2, tel. 231.561
BRAD - str. Avram Iancu, nr. 54, tel. 651.639 
HAȚEG - str. Horia, nr. 87
HINEDOARA - str. Carpați, nr. 92, tel. 092/326.143 
ORĂȘTIE - str. Pricazului, nr. 67
PETROȘANI - str. Oltului, n. 1, tel. 544.802

> Oferă spații pentru depozitare mărfuri, cu 
rampă pentru încărcări-descărcări, atât la Deva cât 
și la Petroșani.

> Vinde la prețuri foarte avantajoase mobilier co
mercial: rafturi metalice pentru depozitare marfă; 
cântare 500 kg (stare nouă); dulapuri metalice tip 
vestiar; palete lemn tip EURO 1200x800 cm.

Relații zilnic între orele 8-15, la tel: 223320 sau 
221093.

Inspecția în Construcții județul Hunedoara
Str. A. Iancu, bl. H3, Deva

Scoate la concurs un post de economist 
Candidații vor prezenta dosarul până la data de 15.10.1998. 
Condiții:
O studii superioare economice;
3 vechime minimă 3 ani.

_ Relații suplimentare se pot obține la tel: 214676.

NUMAI IN 
LIBRĂRIILE 
BIBLIOFOR

La cele mai bune prețuri:
> toată gama de rechizite școlare;
> toată gama de caiete speciale 
ARAMIS, prin Bibliofor, distribuitor 
unic pentru județul Hunedoara;
> biciclete Mountain Bike cu plata 
în 12 rate.

I
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• Vând teren arabil între 
Pricaz și Orăștie. Tel. 223061 
(3003)

• Vând panouri tablă 4/2 m, 
mobilă, frigider, teren arabil în 
Brănișca. Tel. 666441 (3081)

• Vând 1700 mp teren intra
vilan (livadă meri), eventual 
parcelat și bicicletă "Pegas", 
bărbătească, nouă, preț nego
ciabil. Tel. 216590, după ora 20 
(9306)

• SC Mipa SA Orăștie vinde 
fermă pentru reproducție, creș
tere și îngrășare porcine, situată 
pe str. Primăriei- fundătură. 
Ferma dispune de anexe. Infor
mații: sediul societății, str. N. 
Bălcescu, 26 sau tel. 247470 
(5343)

• Vând casă și grădină (2500 
mp) în Săcărâmb. Tel. 620535, 
între orele 10-20 (5347)

• Vând apartament 4 camere, 
zonă centrală. Tel. 217010 
(3010)

• Vând apartament 2 camere, 
decomandate, boxă, bloc nou. 
Tel. 625700 (3006)

• Vând apartament 2 camere, 
lângă piață. Tel. 230505, orele 
13-15 (3016)

• Vând casă bătrânească, cu 
grădină, sat Rovina, corn. Bră
nișca, nr. 77,familia Stânea 
(3015)

• Incredibil! Apartament cu 2 
camere, decomandate, cu nu
mai 25 milioane lei. Deva, tel. 
092/734064. (5190)

•Vând Oltcit Club, 8.000.000 
lei, negociabil. Tel. 216908, 
zilnic 8-20 (3001)

• Vând Peugeot 305 GL, 
benzină, înmatriculat, motor de
fect, avantajos.626757 (9340)

• Vând două tractoare agri
cole, în stare de funcționare, 
Hunedoara, tel. 054/723123 
(5552)_____________________

• Vând Ford Escort 1987, 
înmatriculat, opțiuni, conve
nabil. Tel. 651579, 094/561588 
(5058)

• Vindem și montăm orice tip 
de parbrize și geamuri auto. 
Relații Complex Eurovenus, 
boxa 9. Telefon 219167. (5902)

• Magazin de reprezentanță 
a Balanței Sibiu vinde toate 
tipurile de balanțe mecanice și 
electronice cu prețul fabricii. 
Telefon 219260, Deva, Horia, nr. 
18. (5246)

• Cumpăr copiatoare vechi, 
dezafectate, pentru piese. Ofer 
între 50-100 DM pe bucată. 
Relații la telefoanele 092/ 
238348 sau 054/713800. (OP)

• Vând și montez parbrize 
auto, toate tipurile. Deva, str. 
Dragoș Vodă, 14. Telefon 
225075. (5322)

• Vând remorcă Aro una tonă 
și motor tractor 650, preț nego
ciabil. Telefon 667450. (9339)

• Vând oțel beton diametrul
6- 2805 lei/kg și diametrul 
8,10,12 - 2965 lei/kg. Tele
foane 213637, 092/348200. 
(5342)_____________________

• Vând căței Rottweiler, din 
părinți campioni, linie germană. 
Tel. 057 242643 (3004)

• Vând telefoane celulare de 
mâna a doua, ofer garanție. Tel. 
094 859958 (3009)

• Vând drujbă rusească cu 
piese de rezervă. Tel. 241885 
(3012)

• Vând mașină cusut Singer, 
stare perfectă. Deva, A.VIaicu, 
19 (3019)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (95.000 lei), 
video, satelit. 092368868. (OP)

• Vând plug pentru tractor 
U650, sat Aurel Vlaicu, nr. 80, 
Măcrișan. (5732)

• Sanatoriul de pneumo- 
ftiziologie Geoagiu solicită ofer
te pentru aprovizionarea de 
toamnă la următoarele produ
se:' cartofi, varză, morcovi, pă
trunjel, păstârnac, fasole us
cată. Tel. 243943 (5733)

• Vând elevatoare auto, re
morcă auto, cu două axe, tuburi 
oxigen. Tel. 242501 (5735)

• Vând cazan țuică, cupru, 
negociabil, capacitate 150 I. 
Informații 770367 (5825)

• Societate comercială 
angajează absolvenți pro
moția 1998. Solicitanții sunt 
rugați să trimită C.V. la căsuța 
poștală nr.22, Oficiul Poștal 
nr.6 Deva. (OP)

• S.C. Rom Business Cen
ter Int. angajează personal. 
Relații, sediul firmei Deva, 1 
Dedembrie, bl.C parter, 
233637, 233638. (5328)

• Efectuez transport per
soane Bekescsaba și Bucu
rești. Tel. 217882 (5346)

• Angajez șofer categoria 
D. Tel. 211618 (5348)

• Societate particulară de 
construcții angajează urgent 
inginer constructor. Tel. 
216795, între orele 7-15 
(3020)

• Meditez matematică 
gimnaziu, preț convenabil. 
Tel. 221770, între 7,30-14,30. 
(5251)

• Curs de contabilitate și 
calculatoare. Fundația 
Muncii, prin contribuție de 
50% organizează curs pentru 
tineret. înscrierile se fac la 
sediul PSM din Deva, bdul 
Decebal, bl. M, parter, până 
la 10.10.1998. Informații 
suplimentare la tel. 216138, 
între orele 10-12.

• Angajăm urgent: un 
agent vânzări cosmetice pen
tru Valea Jiului, un agent 
vânzări cosmetice pentru 
Hunedoara, Hațeg, Călan. 
Preferabil cu experiență, 
posesor auto sau carnet au
to. Informații tel. 092/233397 
(5184)

• în conformitate cu Legea nr. 
137/1995, SC Doli Cosmin Service 
SRL Hunedoara anunță înce
perea demersurilor pentru obține
rea acordului de mediu pentru 
Chioșcul alimentar din Hunedoara, 
zona gării. Eventualele sesizări se 
depun la sediul APM Deva, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 25. (3013)

• A.F. Gorcea Cristina Cornelia 
anunță începerea activității de 
comerț în Orăștie, str. Pricazului, 
bloc 70/23. (5731)

PIERDERI

• Pierdut autorizație de func
ționare a Bisericii Penticostale 
Cîmpuri-Surduc, corn. Gurasada, 
jud. Hunedoara. Se declară nulă. 
(3002)...............

• Pierdut certificat acționar emis 
de SIF Banat Crișana cu nr. 
293940 cu acțiuni de la 
288331066 la nr. 288332040. Se 
declară nul. (5349)

• Pierdut certificat acționar emis 
de SIF Banat Crișana, cu nr. 
293939 cu acțiuni de la 
288330091 la nr. 2'88331065. Se 

declară nul. (5350)

DECESE

DIVERSE

BURSA AGRICOLĂ
BAMG ___________ „______________________

Ș| DE MĂRFURI GENERALE

VINDEM: -PORCI VII, decomplex, în greutate de II0-I30 kg 

preț 10500 lei/kg + TVA plata la termen cu filă CEC 

preț 10200 lei/kg + TVA cu plata la livrare
- CARCASĂ DE PORC congelată sau refrigerată 

preț 15500 lei/kg + TVA pljita la termen cu filă CEC 

preț 15200 lei/kg + TVA cu plata la livrare.

Cantitățile de carcasă și porci oferite la vânzare sunt limitate.

Informații la 057/231144 și 057/231120.

Publirom Group SRL

b ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat apartament 
două camere, mobilat, telefon. 
Informații 225276 (5177)

• închiriez rochii de mireasă 
și accesorii, modele deose
bite, pentru domnișoare deo
sebite. Orăștie, Primăverii, 19. 
(5734)

OFERTE DE
SERVICII

• Societate comercială anga
jează familie pentru îngrijirea 
animalelor. Asigurăm cazare, 
masă. Telefon 092/225220. 
(OP)

• Doriți 2 milioane/ lună în 
buzunar? Sunați azi, start ime
diat. D.S. Max Canada deschide 
în România 30 de noi divizii de 
marketing-publicitate. Pregătire 
gratuită pentru formare. Expe
riența nu este necesară. Telefon 
054/627527. (5331)

• S.C. Romintrade ajută 
persoanele disponibilizate cu 
Ordonanța 9 pentru recupe
rarea rapidă a sumei. Relații 
telefon 234048, între orele 9- 
16. (OP)

• Medic tratez disfuncții se
xuale, impotență, ejaculare 
rapidă, tratamentul 189000. 
01 6376273, 092 342629. (f)

GQBOmflL
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B1 dolar SUA 9162 lei ■ 
"1 marcă germană 5469 lei " 

■100 yeni japonezi 6818 lei ■

B1 liră sterlină 15644 lei a 

■1 franc elvețian 6607 lei ■■ ■
B1 franc francez 1631 lei ■ 
"100 lire italiene 553 lei *■ ■
■ Cursurile incluse în a-«
■ ceasta listă au la bază cotați/ ■
■ ale societăților bancare au- ■
■ torizate să efectueze ope-u
■ rațiuni pe piața valutară. Pre- ■ 
• zenta listă nu implică obli-*
■ gativitatea utilizării cursurilor*
■ în tranzacții efective de*
■ schimb valutar și înregistrări. ■ ■■■■■■■■■■■■■a

Raport bursier pe perioada 20-25 septembrie 1998
BVB
Se pare că în această săptămână căderea pieței s-a oprit, nu că ar fi venit investitorii ci mai 

degrabă pentru simplul fapt că nu prea mai are ce să cadă!
în general a fost o săptămână foarte săracă în evenimente și se așteaptă în continuare o nouă 

perioadă de derută, presărată ici și colo de mici speculații sau vânzări de resturi de portofolii ale 
dientilor străini care au renunțat la piața românească.

RASDAQ
Piața extrabursieră a fost ca și piața bursieră lipsită de evenimente semnificative, indicele 

RASDAQ a continuat să scadă într-un ritm 0,3-0,6%, deprecierea de vineri fiind mai semnificativă 
1,95%. Volumul tranzacționat s-a înscris între 3-5,5 mid. lei, excepție fiind ziua de vineri când acesta 
a fost de 7,5 mid. lei ca urmare a tranzacției speciale de pe ROMCIF.

Pentru săptămâna viitoare ne așteptăm la aceeași evoluție lipsită de evenimente semnificative, 
însă cu speranța unei redresări determinată de redresarea înregistrată vineri la BVB.

SVM ACTIVE INTERNAȚIONAL 
Agent valori mobiliare 

Marcela LOVIȘTE

• Familia dr. Petru Armean 
mulțumește tuturor celor care i- 
au fost alături la greaua suferință 
pricinuită de decesul celui care 
a fost un minunat soț, tată și bunic

ARMEAN VICTOR
Dumnezeu să-l odihnească în 

pace!

• Conducerea și colectivul 
Direcției Sanitare a Județului 
Hunedoara transmite sincere 
condoleanțe familiei dr. Armean 
Petru la greaua pierdere suferită 
prin decesul tatălui. (3015)

• nu include T.V.A

Angajează
- sales representative
* marketing representative
- comercial representative
- area sales manager

Condiții:
I

- vârstă maximă 30 de ani
- prezență agreabilă
- abilități comunicationalel >

Se oferă:
- salarizare fixă + comison, posibi

lități de promovare

Trimiteți un Curriculum Vitae la>

fax: 057-211011 și așteptați să fiți contactați.

OCALCR AUTOR ZA* CONNtX 05V AJ’DH.ZAT .ÎUNNU OSM € A. I H AUTQR.ZAl f.OhHCX

... să-ți iei un telefon mobil. ÎI iei în rate!

De acum, prin CONNEX GSM, ai noul sistem de plată în rate CONNEX SMART $i poți 

cumpăra telefonul Motorola d520 în 6 rate lunare, avansul fiind de numai 89$*. în plus, până 

la 17 octombrie, beneficiezi de conectare gratuită la orice tip de abonament CONNEX GSM.

DEVA BRAD ORĂȘTIE
Bd. Decebal,bl. R. Str. Tudor B-dul Eroilor,
parter Vladimirescu nr. 2 Bl E, Parter
tel. 054-211 216 tel. 054-770013 tel. 054-247 540

HUNEDOARA
Bd. Dacia nr.37,
B1.47, Parter 
tel. 054-723 139

Sună bine. Pentru tine.

'CONNEX

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM



30 SEPTEMBRIE 1998Cuvântul liber
—

(Urmare din pag. 1) Scopul ■ limitarea riscurilor de Recoltările si semănatul
r

- Pentru nerespectarea 
normelor de igienă s-au aplicat în 
acest an agenților economici 1008 
sancțiuni (Legea 98/1994) în 
valoare de 130.000.000 lei șt s- 
au emis 21 decizii de suspendare 
temporară a activității (din care 14 
unități au. activitatea suspendată 
și în prezent).

S-au scos din consum 4500 
kg și 200 I alimente ne
corespunzătoare din punct de 
vedere igienico-sanitar.

Pentru acțiunea de control din 
depozitele en gros, în zona Deva 
s-au controlat 61 unități, s-au dat 
3 amenzi contravenționale la : 
S.C. Efy Style Serv SRL, S.C. 
Elan Plus Comex SRL Deva și 
S.C. Fiesta SRL'Deva pentru 
funcționarea fără vizarea 
autorizației sanitare de

îmbolnăvire a populației
funcționare pe anul în curs, pentru 
neefectuarea examenelor 
medicale periodice și pentru 
nerespectarea măsurilor prescrise 
de Inspectoratul de Sănătate 
Publică.

- Care este relația cu publicul? 
Vin oamenii spre dumneavoastră, 
cum le puteți fi de folos?

- La Inspectoratul de Sănătate 
Publică Deva funcționează un 
Birou de Relații cu Publicul unde 
se pot cere informații despre 
activitatea noastră, despre 
documentația necesară obținerii 
autorizației sanitare sau avizelor 
sanitare. Este în lucru o pagină 
WEB pe INTERNET.

Suntem deschiși oricăror 
sugestii și conștienți că putem

primi din partea colaboratorilor 
noștri idei folositoare.

- Ce ați dori să transmiteți 
celor cu care colaborați (agenți 
economici, populația județului) ?

- Agenților economici doresc 
să le transmit că ISP Deva 
privește munca de autorizare 
sanitară și activitatea de 
inspecție sanitară ca 
instrumente de limitare a 
riscurilor de îmbolnăvire a 
populației și nu ca instrumente 
coercitive din principiu.

Pentru populație mesajul 
meu și al colegilor mei este că 
noi existăm pentru a fi de folos 
.singurului nostru pacient care 
este populația județului 
Hunedoara.

(Urmare din pag. 1)

sămânță și de scoaterea 
motorinei pe lista de plată pe 
cupoanele agricole, s-a ajuns 
într-o situație ce n-a existat în 
nici un alt an agricol la 
această dată calendaristică, 
privind stadiul însămânțărilor 
de toamnă. Ca dovadă, deși 
ne găsim aproape la 
jumătatea perioadei optime 
pentru însămânțări, în județul 
nostru sămânța de grâu n-a 
fost pusă sub brazdă nici pe 
15 la sută din suprafața pro
gramată.

Pentru a intra bine înfrățit 
și viguros în iarnă și a evita 
pierderile cauzate de îngheț, 
important este ca toți culti
vatorii (chiar dacă nu produc

grâu decât pentru consumul 
propriu, în conjunctura când 
această cultură este cam în 
dizgrație, neexistând posi
bilități de valorificare în

condiții de eficiență) să 
țină seama de aver
tismentele meteorologilor 
și să acționeze în con
secință.

F---------------------------------------------------------------------------------------------------

CASA ALTO
partener autorizat pentru zona de
vest a României vă oferă:

toată gama de autovehicule Mercedes-Benz și Ford
- Vânzare și în sistem de leasing
- Service și piese de schimb

Timișoara, Calea Șagului, nr. 142.
Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948.

La Turdaș,
Comunicarea nu va mai fi

o problema
Dintotdeauna localitățile rurale 

au suferit din cauza lipsei telefoniei 
și implicit a comunicării. Pentru ca 
acest neajuns să nu mai persiste 
Primăria comunei Turdaș a făcut 
toate demersurile necesare, 
obținând aprobarea înființării unei 
centrale automate îrj comună. 
Centrala de care aminteam este 
destinată doar locuitorilor satului 
Turdaș. Și în satele aparținătoare 
telefonia va exista, de aparate

beneficiind familiile care au depus | 
cerere în acest sens. De § 
menționat că Alcatel Orăștie va S 
face acoperirea acestor zone. | 
Primarul comunei, dl Nicolae 5 
Simțea, speră ca până în luna 1 
decembrie a.c. centrala automată “ 
Turdaș să fie funcționabilă: Până | 
atunci însă toți sătenii au acces la j 
telefonul public cu cartelă instalat 
în incinta primăriei.

Un nou sediu al Dispensarului
uman medical Pricaz

O lungă perioadă de timp 
Dispensarul uman medical Pricaz 
își desfășura activitatea în incinta 
unei case naționalizate. După ce 
proprietarul și-a redobândit 
imobilul, s-a căutat un nou spațiu în 
care dispensarul să poată 
funcționa. Singurul loc disponibil 
era sediul fostului CAP din sat. 
Qum clădirea se afla într-o stare 
avansată de degradare, valoarea 
reparațiilor s-a ridicat la suma de 80 
de milioane lei. în prezent se

execută ultimele lucrări de 
finisare, după care Dispensarul 
uman medical Pricaz va putea 
întâmpina pacienții. Din 
spusele reprezentanților auto
rității locale am înțeles că 
dispensarul se dorește a fi unub 
modern, dotat cu aparatură 
performantă, lucru absolut 
realizabil și sprijinit de; 
belgieni, prieteni de multă 
vreme cu locuitorii comunei 
Turdaș. (Cr.C.)

FPS-ul hunedorean a intrat 
In ci limatnrul PSDR!

Cdnferința de presă desfă
șurată vineri la sediul organizației 
județene a PSDR din Deva s-a 
derulat într-o notă aparte având în 
vedere linia antă a
conducerii filialei hunedorene în 
special faț^T de procesul de 
privatizare.Referindu-se la 
privatizarea în județ, deputatul 
PSDR dl Dumitru Ifrim a apreciat 
că în Hunedoara s-a ales praful de 
acest proces. „Dacă înainte de 
1996, a precizat 
deputatul PSDR, 
FPS-hunedorean 
era condus de 
către dl Petru
Rădoane care era oarecum paralel 
cu privatizarea, acum instituția de 
fală „este condusă de către dl 
Viorel Coposescu care este 
paralel cu privatizarea dar și cu dl 
Petru Rădoane."

Liderii organizației județene a 
PSDR au mai apreciat că după 
1996 FPS- Hunedoara „nu a făcut 
nimic pentru reabilitarea 
economiei județului cu excepția 
dezastrului ecologic care l-a 
promovat prin privatizarea fabricii 
de ciment de ia Chișcădaga." 
„Zilnic între orele 8-11 se 
decuplează electrofiltrele, fapt ce 
face ca în toată zona să existe o 
poluare fără precedent. Nu 
înțelegem ce face APM Deva în 
acest sens! Dincolo însă de 
poluare pare aberant prețul care 
se percepe pe tona de ciment la 
intern unde prețul acesteia atinge 
42 de'dolari, iar la export se vinde 
cu 28 de dolari".

“Dacă FPS așa a înțeles să 
facă privatizarea în România 
trebuie să-i spunem acestui FPS 
că noi nu suntem cobai”, s-a mai

spus la conferința de presă de 
vineri.

„Este inacceptabil ca 70 la 
sută din patrimoniul acestui județ 
să fie lăsat pe mâna unei instituții 
prost condusă, prost gestionată 
și ineficientă”, fapt ce îi va 
determina pe liderii PSDR să 
ridice această problemă în 
discuția cu Președintele 
României care va avea loc în 
perioada următoare, a mai 

precizat dl Dumitru 
Ifrim.

Tot vineri au 
mai fost prezentate 
punctele de vedere

ale organizației județene a PSDR 
față de proiectul de lege privind 
accesul la dosarele întocmite de 
fosta securitate precum și la 
necesitatea creării unei instituții 
speciale finanțată de către 
Parlament prin care fiecare om 
să poată să obțină copii și 
informații despre propriul dosar. 

Au mai fost prezentate 
câteva date de către dl Ionel Moș, 
inspectorul general școlar al 
județului, privind începerea 
noului an școlar, care a debutat 
sub semnul reducerii drastice a 
bugetului. în proporție de 70 la 
sută s-a rezolvat problema 
manualelor școlare, întârzierea 
fiind datorată editurilor care au 
preluat comenzi fără a putea fi 
onorate la timp. Din lipsă de bani, 
a mai spus dl Ionel Moș, există 
încă 'de pe acum mari probleme 
în special în domeniul investițiilor 
unde multe lucrări se vor opri.

Corne! POENAR

NU STA

DEOPARTE 

DACĂ

VREI 
SĂ AI

PARTE!
Vrei să ai parte de calitatea CONNEX GSM? 

Acum nu mai trebuie să pui nimic deoparte! 

Prin sistemul de plată în rate CONNEX SMART 

poți avea un Motorola d520, model 1998! 

Plătind numai 89$ avans și 21$ pe lună timp 

de 6 luni! Și, mai mult, când o să fie vorba de 

vacanță, distracție și celelalte lucruri pe care 

ți le dorești, nu va trebui să stai deoparte! 

Bucură-te de calitatea CONNEX GSM!

■ Prețurile nu includ T.V.A.

SISTEM DE PLATĂ
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