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După cum relata AM Pres, în urma unul 
anunț dat la rubrica “Matrimoniale", prin care 
încerca stabilirea unor legături între cetățeni 
belgieni șl femei din România, R.D. din 
București a avut surpriza să constate că 
majoritatea apelurilor erau din partea 
proxeneților și a prostituatelor, care își 
comunicau cu nonșalanță tarifele și oferta. 
Telefoanele care i-au atras atenția în mod 
deosebit lui R.D. au fost cele prin care două 
femei ofereau spre vânzare propriii copil. Prețul 
cerut era de 10000 de dolari, negociabil, cu 
precizarea că nu este țigan, este sănătos șl 
aparține chiar persoanelor care au contactat

Certejenii risca sa nu aiba
căldură

Restanțele la plata agentului termic pe 
care le au locuitorii celor 400 de apartamente, 
câte sunt construite în comuna Certejul de 
Sus, în prezent se ridică la peste 180 de 
milioane de lei. Aceste datorii, ne spune 
viceprimarul comunei, dl Ovidiu Bugi, sunt 
acumulate încă din anii trecuți, existând un 
foarte slab interes al oamenilor pentru a mai 
stinge din aceste obligații financiare. 
Procentul celor care nu și-au plătit prestațiile 
de apă caldă și căldură este de peste 80 la 
sută. în baza contractelor existente între

la iarna
aceștia și compartimentul de gospodărie 
comunală.din cadrul primăriei, se va trece la 
chemarea în judecată a rău-platnicilor și 
.executarea silită a lor. Au fost date în judecată 
familiile a căror datorie este de peste 500.000 
de lei, existând însă și cazuri când restanțele 
trec de 2 milioane de lei pe un apartament. în 
condițiile când banii nu vor putea fi recuperați, 
ne spune viceprimarul localității, nu vor exista 
resursele financiare asigurării în sezonul rece 
care bate la ușă a minimului de confort termic 
în apartamentele comunei Certejul de Sus.țA.S.)

PUNTE PIETONALĂ 
ÎN CONSTRUCȚIE

»
Consiliul local din comuna Burjuc are 

prevăzute în bugetul pe acest ap fonduri de 
investiții de 800 milioane de lei. Până 
acum, din acești bani s-au cheltuit 512 
milioane lei pentru reparații curente ia 
școli și cămine culturale, iar cea mai mare * 
parte a fondurilor consumate au fost 
folosite pentru începerea lucrărilor la o 
punte pietonală peste râul Mureș, care să 
înlesnească circulația cetățenilor între Tisa 
și Burjuc. Investiția va costa în final peste 
două miliarde de iei, iar fondurile vor figura 
și în bugetele anilor viitori, când se speră 
că lucrările se vor finaliza. (Gh.P.) ,|

ÎN AJUTORUL 
DIABETICILOR

COTIDIAN INDEPENDENT A APARE LA DEVA

Fundația “Scorilo" Deva - 
asociație de întrajutorare a 
bolnavilor.de diabet Deva, a 
achiziționat din import SUA 
aparate “Exactch" pentru analiza 
ambulatorie a glicemiei și 
consumabile.

Aparatura poate fi
achiziționată de către diabetici de 
la sediul fundației situat la 
demisolul clădirii magazinului: 
complex “Ulpia” din Deva. 
Achiziționarea se face la prețul 
de 750000 lei, în acest preț 
aparatul fiind echipat cu 
consumabile pentru 50 de
analize. Aparatele se desfac la 
prețul de intrare în țâră, fără nici 
un adaos comercial. Programul 
de funcționare a fundației este de
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Unii !a cerere
30 de 

magistrați, 
eliberați din 

funcție
Președintele Emil Con- 

stantinescu a semnat un decret 
pentru eliberarea din funcție, la 
cerere, a 30 de magistrați. Cinci 
dintre aceștia, respectiv judecătorii 
Teodor Sâmbrian, de la Tribunalul 
Dolj, și Viorel Olariu, de la Tribunalul 
lași, precum și procurorii Jan 
Ivănescu, de la Parchetul 
Tribunalului Tulcea, Niță Dima, de 
la Parchetul Judecătoriei Buftea, și 
Constantin lancu, de la Parchetul 
Curții de Apel Pitești, au părăsit 
magistratura prin demisie. Alți zece 
procurori și 15 judecători au ieșit la 
pensie.

Când primim împrumuturi externe 
ne fată vaca

Mereu cu mâna 
întinsă...

FORȚE UNITE PENTRU 
REABILITAREA

ZONELOR MINIERE

Departe de a fi apreciat 
ca un succes nemai
pomenit al Coaliției, în 
speță al dlui premier Radu 
Vasile, faptul că s-a 

acceptat un nou împrumut 
din partea FMI (care în 
realitate nu este o 
binefacere, ci o înrobire 
certă și o ipotecare pe mulți 
ani a viitorului țării) nu 
reprezintă decât o umilire a 
actualei puteri care se vede 
nevoită să apeleze la 
împrumuturi externe pentru 
a mai putea supraviețui, 
deoarece a dus țara la 
prăpastie, în ultimii doi ani 
economia țării diminuându- 
și puterea cu peste 20 de 
procente, ceea ce în
seamnă că, menținând 
același ritm, prin anul 2000 
vom ajunge cu siguranță pe 
un loc, de nimeni invidiat, 
în rândul țărilor din lumea a 
treia. De altfel, în Europa ne 
gâsim, la indicatorii de 
bază, în urma bulgarilor și 
albanezilor, scăderea ratin- 
gului plasându-ne din 
punct de vedere economic 
la periferia țărilor europene.

Desigur că dl premier 
actual este în stare să se 
bucure acum că i-a fătat

g WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. D parter
Telefon 234480 

fax 234483
Acorda dobânzi atractive la 

depozitele in lei 
persoanelor fizice!
X la 30 de zile - 4S% 
X la 90 de zile - 47% 

vaca, când cere îm
prumutul. Dar premierul 
care va fi la scadența 
ratelor va spune că i-a 
murit vițelul, deoarece 
trebuie să plătească ceea 
ce a împrumutat pre
decesorul său. De aceea 
ar fi fost bună o lege a 
răspunderii ministeriale, 
adică cine se bagă dator 
să și aibă resurse, să știe 
și să poată plăti datoria 
ce o face. Altfel ne trezim 
ca după 1990, când toată 
lumea era mulțumită și 
aștepta cu gura căscată 
să ni se dea ajutoare din 
afară, de am ajuns să se 
umple țara cu deșeuri de 
tot felul din care însă noi 
nu ne-am îmbogățit cu 
nimic, ci din contră am 
sărăcit mai tare, ducând 
la faliment industria 
autohtonă.

De când am ajuns să 
ne căciulim în fața 
bancherilor și industria
șilor străini, la care avem 
deja peste 8 miliarde 
dolari datorii, care vin 
când suntem leși,nați și 
când le cade lor mai bine, 
spunând că ne-au dat un 
balon de oxigen, am uitat 
că mai există o clasă de 
politicieni și de demnitari, 
compromiși acum, pe

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)

Luni, 5 octombrie 1998, la 
Petroșani au început lucrările 
Seminarului cu tema 
“Dezvoltarea Regională în 
Valea Jiului”, care se va 
desfășura pe perioada a patru 
zile. în prima zi au fost 

prezentate rezultatele 
“Studiului intensiv privind 
dezvoltarea economică a Văii 
Jiului", document elaborat de 
un grup de consultanți străini

»- —----------

Deși Ordonanța de Urgență privind Regimul Zonelor 
Defavorizate nu a fost încă publicată în Monitorul Oficial, iar 
drumul ei până la transformarea în lege va fi, probabil, destul de 

lung, factorii de decizie ai județului Hunedoara îi dau maximă atenție. 
Ordonanța, criteriile ei și modul de aplicare au constituit și tema 
întâlnirii conducerilor Prefecturii și Consiliului județean cu primarii 
din localitățile hunedorene, organizată la sfârșitul săptămânii trecute 
la Deva.

Vădit nemulțumit de percepția unor primari a importanței amintitei 
Ordonanțe de Urgență și de modul în care se implică în înțelegerea 
și în aplicarea ei, prefectul Pompiliu Budulan a anunțat absența de 
la întâlnire a primarilor de la Lupeni, Bunila, Cerbăl, Crișcior, Lelese, 
Răchitova, avertizând cu luarea unor măsuri.

Președintele Consiliului județean, Gheorghe Barbu, a subliniat 
principalele criterii ale Ordonanței de Urgență, atribuțiile Agenției 
Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de

Primarii - implicați mai 
dinamic în chestiunea 
zonelor defavorizate

Reconstrucție a Zonelor Miniere (ANDIPRZM) și a noilor organisme 
constituite pe plan local - Colectivul zonal, Consiliul consultativ, 
Consorțiul de sprijin - și le-a recomandat cu insistență primarilor să 
întocmească în termenul cel mai scurt și cu maximă responsabilitate 
metodologiile referitoare la declararea zonelor defavorizate și să le 
depună la Consiliul județean.

S-a subliniat, de asemenea, faptul că în această perioadă se 
țin adunările de constituire a Agențiilor pentru Dezvoltare Regională, 
care au, între altele, și menirea de a propune Guvernului declararea 
unor regiuni miniere ca zone defavorizate.

Până la constituirea acestora, atribuțiile ce le revin cad în sarcina 
ANDIPRZM, organism central ce trebuie susținut și ajutat efectiv 
de organismele locale din subordine sau cu care lucrează în 
complementaritate.

în toate aceste activități, răspunsuri majore revin și Oficiului 
Forță de Muncă și Șomaj al județului Hunedoara și Direcției județene 
de Statistică, instituții care i-au asigurat pe primari de întregul lor 
sprijin.

Prefectul Pompiliu Budulan și președintele Gheorghe Barbu i- 
au încredințat pe cei prezenți că vor face tot ce depinde de ei pentru 
aplicarea Ordonanței de Urgență privind zonele defavorizate, vor 
insista ca județul Hunedoara, cu multe zone miniere și metalurgice, 
să beneficieze în cea mai mare măsură de avantajele acestui docu
ment, dar că este nevoie ca și primarii, liderii sindicali, agenții 
economici să sprijine efectiv acest proces al restructurării și reformei.

Dumitru GHEONEA
____

DEZVOLTAREA REGIONALĂ 

ÎN VALEA JIULUI
și români timp de patru ani și 
jumătate și finanțat de 
programul PHARE.

în continuare, specialiști 
din țări vest și est-europene au 
adus la cunoștința asistenței 

secvențe din experiența 
acestor țări în domeniul 
extracției cărbunelui, al 
restructurării domeniului și 
modului de rezolvare a 
problemelor sociale.

în procesul complex și deloc 
ușor de reconstrucție și 
dezvoltare a zonelor miniere, 
generat de restructurarea și 
disponibilizarea masivă de 
personal din domeniu, Oficiul 
județean de Forță de Muncă și 
Șomaj Hunedoara este implicat 
major, concret, cu înaltă 
responsabilitate.

Martor și participant activ la 
toate acțiunile inițiate pentru 
înfăptuirea acestui proces, dl 
Eugen Maniac, directorul 
Oficiului județean de Forță de 
Muncă și Șomaj Hunedoara, ne- 
a dat, la rugămintea noastră, 
câteva amănunte privind 
eforturile depuse, unele 
rezultate, opțiuni și intenții.

- Aș vrea să amintesc, 
pentru cei care vor să știe, că 
Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale are în derulare proiectul 
„Ocupare și protecție socială”, 
finanțat de Banca Mondială. O 
subcomponentă a proiectului o 
constituie ,,Programul de 
redistribuire a forței de muncă” 
și are ca scop reducerea 
impactului social al restruc

r VREMEA l 
' Vremea va fi rece iar ceruJ 

|va deveni temporar noros în| 
| vestul și sud-vestul țării, unde| 
.pe alocuri va ploua. Vântul va. 
î prezenta intensificări. Tempe-* 
I râturile minime vor fi cuprinse I 

| între -2 și 8 grade, favorizând | 
■ apariția brumei și îngheț la sol,i 
jiar maximele între 8 și 16 grade J

Ieri, azi și mâine, în 
continuarea seminarului are 
loc un Atelier de lucru, în 
cadrul căruia se vor stabili 
obiectivele, acțiunile și 
strategia de dezvoltare 
economică în Valea Jiului, 
bazate pe analizele, 
recomandările și expe
riențele prezentate de către 
echipa Programului PHARE. 
(D.G.) 

turării, prin oferirea de servicii 
disponibilizaților pentru a fi 
reintegrați într-un termen cât 
mai scurt pe piața forței de 
muncă. Implementarea 
acestei subcomponente va fi 
realizată de MMPS, în 
colaborare cu Asistența 
Tehnică Americană din cadrul 
Departamentului Muncii al 
SUA-(USDOL).

- DGMPS Hunedoara- 
Deva susține concret și 
consecvent, prin OJFMȘ pe 
care-i conduceți, activitatea 
ADZM, a organismelor sale 
din teritoriu, fn mod 
concret, cum?

- O serie de acțiuni și 
măsuri le întreprindem și le 
înfăptuim singuri, altele în 
colaborare cu anumite 
organisme și instituții, cu 
autoritățile locale, cu 
patronatul și sindicatele, cu 
agenți economici care 
investesc în crearea de locuri 
de muncă unde să fie atrase

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

\^STEEEEE\ 
CETĂȚII" 

ediția a XVI-a

Joi (8 oct.) și vineri (9 
oct.) se va desfășura ia Deva 
una dintre cele mai 
importante manifestări din 
cadrul Serbărilor Cetății: 
festlvalul-concurs 
interjudețean de muzică 
ușoară “Stelele Cetății". Cea 
de-a XVI-a ediție, desfă
șurată la Casa de cultură, 
are ca Invitați în recitai 
grupul TALISMAN șl solistul 
DANIEL IORDĂCHIOAIE, 
care vor evolua în-prima 
seară (după spectacolul- 
concurs de la orele 16,30 șl 
18,30) șl respectiv vineri 
seara, în continuarea Galei 
iaureațiior, care va începe la 

[ora 17,00. (G.B.)
—-s=

bolnavilor.de
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nregistrarea fiscală a plătitorilor 
de impozite și taxe

Toți plătitorii de impozite și taxe 
nt obligați să completeze și să 
■ ună o declarație de înregistrare 
ală, în vederea atribuirii codului 

cal și a eliberării certificatului de 
:registrare fiscală, au stabilit 
'outații.

Camera Deputaților a adoptat 
onanța 82/1998 privind 
gistrarea fiscală a plătitorilor de 

te și taxe. Potrivit Ordonanței, 
ațiile de înregistrare fiscală se 

un la Direcțiile Generale ale 
'elor Publice, în termen de 15 
j la eliberarea certificatului de 
triculare sau a autorizației de 
onare.

■ baza acestei declarații, 
a fiscale vor atribui codu1 fiscal 

elibera certificatul de înregistrare 
în termen de 15 zile.

FORȚE UNITE PENTRU 
^ABILITAREA ZONELOR

MINIERE
(Urmare din pag. 1)

>ersoanele disponibilizate din 
iiferite sectoare de activitate. 
Suntem implicați în elaborarea 

' programelor de reconversie 
-< 'esională, precum și în 
rtjătirea și orientarea 
’Oividuală a salariaților, în 

serviciile de consultanță în 
afaceri pentru IMM și nu în 
ultimul rând în creditarea cu 
dobândă redusă a 
întreprinderilor mici și mijlocii, în 
scopul creării de noi locuri de 
muncă.

Referitor strict la cola
borarea cu ADZM, acționăm 
împreună cu noile organisme 
constituite în teritoriu - 
Colectivele zonale, Consiliile 
consultative, Corisorțiile de 
sprijin - pentru recucerea 
impactului social în urma 
restructurării mineritului. în 
această direcție sunt multe 
lucruri de făcut, cuprinse cu 
claritate în recenta Ordonanță 
de Urgență privind Regimul 
Zonelor Defavorizate, adoptată 
de Guvern și care trebuie să 
parcurgă o filieră lungă și 
anevoioasă pentru a deveni 
lege. Oricum, la nivel central se 
lucrează la modalitățile concrete 
de aplicare a acestei ordonanțe.

- Ne-am aflat împreună 
la Petroșani în ziua de 23 
septembrie a. c. - data 
constituirii Consorțiului de 
Sprijin ai Zonelor Miniere 
Valea Jiului. Ce se vrea 
acest organism, die 
director?

\j/ MIERCURI 
■ 7 octombrie
W TVR 1

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
18.10 Hollyoaks (s, ep. 139) 
18.35 Stăpânul lumii (s.da) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
317) 19.55 Doar o vorbă săț- 
i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 
21.00 Teatru TV: „Jocul vieții 
v1 al morții în deșertul de 
cenușă” 22.30 Jurnalul de 
noapte 22.45 Memorialul 
durerii (do, ep. 72)

TVR 2
9.00 Teleenciclopedia (r) 

9.50 Un cântec pentru 
fiecarelO.OO Avocatul 
poporului (r) 11.00 Sporturi

Contribuabilii vor fi obligați să 
'depună o declarație de mențiuni îr 
cazul în care intervin modificări față 
de datele inițiale.

Ei vor trebui să menționeze 
codul fiscal propriu pe facturi, 
scrisori, oferte, comenzi sau alte 
documente.

Ordonanța mai prevede că 
nedepunerea la termen a de
clarației de înregistrare sau de 
mențiuni și prezentarea docu
mentelor care nu au înscris codul 
fiscal vor fi sancționate cu amendă 
de la 300.000' la 900.000 lei. 

Totodată, se va pedepsi cu amendă 
de la 1.000.000 lei la 1.500.000 lei 
depunerea de declarații fictive și 
înscrierea pe documente a unor 
coduri fiscale false.

- CSZM Petroșani este, 
prima instituție de acest gen din 
țară, instituție de sine stătătoare, 
cu personalitate juridică, non
profit, cu atribuții precise privind 
reconstruirea și dezvoltarea 
zonelor miniere din Valea Jiului. 
Ea va colabora în acest sens cu. 
autoritățile locale, cu sindicatele, 
cu agenții economici privați care 
investesc pentru crearea de 
locuri de muncă și încadrarea 
persoanelor disponibilizate din 
minerit.

- Aceste CSZM nu se 
suprapun cu ADZM? Ori cu 
Colectivele zonale, cu 
Consiliile consultative?

- Nu, lucrează în comple
mentaritate cu ele, se susțin 
reciproc în ducerea la., 
îndeplinire a atribuțiilor ce le 
revin și care sunt, în linii mari, 
aceleași. Urmează ca aceste 
atribuții să fie stabilite cu mai 
multă claritate în prima decadă 
a acestei luni, în urma alegerii 
organelor de conducere ale 
Consorțiului de Sprijin al 
Zonelor Miniere Valea Jiului. în 
ce ne privește, Oficiul 
Județean de Forță de Muncă 
și Șomaj Hunedoara va 
susține în continuare, prin 
atribuțiile și competențele pe 
care le are, demersurile și 
eforturile tuturor celor care 
răspund, într-un fel sau altul, 
de reabilitarea zonelor miniere 
din județul nostru, de crearea 
unor condiții de muncă și de 
viață decente celor care și-au 
pierdut serviciile.

extreme (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) 
14.00 Em. în limba maghiară
15.10 Limbi străine. 
Germană 15.35 D.a. 16.00 
Țiganca (s) 16.45 Santa Bar
bara (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare
20.10 Natacha (s, ep. 51) 
21.00 Pentru dvs., doamnă! 
22.00 Festivalul „Ioana 
Radu”, ed. I, Craiova, 7-9 oct. 
‘98

ANTENA!
7.00 Știri 7.15 Dimineața 

devreme (mag.) 10.00 Știri
10.15 Agenția de presă (r) 
10.20 Iluzii (s, ep. 59) 11.20 
Noaptea confesiunilor (f/r) 
13.25 Planeta vie (do, ep. 85) 
14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Dallas (s, ep. 99) 16.30 
Știri 16.50 Publicitate 17.00 
Trei destine (s, ep. 16) 18.00

(Urmare din pag. 1)

care i-am învestit nu să 
cerșească, ci să gândească 
cum să gospodărim mai 
bine resursele cu care 
suntem binecuvântați din 
belșug. Deși programele 
ASAL și FESAL s-au 
dovedit a fi niște surogate 
economice, ■ acum le 
scoatem iar la rampă ca pe 
niște haine nou-nouțe, care 
sunt doar poleite pe din 
afară, ca și produsele 
contrafăcute pe care le 
importăm pe valută grea. 
Sub masca după care 
investitorii străini (să ne 
cumpere cu un dolar) nu 
sunt atrași decât dacă noi 
suntem înrobiți în datorii 
externe, ne pierdem orice 
condiție de a mai ieși la
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... să-ți iei un telefon mobil. îl iei în rate!

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

it 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.
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DEVA BRAD ■
Bd. Decebal, bl. R, Str. Tudor 
parter
tel. 054-211 216
* nu include T.V.A

DEALER AUTORIZAT

Decepții (s, ep. 50) 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 
Violența străzii (dramă SUA 
1994) 22.55 Agenția de presă
23.30 Prezentul simplu

PROP/
9.10 Suflet de femeie (s/ 

r) 10.00 Tânăr și neliniștit (s/ 
r) 11.00 Gesturi însemnate 
(s, ep. 5) 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. 136) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Suflet de 
femeie (s) 18.15 Știrile PRO 
TV 19.20 Chestiunea zilei
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Asasin din dragoste (dramă 
SUA ’93, p. II) 22.25 Știrile 
PRO TV 22.30 Chestiunea 
zilei 22.35 Nebun după tine 
(s, ep. 5) 23.00 Știrile PRO 
TV/Profit 23.30 Pro și contra 
cu Octavian Paler

Mereu cu mâna 
întinsă...

liman din noianul datoriilor ce 
ne sunt puse după cap cu forța 
de dragul salvării coalițiilor și 
algoritmurilor. într-o țară 
guvernată de sărăcie, de 
corupție și de minciună, când 
încep să devină scadente 
datorii de ordinul miliardelor 
de dolari, dar vistieria țării este 
goală, nu este greu de 
imaginat că ipotecarea 
viitorului constituie o salvare 
de moment, perspectiva fiind 
tot mai întunecată, deoarece 
cârmuitorii gândesc numai la 
destinul lor și nu la cel al 
națiunii.

După ce ne-au intoxicat 
cu elicopterele și cu

•0
*

ORĂȘTIE 
B-dul Eroilor, 

Vladimirescu nr. 2 Bl E, Parter 
tel. 054-770013 tel. 054-247 540

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

AGASA
9.00 Guadalupe (s/r)

10.15 Seriale (r) 11.25 Ca la 
mama Acasă (r) 11.30 
Dragoste șl putere (s/r)
12.15 Misterioasa doamnă 
(s/r) 13.00 Mediterraneo (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)
20.45 Misterioasa doamnă 
(s) 21.30 Verdict: crimă (s)
22.30 Tunurile din Navarone 
(dramă SUA ’61)

PRIMA rv
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
16.15 Pretutindeni cu tine (s)
16.45 Prietenul nostrum Jake 
(s) 17.151999 (s, ep. 42) 18.00 

universitățile, acum 
demnitarii ne intoxică cu 
creditele externe, sub 
această mască ascun- 
zându-se adevărata față a 
specialiștilor ce ne con
duc. Dacă și așa ordinele 
ni se dau de la FMI și BM, 
de ce nu-i angajăm șl nu- 
i plătim pe specialiștii 
acestor instituții să ne 
guverneze țara? Nu ne-ar 
costa oare mai ieftin 
decât bâjbâiala în care ne 
învârtim după 1990 și nu 
mai știm încotro s-o 
apucăm? Mai trebuie oare 
să stăm mult cu mâna 
întinsă?
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Călătorii în lumi păralele (sj^ 

19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s) 20.15 Un alt 
început (s, ep. 17) 21.15 
Șoapte în taină (f.a. SUA 
1957) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe; Foc 
încrucișat (talkshow)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00 - 09.00 “Bună
dimineața, PRO TV e al 
tău!” (coproducție cu 
stațiile locale) 10.00-10.45 
Program comercial PRO 
TV Deva 17.00-17.15 Știrile 
PRO TV (coproducție) 
22.25-22.40 Știri locale

ANTENA VDEVA
10.00-10.15 ȘtirJ (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) 

 Z

Miercuri, 7 octombrie

O BERBEC
întâlnire neașteptată cu 

cineva care nu vă este 
indiferent. Dedicați-vă trup și 
suflet acesteia, căci nu veți 
pierde nimic dacă veți amâna 
celelalte probleme.

O TAUR
Dorință mare de exprimare 

și veți găsi și locul pentru a vă 
manifesta. Ați putea câștiga 
bani, o primă sau o mărire de 
salariu. Nu faceți anga
jamente cu persoane 
vârstnice că s-ar putea să 
pierdeți.

O GEMENI
O zi bpnă pentru dv., deși 

drumurile multe vă vor obosi. 
O femeie încearcă să vă ajute 
într-o problemă importantă, 
fără a vă lăsa să vedeți 
aceasta.

O RAC
întâlnire cu oameni de 

afaceri. Fiți atent la toate 
«detaliile pentru a nu greși dar 
și pentru a face o bună 
impresie. Emoții date de o 
persoană de sex opus.

O LEU
Popularitatea dv este în 

creștere căci găsiți soluțiile 
cele mai potrivite pentru 
aplanarea unor Gonflicte din 
jur. Copiii au nevoie de mai 
multă atenție din partea dv. 
Cei ce lucrează în domeniul 
artistic vor avea o realizare 
profesională.

O FECIOARĂ
în domeniul profesional- 

lucrurile vă cam scapă de sub 
control. Trebuie să le puneți în 
ordine.

O BALANȚĂ
Puterea dv de muncă este 

mare. Ați putea să rezolvați 
unele probleme. Șanse de 
reușită există, în ciuda 
pesimismului care v-a 
cuprins.

O SCORPION
Evitați speculațiile căci nu 

sunt inspirate. Dacă veți ieși 
cu copiii la cumpărături luați- 
vă cât mai mulți bani, veți 
avea nevoie de ei. Cineva vă 
urmărește toate mișcările.

O SĂGETĂTOR
Aveți de ales între mai 

multe oferte ce vi se fac. E 
bine să nu vă grăbiți, căci 
aveți timp de gândire. O 

'■discuție despre o călătorie vă 
va aduce perspective 
minunate.

O CAPRICORN
Speculațiile nu vă aduc 

avantaje, chiar dacă vă 
tentează. Dorința de a călători 

_vă va aduce încurcături. 
Partenerul de afaceri vă 
solicită ajutorul într-o 
problemă personală.

O VĂRSĂTOR
Nu vă lăsați condus de 

primul impuls căci acesta vă 
poate duce pe căi greșite. Veți 
avea de făcut un drum care 
nu vă prea surâde, dar hu 
aveți încotro.

O PEȘTI
Aveți multă energie și 

trebuie s-o folosiți pentru a nu 
răbufni. Este cazul să vă 
consolidați cunoștințele 
teoretice. Atenție la bani, căbi 
riscați să pierdeți o sumă 
importantă.
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Ca și societatea, 
fotbalul e-n agonie

Sportul a fost de-a lungul timpului prilej de 
mândrie și bucurie pentru români. Indiferent de 
condițiile de pregătire ori concurs, sportivii români 
câștigau medalii mondiale, europene ori balcanice. 
Chiar dacă mai puțin decât alte discipline și fotbalul 
a contribuit la pleiada de performanțe care au 
conferit sportului românesc titlul de "cea mai 
frumoasă carte de vizită a țării".

Dar săptămâna trecută turul I al Cupelor euro
pene s-a dovedit nefast și umilitor pentru echipele 
românești. FC Argeș și Steaua au încasat în Spa
nia o căruță de goluri, iar Rapid a pierdut califi
carea în fața unei modeste echipe norvegiene, 
lucru nemaiîntâlnit în anuarele fotbalului românesc. 
Aceste rezultate vin să confirme încă o dată că 
declinul fotbalului românesc e atât de evident încât 
riscăm să pierdem contactul cu elita europeană. 
Dacă în perioada 1982-89 bilanțul în Cupele euro
pene era pozitiv, iar fotbalul românesc ajunsese să 
aibă trei echipe în primăvara europeană, acum 
coeficientul UEFA al fotbalului nostru e atât de 
scăzut încât de la anul vom avea doar o repre
zentantă în Cupa UEFA.

Din pricina sărăciei generale, fotbalul a ajuns 
din “cea mai frumoasă carte de vizită a țării” prilej 
de rușine și umilință. Fără bani echipele românești 
nu reușesc să-și păstreze valorile și le exportă în 
campionate puternice. Fără bani, fotbalul românesc 
e bântuit de blaturi, astfel că nu există aproape 
nici o șansă ca el să redevină competitiv. în loc să 
fie investiți în crearea unei baze sportive ori în 
sprijinirea echipelor de copii și juniori, puținii bani din 
fotbal sunt aruncați în mituirea arbitrilor.

S-a spus la începutul acestui sezon că “nu 
mai există nici o cooperativă” și că “asistăm lâ cel 
mai tare și mai disputat campionat din ultimii ani”. 
Dar care e valoarea campionatului intern când FC 
Argeș, umilită la Vigo, învinge după trei zile lidera la 
zi a fotbalului românesc?!

Cum la nivel de cluburi fotbalul merge din rău 
în mai rău, singura rază de speranță vine dinspre 
echipa națională.

Ciprian MARINUT
V________________________f

Starea terenului a influențat rezultatul

CIF ALIMAN BRAD ■
DACIA ORĂȘTIE1-3 (0-3)
Implicată în lupta pentru promovare Dacia Orăștie s-a deplasat la Gura- 

barza cu scopul declarat de a cuceri toate cele trei puncte puse în joc. în 
consecință, încă din debutul partidei oaspeții s-au instalat la cârma jocului 
inițiind numeroase ștcțiuni de atac la poarta brădenilor. Cu jucători puternici, 
tehnici și rapizi și cu un joc tactic bine pus la punct, Dacia a câștigat clar lupta 
de la mijlocul terenului. Astfel, având mai mult posesia balonului, oaspeții și- 
au creat numeroase ocazii de a deschide scorul, dar Szidorak (min. 5, 11 și 
14), Ovidiu Marin (min. 25) și Chira (min. 27) au greșit de puțin ținta. Dacă 
atacanții n-au reușit să spargă gheața, în sprijinul lor a venit liberoul Costea - 
căpitanul echipei care în minutul 29 a reluat imparabil cu capul o lovitură de 
colț bine executată de Toth și 0-1. După alte trei minute apărarea gazdelor a fost 
surprinsă din nou. La o rapidă acțiune de contraatac, Ștefan a pasat în 
diagonală.pentru Ivănescu, acesta a șutat plasat pe lângă portarul brădean, 
mingea s-a oprit într-o baltă în fața porții de unde Szidorak a îndeplinit o simplă 
formalitate și a majorat diferența la 0-2. în ultimul minut al primei reprize, scorul 
a luat proporții. Ivănescu a slalomat pe aripa stângă, a pasat precis pentru 
Ovidiu Marin care; cu un șut sec din careu, a stabilit scorul la pauză: 0-3.

în repriza secundă oaspeții au redus turația motoarelor, scopul lor fiind 
conservarea rezultatului. Urmărind în special posesia mingii, oaspeții au 
reușit câteva serii prelungite de pase la care brădenii nu se prea întâlneau cu 
balonul. La o astfel de serie brădenii nu au atins balonul timp de vreo cinci 
minute, motiv pentru un spectator mai mucalit a spus ironic “mai dați bă o 
minge în teren să joace și ai noștri”. Dar după ce în minutul 65 Miclea a prins 
o torpilă în transversală, gazdele au preluat inițiativa. în minutul 70, Tomodan 
a căzut spectaculos în careu, iar arbitrul petroșănean Petre Popa s-a lăsat 
păcălit și a acordat un penalty pe care l-a transformat cu siguranță Stega și 
1-3. Imediat după acest gol (min. 76), gazdele au avut din nou posibilitatea 
reducerii diferenței. Dar zeița Fortuna s-a opus, astfel că mingea șulată de 
Sabău, deși l-a depășit pe portarul Opric, s-a oprit într-o baltă din fața porții. 
Și deși până la final gazdele au mai avut două bune ocazii prin Rusu (min. 
79) și Sabău (min. 82), scorul a rămas cel stabilit în minutul 70.

A arbitrat o brigadă din Petroșani formată din Petre Popa la centru și I. 
Azamfirei și*D. Cârstea, asistenți.

în partida juniorilor CIF Aliman - Dacia Orăștie 0-3, golurile oaspeților fiihd 
reușite de Contor (2) și Steleniuc.

CIF ALIMAN: Ștefan - Mureșan, Steluță (46 Golda), Rus (46 Miclea) - 
Tomodan, Almășan, Stega, Rusu, Costea (43 Rus) - Miheț, Sabău.

DACIA: Opric - Ștefan, Târvuloiu, llici, Firu - Costea, Ciuraru (2 Toth), 
Ivănescu (70 Căpușă), Ovidiu Marin (74 Baciu) - Szidorak, Chira.

C. MARINUȚ

LIGA 
CAMPIONILOR

GRUPAA
Olympiakos FC - NK Croația Zagreb 2-0 
AFC Ajax - FC Porto 2-1

1. OLYMPIAKOS 2 1 1 0 4-2 4
2. AJAX ■ 2 1 1 0 2-1 4
3. PORTO 2 0 1 1 3-4 1
4. CROAȚIA 2 0 1 1 0-2 1

Etapă următoare, 21 octombrie: Olympiakos FC - AFC Ajax; FC 
Porto - NK Croația Zagreb

GRUPAB
. Galatasaray SK - Athletic Club Bilbao 2-1 
^Rosenborg BK - Juventus FC 1-1

1. GALATASARAY 2 1 1 0 4-3 4
2. JUVENTUS 2 0 2 0 3-3 2
3. ROSENBORG 2 0 2 0 2-2 2
4. BILBAO 2 0 1 1 2-3 1

Etapa următoare, 21 octombrie: Rosenborg BK - Galatasaray 
SK; Athletic Club Bilbao - Juventus FC

GRUPA C

Barcelona; Brbndby IF - Manchester United FC.

Spartak Moscova - Real Madrid FC 2-1 
Intemazionale PC - SK Sturm Graz 1-0

4-1
3-2
1-2
0-3
FC-Sp

6
3
3
0 

artak

1. SPARTAK 2
2. REAL MADRID 2
3. INTER 2
4. STURM 2

Etapa următoare, 21 
Moscova; Real Madrid CF

2 0
1 0 ■
1 0
0 0

octombrie: Interr 
- SK Sturm Graz

0
1
1
2

îazionale

GRUPA D
FC Barcelona - Brondby IF 2-0
FC Bayern Munchen - Manchester United FC 2-2

•

1. BARCELONA 2 1 1 0 5-3 4
2. BRONDBY 2 1 0 1 2-3 3
3. MANCHESTER 2 0 2 0 5-5 2
4. BAYERN 2 0 1 1 3-4 1

Etapa următoare, 21 octombrie: FC Bayern Munchen - FC

GRUPA E

fatr~pia^
CLASAMENTUL JUNIORILOR

♦

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

Juniori A1 Juniori C - Valea Mureșului
Dinamo Kiev - RC Lens 1-1 
Arsenal - Panathinaikos FC 2-1

La jocul Min. Aninoasa - Pa- j a 
rângul Lonea, A.j. Fotbal prin L 
observatorul Stanciu Nicolae, |" 
prezent la acest joc, a înmânat IJ 
trofeul fair-play AS MIN. ANI- !a 
NOASA (o cupă și o diplomă) ' ■ 

pentru activitatea din ediția 1997 I ■ 
| -1998 a Campionatului Div. D la | * 

fotbal. Trofeul fair-play a fost ■ a 
atribuit pentru disciplina jucă-! ■ 

tarilor, sportivitatea publicului și I ■ 
buna organizare a jocurilor din | [’ 
precedenta ediție de campionat | a 
domnului llie Botgros, primarul . ■ 
orașului Aninoasa. (M.SÎRBU) '

F.C. Corvinul 3 3 0 0 25-1 9 Tehnosporting Sim. 3 2 0 1 19-4 6'
Jiul Petroșani 3 3 0 0 11-1 9 FC Dacia Orăștie 3 2 0 1 7-2 6
Fotbal Start Dv 3 1 1 1 12-7 4 FC Corvinul 3 2 0 1 6-3 6
Victoria Călan 3 1 1 1 7-5 4 CSS Hunedoara 3 1 0 2 4-5 3
Cif Aliman Brad 3 0 0 0 0-18 0 ASA Aurul Brad 3 1 0 2 6-9 3
Vega Deva 3 0 0 0 0-23 0 Minerul Certej 3 1 0 2 1-5 3

Vega Deva 2 0 0 2 2-19 0

Etapa următoare, 21 octombrie: Arsenal - Dinamo Kiev; RC Lens 
- Panathinaikos FC

1. ARSENAL 2 1 1 0 3-2 4
2. PANATHINAIKOS 2 1 0 1 3-3 3
3. LENS 2 0 2 0 2-2 2
4. DINAMO KIEV 2 0 1 1 2-3 1

GRUPA F

i 
i
i 
i
iL

Juniori B1
FC Corvinul 3 3 0 0 27-0 9 Juniori C - Valea Jiului
Jiul Petroșani 3 3 0 0 19-0 9 FCParoș.-Vulcan 3 2 1 0 9-3 7
Victoria Călan 3 1 1 1 6-9 4 Jiul Petroșani 2 1 1 0 5-2 4
Fotbal Start Dv 3 1 1 1 7-9 4 Parângul Lonea 2 1 0 1 6-3 3
CIF Aliman 3 0 0 0 0-20 0 Minerul Lupeni 2 1 0 1 2-7 3
Vega Deva 3 0 0 0 0-21 0 Minerul Uricani 3 0 0 3 2--9 0

SL Benfica - PSV Eindhoven 2-1 
HJK Helsinki -1. FC Kaiserslautern 0-0

Etapa următoare, 21 octombrie: HJK Helsinki - SL Benfica; PSV 
Eindhoven -1. FC Kaiserslautern

1. KAISERSLAUTERN 2 1 1 0 1-0 4
2. PSV 2 1 0 1 3-3 3
3. BENFICA 2 1 0 1 2-2 3
4. HJK 2 0 1 1 1-2 1

______ 7

Rezultatele etapei a 10-a: Poiana Câmpina -
Precizia Săcele 1-0; FC Brașov - Midia Năvodari 3- 
1; Gloria Buzău - Rocar 1-2; Dunărea Galați - Poli 
lași 1-2; Chindia Târgoviște - Dacia Brăila 2-0;
Sportul Stud. - Laminorul Roman 1-0; Petrolul

Moinești - Tractorul Bv. 2-0; Metrom Bv. - Cimentul Fieni 0-0; Nitramonia 
Făgăraș - Rulmentul Alexandria 0-2.

CLASAMENTUL

W JUNIORI
_________ ___________________

Minerul Aninoasa
Min. Bărbăteni
CIF Aliman Brad
Victoria Călan
Constr. Hunedoara -

Rezultatele etapei nr. 8 
din 4 oct. 1998:

Parângul Lonea 3-3
Min.Ghelari 7-2
FC Dacia Orăștie 0-3
Min.Teliuc 4-1
FC Paroșeni-Vulcan 1-5.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN 
DE FOTBAL

Etapa viitoare: Dacia Brăila - Nitramonia; Cimentul - Chindia; 
Laminorul - Metrom; Rulmentul - Tractorul; Precizia - Gloria; Rocar - 
Sportul; FC Brașov - Petrolul; Midia Năvodari - Dunărea Galați; 
Politehnica lași - Poiana.- ____________

1. FC BRAȘOV 10 7 2 1 20-5 23
2. PETROLUL MOINEȘTI 10 6 2 2 18-9 20
3. ROCAR BUC. 10 6 1 3 18-14 19
4. CHINDIA TÂRGOV. 10 5 2 3 18-10 17
5. POLUAȘI 10 5 » 2 3 14-11 17
6. PRECIZIA SĂCELE 10 5 1 4 16-14 16
7. CIMENTUL FIENI 10 4 4 2 14-13 16
8. POIANA CÂMPINA 10 4 3 3 11-10 15
9. TRACTORUL BV. 10 5 0 5 13-17 15
10. RULMENTUL ALEX. 10 4 2 4 11-7 14
11. AS MIDIA NĂVODARI 10 4 2 4 17-15 14
12.METROM BV. 10 4 1 5 13-10 13
13.LAMINORUL ROMAN 10 4 1 5 11-15 13
14. SPORTUL STUD. 10 4 0 6 9-13 12
15. GLORIA BUZĂU 10 3 2 5 11-11 11
16.NITRAMONIA FÂG. 10 3 1 6 7-18 10
17. DUNĂREA GALAȚI 10 2 2 6 10-20 8
18. DACIA UN. BRĂILA 10 0 2 8 3-22 2

1. FC PAROȘENI-VULC. 7 7 0 0 38-4 21
2. FC DACIA ORĂȘTIE 6 5 0 1 32-7 15
3. MIN. BĂRBĂTENI 8 5 1 2 26-19 15
4 CFRMARM. SIM. 6 4 1 1 37-8 12
5. PARÂNGUL LONEA 6 3 1 2 28-10 10
6. MIN. ANINOASA 8 3 1 4 17-29 10
7. VICTORIA CĂLAN 7 3 2 2 19-8 10
8. MIN.TELIUC 7 3 0 4 17-22 9
9. CONSTR. HUNED. 6 2 2 2 14-12 8
10. MIN. GHELARI 6 1- 0 5 28-32 3
11. CIF ALIMAN 7 0 0 7 1-53 0
12 . MET. CRIȘCIOR 6 0 0 6 2-55 0

Etapa viitoare, a 9-a din 11 octombrie:
Met. Crișcior Min. Aninoasa
Parângul Lonea Min. Bărbăteni
Min.Ghelari CIF Aliman Brad
FC Dacia Orăștie Victoria 90 Călan
Min. Teliuc Constructorul Hunedoara
FC Paroșeni-Vulcan - CFR Marmosim Simeria

Rezultatele etapei a Vl-a, din 04.10.98
Retezatul Hațeg Energia Deva 1-0
Victoria Dobra Fotbal Start Deva 4-1
Poiana Rusca Ghelari - Casino Ilia 0-5
Gloria Geoagiu Santos Boz 3-2
Unirea Vețel a stat

CLASAMENTUL
Gloria Geoagiu 5 4 0 1 14-9 12
Unirea Vețel 5 3 0 2 14-8 9
Victoria Dobra 5 3 0 2 13-8 9
Retezatul Hațeg 6 3 0 3 11-13 9
Casino Ilia 6 3 0 3 13-9 9
Energia Deva 6 2 0 4 5-7 6
Poiana Rusca Ghelari 5 2 0 3 7-14 6
Fotbal Start Deva 5 2 0 3 11-14 6
Santos Boz 6 2 0 4 10 -17 6

Etapa viitoare, a Vil-a, 11 octombrie
Santos Boz - Unirea Vețel
Casino Ilia - Gloria Geoagiu
Fotbal Start Deva - Poiana Rusca Ghelari
Energia Deva - Victoria Dobra 
Retezatul Hațeg stă.
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Colectivul “Transmin” Brad - 
ajuns în pragul disperării

în anul 1994, un activ al 
E.M. Țebea, din subordinea 
RAH Petroșani, se desprindea 
din corpul unității-mamă, 
devenind, la 1 aprilie 1995, 
S.C. “Transmin” S.A. Brad. 
Cum se poate deduce și din 
denumirea societății, obiectul 
de activitate era transport în 
sectorul minier - de marfă și de 
persoane. Din păcate, restruc
turarea din minerit, reducerea 
volumului producției în 
domeniu, la S.M. Brad, ca și la 
E.M. Țebea, s-au răsfrânt 
negativ și asupra S.C. 
“Transmin” SA Brad. De la 
începutul acestui an, situația 
societății a devenit critică. 
Oamenii* nu-și mai fac 
normele, nu-și mai realizează 
salariile. Din luna august ei nu 
au primit nici un leu. Mașinile 
au ajuns niște hârburi, cu o 
stare tehnică mai mult decât 
precară, de-a dreptul peri
culoasă pentru cei care le 
conduc și pentru traficul rutier. 
Nu există bani pentru repa
rarea lor, pentru piese de 
schimb strict necesare. Din 15 
mijloace auto mai sunt în stare 
de funcționare și lucrează trei. 
Conturile unității sunt blocate 
în bănci de doi ani. Iar 
conducerea acesteia, direc
torul Mirela Cean, nu are nici o 
putere. Mai grav, nici AGA, din 
care face parte și dl Petru 
Rădoane, de la Sucursala 
Teritorială Hunedoara a FPS, 
nu se implică pentru lămurirea 
lucrurilor, deși cunoaște foarte 
bine situația acestei societăți.

Cei care au venit la 
redacție cu câteva zile în urmă 
și ne-au adus la cunoștință

Materii 
prime fără 
plata TVA
Guvernul a adoptat o ho

tărâre prin care se suspendă 
piața taxei pe valoarea 
adăugată ia unele materii 
prime care nu se produc în 
țară ori sunt realizate în 
cantități prea mici încât nu 
asigură necesarul agenților 
economici. Pe lista acestor 
materii prime se află: sulful 
brut și rafinat, minereuriie de 
plumb și de zinc, cuprul 
rafinat, inui brut și topit, 
cânepa brută și topită.

Totodată, din listă au fost 
eliminate: doiomita, moto
rina, semifabricatele din fier, 
oțelurile aliate, șina de caie 
ferată.

aceste lucruri, liderul de 
sindicat Cornel Băd și 
conducătorul auto Marius 
Vârciu, ne-au prezentat și două 
documente rămase fără 
rezultat. Un răspuns al 
directorului Lucian Soare, de la 
FPS, în care se menționa 
decizia de privatizare prin 
lichidare a SC “Transmin” SA 
Brad și o scrisoare adresată de 
colectivul de salariați al unității 
către dl Viorel Coposescu, 
directorul Sucursalei Terito
riale Hunedoara a FPS, depeșă 
datată 11 septembrie 1998. într- 
un dosar ei poartă cererile de 
disponibilizare în baza Legii 
216/22/1997 a 17 salariați din 
19 câți are la această oră 
“Transmin” Brad, cereri 
aprobate de directorul Mirela 
Ceari;, dar nepuse în aplicare.

- în 3 mai a.c. i-am expus 
personal dlui deputat de 
Hunedoara, ministru al 
Privatizării și președinte al 
FPS, Sorin Dimitriu, aflat în 
vizită la Brad, situația noastră 
și ne-a promis că se rezolvă, 
ne-a spus Cornel Băd. Umblăm 
pe la toate organismele care ar 
putea interveni în soluționarea 
concretă a problemei, însă 
nimeni nu se implică decisiv. 
Acum venim de la dl loan 
Lupșa, director adjunct la 
Direcția Generală a Muncii și 
Protecției Sociale a județului 
Hunedoara, care ne-a chemat 
pentru concilierea conflictului 
de muncă între salariați și 
conducerea unității, însă dna 
director Mirela Cean nu s-a 
prezentat. Din 4 septembrie 
este în concediu. De odihnă, de 
boală, nu știm. Am ajuns ia 

Iuliu Ferencz din cadrul SC Chimica SA Orăștie supraveghind mașina de prelucrare 
prin electroeroziune.

Foto: Traian MÂNU

capătul răbdării. Avem familii, 
copii, a început școala, vine 
frigul, nu avem bani să ne 
întreținem existența.

Pe dnii Viorel Coposescu 
și Petru Rădoane nu am reușit 
să-i contactăm, fiind sau în 
concediu sau în diferite 
misiuni. Cert este că acești 
reprezentanți în teritoriu ai 
FPS, care cunosc bine situația 
de la "Transmin” Brad și care 
trebuiau să intervină pentru a 
o soluționa, o tergiversează 
de luni de zile. Oamenii au 
ajuns la disperare și au 
început să lasă în stradă. însă 
rezolvarea problemei nu este 
acolo. Ea se află în mâna unor 

.oameni, care, din păcate, o 
ignoră. “Da, i-am invitat la 
conciliere, însă directoarea 
unității nu s-a prezentat, ne dă 
lămuriri dl loan Lupșa, 
director general adjunct al 
DGMPS Hunedoara-Deva. A 
venit un tânăr inginer din 
consiliul de administrație, fără 
împuternicire și fără să 
cunoască starea tensionată 
din unitate. Nu s-a putut 
concilia nimic. Oamenii sunt 
într-adevăr într-o situație 
critică. Trebuie înțeleși, 
ajutați”.

Transmitem și noi, pe 
această cale, mesajul disperat 
al salariaților de la SC 
“Transmin” SA Brad către 
Sucursala Teritorială Hune
doara a FPS, cu atribuții în 
lămurirea unor asemenea stări 
de lucruri. Mai ales că 
angajații acestei unități sunt 
dispuși să negocieze starea 
societății și existența lor. 
Numai să albă cu cine.

FACILITĂȚI LA 
PLATA ENERGIEI 

ELECTRICE ȘI 
TERMICE

Pentru stimularea consu
matorilor economici de energie 
electrică și creșterea încasărilor 
la CONEL, în perioada august- 
octombrie a.c. li s-a acordat 
acestora, prin HG 401/1998, o 
reducere de 16 la sută a tarifului 
la energia consumată. In urma 
aplicării acestui sistem s-a 
constatat o relansare a activității 
industriale, p'recum și scăderea 
creanțelor CONEL.

Apreciind măsura ca 
benefică pentru economia 
națională, Guvernul a hotărât 
prelungirea termenului de 
aplicare a reducerilor' la 
decontarea energiei electrice și 
termice livrate de CONEL 
agenților economici și pentru 
perioadele noiembrie-decembrie 
1998 și ianuarie-februarie 1999.

Banc Post se^ 
privatizează până 
la sfârșitul anului

Surse guvernamentale au 
afirmat că patru firme au depus 
oferte pentru achiziționarea 
pachetului de 51 la sută din 
acțiunile Banc Post. Două dintre 
acestea sunt americane, iar două 
sunt europene. Termenul limită 
pentru depunerea ofertelor ferme 
de cumpărare a acțiunilor Banc 
Post a expirat în data de 30 
septembrie a.c.

Guvernul speră că privatizarea 
Banc Post se va încheia până la 
sfârșitul anului și că se va obține 
un preț bun pentru pachetul de 
acțiuni scos la vânzare.

Cum și de unde ne finanțăm 

avantajos afacerile ?
Una din problemele cu care se confruntă întreprinzătorul român 

este găsirea unor surse de finanțare “cumsecade1' ale propriilor 
afaceri. O alternativă ar fi lanțul băncilor comerciale care sunt 
abilitate să acorde credite. Din păcate, garanțiile reale cerute de 
bancheri și nivelul dobânzilor practicate țin la respect majoritatea 
întreprinzătorilor obișnuiți.

întrebarea care se pune este dacă se pot găsi alte filiere prin 
care IMM-urile românești să obțină finanțare în condiții avantajoase? 
Răspunsul este pozitiv. Posibilități există și fac parte din cadrul unor 
programe interne și internaționale de finanțare a sectorului privat. 
Sub formă de împrumuturi nerambursabile sau credite preferențiale, 
prin programe PHARE sau prin instituții financiare internaționale gen 
BERD ori Banca Mondială, sunt alocate fonduri pentru sprijinirea 
IMM. într-un serial în această pagină, vom încerca să facem, sintetic, 
o prezentare a tuturor programelor de finanțare ce se derulează în 
prezent în țară, precum și a condițiilor pe care trebuie să le 
îndeplinească întreprinzătorul pentru a accede la finanțare. în 
realizarea acestui material am primit sprijinul CENTRULllI DE 
CONSULTANȚĂ ÎN AFACERI Deva care, prin persoana dnei Liliana 
Lucaciu-, consultant, ne-a pus la dispoziție documentația necesară.

♦ •

IMPRIMEURI NERAMBURSARILE 
ACORDATE PRIN PROGRAME PHARE:

I. Programul TTQM- 
Transferul de tehnologie si 
Managementul Calității

SCOP: sprijinirea compa
niilor industriale și institutelor 
de cercetare în domeniul 
managementului calității, al 
transferului de tehnologie și 
aplicarea noilor tehnologii și ăl 
creșterii potențialului de 
cooperare cu partenerii vest- 
europeni

DURATA: 1997-2000
CINE POATE BENEFICIA: 

companii industriale mari, 
medii și mici cu capital de stat 
și privat, instituții de cercetare 
aplicată care au dezvoltate 
relații de afaceri cu entități 
similare din UE; sprijinul 
PHARE va fi făcut pe baza 
propunerilor partenerilor pentru 
îmbunătățirea asigurării calității 
sau transferului tehnologic 
necesare partenerului român 
care participă în relația de 
afaceri; proiecte eligibile pentru 
finanțare pot fi joint-venture în 
domeniul producției, licențe de 
know-how și tehnologie, 
contractarea componentelor 
sau subansamblelor unui 
producător vestic ș.a.

CONDIȚIILE DE FINAN
ȚARE: se acordă sprijin 
preponderent pentru asistență 
tehnică, instruire, consultanță 
și în cazuri speciale pentru 
resurse materiale; sprijinul 
financiar al fiecărui parteneriat 
între o companie industrială / 
institut de cercetare român cu 
omologi din UE va fi de 
maximum 50.000 ECU 
n£depășind 70 de procente din 
costul proiectului; pentru

\--------------------------------------------------------------------  

echipament industrial se 
acordă maximum 20.000 
ECU per proiect, nedepă- 
șindu-se 20 la sută din 
costurile totale; aceleași 
condiții sunt valabile și 
pentru procurarea de 
echipament de cercetare.

DEPUNEREA 
CERERILOR DE FINAN- 
ȚARE: mai sunt două sesiuni 
de anunțare și colectare a 
proiectelor; 1). ianuarie 1999 
- publicarea anunțărilor 
pentru proiecte, 30 aprilie 
1999 - termen limită de 
primire a proiectelor; 2). mai 
1999- anunțare pentru 
proiecte, 1 august 1999- 
termen limită de primire a 
proiectelor.

ADRESE: pentru in
formații generale, primirea 
scrisorilor de intenție și a 
cererilor:TTQM-Tehnical 
Assistance, Ministry of 
Research and Tehchnology, 
21-25 Mendeleev str. RO- 
70166 Bucharest, Tel\Fax: 
01-21129777; sprijin pentru 
participanții din sectoarele 
construcții de mașini, 
mecanică fină, chimie și 
petrochimie: TUv Bayern, 
Reprezentative Office, str. 
Gh. Șincai 9A, bl. 3A, et. 2, 
RO-7000 Bucharest, Tel.: 01- 
3306600; sprijin pentru 
participanții din sectoarele 
mașini electrice, electronice, 
textile, pieidiiu. ovAoTA 
Consult București, Pța. 
Amzei, nr. 7-9, sc. D, ap. 20, 
RO-71100 Bucharest, Tel.: 
01-6595659. (va urma)

Pagină realizată de
Dumitru GHEONEA, Adrian SĂLĂGEAN

REP: D-le director, atunci 
când vorbim de minerit în 
România, ne vin în minte 
cuvinte de genuf blocaj 
financiar, lipsă de resurse, 
datorii, ca un reflex genețat de 
îndelungatul oprobriu public la 
care a fost supusă această 
ramură economică după 1990. 
Fără a fi captivul acestei optici, 
este evident că mineritul 
românesc, așa cum arată el 
astăzi, e o mostră evidentă de 
antiperformanță economică. 
Cum percepeți această 
realitate din perspectiva unui 
director de exploatare minieră 
și care este pronosticul d- 
voastră în ce privește viitorul 
E.M. Coranda Certej?

N,M.: într-adevăr, criza cu 
care se confruntă mineritul 
autohton este din ce în ce mai 
acută, într-un context economic 
ostil dezvoltării. S-ar fi putut evita 
aceste lucruri dacă politica 
aplicată imediat după 1990 ar fi 
fost alta. S-a mers, din păcate,

Șansa și neșansa in minerit
Dialog cu dl ing. Nicolae Mogoș, 
directorul E.M. Coranda Certej

pe ideea menținerii cu orice preț 
a tuturor capacităților de 
producție, alocându-se sume 
enorme cheltuielilor cu munca vie 
în detrimentul investițiilor. Și 
acum se întâmplă același lucru, 
la E. M. Certej din cheltuielile 
totale cca. 50 la sută 
reprezentând salariile.

REP.: Cât ar trebui să 
reprezinte aceste cheltuieli cu 
munca vie?

N.M.: Jntr-o relație corectă cu 
celelalte cheltuieli, munca vie nu 
ar trebui să dețină o pondere mai 
mare de 10 procente.

REP.: Se tot vorbește de 
câtva timp de închiderea 
exploatărilor miniere nerentabiie. 
V-ar afecta această măsură?

N.M.: Avem o exploatare 
subterană pretabilă la închidere. 
Există și un proiect al Băncii 
Mondiale destinat închiderii 
perimetrelor miniere ale căror 
pierderi nu- pot fi păstrate sub 
control. Se pare, însă, că acest 
program nu a devenit încă 

operațional, finanțarea Băncii 
Mondiale ezitând să se 
declanșeze. Avem pregătite 4 
sectoare de exploatare subterană 
care mâine ar putea fi închise' 
dacă ar fi asigurate fonduri pentru 
aceasta. Așa, ele ne provoacă 
cheltuieli de întreținere lunară de 
peste 200 de milioane de lei.

REP.: Din cunoștințele d- 
voastră, există multe exploatări 
în R.A.C. ale căror 
“performanțe" economice ar 

justifica închiderea ior?
N.M.: Cu părere de rău 

trebuie să spun că toate 
exploatările subterane, din 
punctul de vedere al criteriilor de 
performanță impuse de Banca 
Mondială, sunt pretabile la 
închidere. Singurele exploatări 
care ar putea rezista rigorilor 
impuse sunt cele în aer liber, 
carierele de la Roșia Montană,

Abrud și Certej.
REP.: Ce cheltuieli aveți în 

prezent la mia de iei producție 
marfă?

N.M.: Cheltuim 2900 de lei.
REP.: Cum apreciați, in 

aceste condiții, posibilitatea 
unui reviriment economic ia 
E.M. Coranda Certej?

N. M.: Rețeta depășirii 
acestei faze critice în care ne 
aflăm nu ne aparține. Ea ar putea 
fi deținută de un posibil, investitor 
atras de posibilitatea conce
sionării zăcământului de aici. 
Există în prezent formată o 
societate mixtă “Devagold” S.A., 
cu parteneri canadieni interesați 
de prospectarea zăcământului de 
la Certej. Rezultatele de până 
acum sunt promițătoare, 
demonstrând viabilitatea resur
selor de aici și totodată 
rentabilitatea exploatării lor cu 

tehnologii modeme. Eu văd viitorul 
E.M. Certej doar prin perspectiva 
adusă de concesionarea 
zăcământului dublată de un 
program de investiții în tehnologie.

REP.: Sunteți convins că, în 
lipsa capitalului străin, mineritul 
reprezentat de R.A.C. va eșua?

N.M.: Pe lângă puterea 
economică a investitorului se mai 
cere ceva: crearea unui cadru de 
afaceri adevărat. în primul rând 
exploatările miniere din R.A.C. nu 
se găsesc în economia de piață. 
Noi, de exemplu,- avem prețurile 
de desfacere impuse de guvern. 
Dacă prețul mondial la zinc este 
1015 dolari tona, noi am fi 
satisfăcuți într-o oarecare măsură 
dacă l-am putea vinde cu 700 de 
dolari tona. Beneficiarul nostru 
însă cumpără de la noi zincul cu 
400 de dolari tona pentru că așa 
vrea statul. Se face o protecție, 
prin aceste prețuri, industriilor 
aflate în aval de noi, industrii care 
nici așa, ținute de mână, nu devin 
rentabile. Un alt neajuns îl 
reprezintă faptul că avem, prin 
natura lucrurilor, doar doi 
beneficiari, Baia Mare și Copșa 

Mică. Știind că nu putem 
desface producția în altă parte, 
acești operatori economici 
exploatează poziția favorizantă 
pe care o au, permițăndu-și 
restanțe de zeci de miliarde la 
plata minereurilor pe care le 
livrăm. Ar fi deci necesară o 
liberalizare a pieței minereurilor, 
cu facilități pentru cei care pot 
ieși și la export cu producția. Nu 
în ultimul rând aș aminti rolul 
nefast pe care intervențiile 
politicului le au asupra 
economicului regiei. Pierdem și 
pentru că suntem încă puși în 
aceeași oală cu cei fără nici o 
șansă în minerit. Se face “clacă" 
în regie pentru a sprijini câte o 
exploatare minieră perdantă 
numai din considerente ce țin de 
blazonul electoral al mai marilor 
zilei. Ar fi de dorit ca investitorul 
dornic să concesioneze să fie 
încurajat să o facă, ca umbrela 
politicului de deasupra R.A.C. 
să se închidă, lăsând 
economicul să învârtă roata în 
sensul firesc. Altfel, cum sacul 
nu e fără fund, eșuarea e pe 
aproape.
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Poliția în lupta cu fenomenul

- Ce mai fac polițiștii de 
la Orăștie, die comandant?

-în general bine, putem spu
ne. Cu toate greutățile pe care 
le-am avut și le întâmpinăm, mă 
refer la dotare, probleme so
ciale - am reușit să stopăm în 
bună măsură fenomenul infrac
țional.

- Concret, ce înseamnă 
acest lucru?

- Că în primele 9 luni ale 
acestui an s-au descoperit 387 
infracțiuni, dintre care 73 eco
nomice, 176 judiciare și 138 de 
altă natură. Prejudiciul creat prin 
aceste infracțiuni se ridică la 
213.000.000 de lei, fiind recu
perat în proporție de 69 la sută.

- în fenomenul infracțio
nal din zonă au apărut ele
mente noi față de perioade
le trecute?

| - Da, și ne bucură faptul că
infracțiunile cu violență sunt 
foarte puține. în perioada amin
tită am înregistrat o tâlhărie, o 
vătămare corporală gravă din 
culpă și un viol.

- Ce să înțelegem din
acest lucru? *

- Că s-a desfășurat o muncă 
preventivă susținută. Și că am 
făcut curățenie. Vreau să spun 
că cei care comiteau infracțiuni 
cu violență au fost depistați, 
acum majoritatea dintre ei fiind 
în pușcărie.

- Din câte cunoaștem, pe 
linia circulației rutiere, la Orăș
tie au fost destule probleme.

- Au fost și mai sunt. Nu de
osebite, dar sunt. Am constatat 
în aceste 24 de infracțiuni con
duceri fără permis, sub influ
ența alcoolului, sau autovehicule 
neînmatriculate. Problemele mai 
dificile le avem pe tronsonul DN 
7, care este foarte aglomerat. 
Au fost aici accidente de circu
lație grave cu morii și-răniți.

- Accidentele de circu
lație sunt în creștere sau în 
scădere?

- Numărul lor este mai mare,' 
iar acest lucru ne pune pe gân
duri.

V

infracțional>
- Există și alt gen de in

fracțiune în creștere?
- Furturile. Dar, față de anul 

trecut, în ansamblu numărul in
fracțiunilor a scăzut. Cea mai grea 
treabă când vorbim de furturi 
este recuperarea prejudiciului.

Discuție cu col. loan Cezar Rata, 
comandantul Poliției Municipiului 

Orăștie

- Cine sunt hoții, die colo
nel?

- în general, indivizi fără ocu
pație. Preponderent tineri și minori 
care vin din familii dezorganizate. 
Avem, bunăoară, greutăți cu un 
grup de tineri care au săvârșit 
foarte multe furturi. îi prindem, îi 
trimitem în judecată, dar pentru că 
sunt minori, legislația este în fa
voarea lor. Noi am propus să fie 
internați într-un centru de reedu
care. De obicei se ia hotărârea de 
a fi predat în familie. Or, din mo
ment ce provine dintr-o familie 
dezorganizată...

- Nu am vorbit despre in
fracțiunile economice.

- Acestea sunt foarte greu 
de găsit și dovedit. Cel care co
mite o astfel de infracțiune nu 
este un hoț de duzină. Este un tip 
care are minte și lucrează inteli
gent pentru a-și ascunde activi
tatea infracțională.

- Unde se situează în prin
cipal infracțiunile economice?

- în special la societățile co
merciale. Evaziunea fiscală este 
cea mai frecventă.

- Există vreo explicație?
- Eu am mai discutat cu cei 

care comit asemenea infracțiuni. 
Ei o pun pe seama fiscalității foarte 
mari percepute de stat. Este evi
dent însă că acesta nu ar fi un 
motiv să încalce legea.

- Existe și dintre aceia ca
re o fac din neștiință?

- Nu. Legea se cunoaște, dar se 
încalcă. Cu deosebire de societățile 
comerciale cu capital particular.

- Vorbeați la început de 
greutăți. Am înțeles că nu se

stă prea strălucit cu baza 
materială. Mai sunt și altele?

- Sunt destule. Să amintim și 
despre salarii, care sunt mici 
față de efortul care se depune. 
Practic, un polițist nu are timp 
liber. Dacă am face o socoteală, 
un polițist nu are 20 de sâmbete 
și duminici libere într-un an. Cu 
atât mai mult cu cât nu avem 
nici numărul suficient de oameni.

- Cum apreciază coman
dantul munca polițiștilor din 
Orăștie?

- M-a'ți pus într-o postură 
dificilă. Șpun însă că întotdea
una am apreciat că la Poliția 
municipiului Orăștie există un 
colectiv bun. Probleme de dis
ciplină n-am avut. Avem polițiști 
bine pregătiți și știu ce au de 
făcut. Pe lângă aceasta, sunt 
oameni cu suflet și lucrează și 
cu sufletul. Eu am considerat 
întotdeauna că un polițist trebuie 
să muncească și cu sufletul.

- Se tot vorbește despre 
trecerea poliției la un statut 
civil. Care este părerea 
dumneavoastră?

- Este o problemă la care nu 
vă pot răspunde. Sunt alții care 
trebuie să răspundă. A fost un 
proiect de lege care ni s-a dat 
să-l studiem, să-i aducem îmbu
nătățiri, dar nu știm nimic ce s-a 
întâmplat cu el. Ca o părere per
sonală însă vreau să vă spun 
că la noi poliția este bine struc
turată. Cel puțin așa o văd eu. 
Acest lucru, întrucât este o poli
ție centralizată. Iar atunci când 
lucrezi centralizat, eficiența în 
anumite domenii este mult mai 
ridicată. în Vest de exemplu, 
unde poliția este fărâmițată, 
acum se caută o anume centra
lizare, tocmai pentru a-i spori 
eficiența.

- Ce așteaptă polițiștii din 
Orăștie de la ziua de 
mâine?

- Lucruri mai bune, nicide
cum. Cam asta o spun colegilor 
mei: trebuie să ne pregătim pen
tru ceva mai rău, pentru vremuri 
mai grele.
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Răspundem 
â cititorilor

Ce drepturi are cel 

care îngrijește o 
persoana 

handicapata?
Tudor Cherecheș, Hune

doara. lată răspunsul la în
trebarea dumneavoastră:
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Peste 400 de milioane de
lei prejudiciu creat de
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Urmărite nerespeefâni repu/itor de cîrcufa/te 
Foto: Traian MÂNU

s-a liniștit:
Chiar așa, Pompiliu Bota, administrator la 

S.C. “Simbol Comex" SRL Orăștie, s-a liniștit. 
Dar acest lucru, abia după mai multe demersuri 
făcute de poliție, lată, foarte pe scurt, povestea lui 
dom1 Pompiliu.

în calitate de administrator, în perioada ianuarie 
1996 - decembrie 1997, Pompiliu Bota a întocmit 
documente fjetive, sustrăgându-se de la plata de 
impozite către stat în valoare de 32.000.000 de lei.

în mapa de decizii a Tribunalului județean am 
găsit între altele și cauza în care el este trimis în 
judecată. De aici am reținut oă înainte de arestarea 
preventivă Bota a fost citat în mai multe rândurila 
sediul IPJ Hunedoara. A refuzat să se prezinte 
găsind tot felul de motive: că nu este de acord să 
fie anchetat decât în prezența juristului firmei, că 
este obligat să se prezinte la Judecătoria Orăștie la 
aceeași dată, sau că nu se poate prezenta la 
poliție “deoarece o seamă de probleme importante 
reclamă prezența sa în municipiul Orăștie".

Mai mult decât atât, polițistul care ancheta 
cazul s-a oferit să meargă la Orăștie pentru au
diere. Dom1 Pompiliu a refuzat, motivând că “nu 
este sigur dacă poate fi găsit".

Pentru a se putea realiza audierea, în aceste 
condiții, a fost necesară emiterea unui mandat de 
arestare preventivă.

Cererea de eliberare provizorie pe cauțiune a 
fost respinsă, întrucât prezența lui Bota a fost 
necesară și în continuare pentru audieri, con
fruntări, o’ri pentru a i se prezenta diferite mijloace 
de probă administrate în dosar.

Pompiliu Bota a fost trimis în judecată pentru 
săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, fals 
intelectual, uz de fals, ruperea de sigilii și folosirea 
creditelor societății în alte scopuri și în defavoarea 
acesteia.

De precizat că, prin neplata taxelor legale 
către stat - Pompiliu Bota a cauzat un prejudiciu de 
78.494.483 de lei.
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Conform prevederilor Le
gii nr. 53/1992, persoanele 
handicapate asimilabile 

| gradului I de invaliditate au
■ dreptul, între altele, și la un 
! însoțitor pentru îngrijire per-

• manentă care poate fi din 
| familie sau ales de cel în
| cauză. Persoana care are în |
■ îngrijire, supraveghere și 
! acordă ajutor permanent 
I minorului sau adultului han- 
| dicapat are dreptul la un sa

lariu la nivelul salariului mi
nim brut, lunar, al asistentei 
sociale cu pregătire medie- 
debutant, pe toată durata 
handicapului. De aseme
nea, persoana respectivă se 
bucură de recunoașterea 
perioadei respective ca ve
chime în muncă ce se ia în

| calcul la pensionarea pentru | 
| limită de vârstă, pe baza în-1
■ scrierii în carnetul de muncă,
■ efectuate de inspectoratele 

I teritoriale de stat pentru 
| handicapați, care încheie 
| acestor persoane contracte
■ de muncă în condițiile legis- 
! lației prevăzute pentru per-

• sonalul casnic. Persoana 
| angajată în aceste condiții 
| nu beneficiază de concediu

de odihnă și de spor de ve- 
chime și nu are posibilitatea

I să se transfere. Dacă a fost 
| angajat cel puțin 6 luni, are | 
| drept la ajutor de șomaj. | 
. Legea prevede, totodată, ■
■ că persoana care are în în-1 
I grijire un copil handicapați 
| de gradul I (care, de regulă,
| este mama acestuia) bene-
■ ficiăză de concediu plătit 
: pentru îngrijirea acestuia, 
I până la împlinirea de către 
| copil a vârstei de 3 ani și de 
| concedii medicale pentru în-
■ grijirea copilului handicapat,
■ bolnav datorită unor afec- 
I țiuni intercurente, precum și 
| pentru tratamente de recu- 
| perare, până la împlinirea

de către copii a vârstei de 18 
ani.
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Pagină realizată de

Valentin NEAGU

câțiva semianalfabet
fost nevoie de un specialist al 
E.M. Lupeni pentru id^ificarea 
pieselor furate și predate ca fier 
vechi.

înainte de a prezenta și câ
teva momente mai importante ale 
acestei "afaceri”, să-i prezen
tăm și pe ceilalți patru indivizi, 
trimiși în judecată pentru compli
citate la furt calificat. Este vorba 
de Niris Florin, 15 ani, Vas Toa- 
der, tot atâția ani, fără studii, 
Robert Sziksai, 15 ani, neșco
larizat, și căruțașul I. Klyap, 46 
de ani.

Spuneam că băieții acționau 
ziua. De aici și întrebarea: chiar 
nimeni nu mai păzește bunurile 
de la E.M. Lupeni? Ni se pare 
firească întrebarea, din moment 
ce, între orele 14-15, într-o zi, 
Augustin Bucur, Romeo Balint și 
Robert Sziksai escaladează 
gardul. Fac ei ce fac și, în scurt 
timp, în căruța lui Klyap încarcă 
piese în valoare de 11.359.960 
de lei. Știm care le va fi soarta.

într-o altă zi, Bucur și Vas se 
află din nou în incinta exploatării. 
Mai exact, într-o magazie a unității 
(?!). Și pleacă de aici cu piese în 
valoare de 33.346.500 de lei. La 
centrul de colectare a fierului 
vechi primesc 120.000 de lei.

Marea lovitură aveau ș-o 
dea însă, culmea, în aceeași zi 
la aceeași magazie, Daniel Mun- 
teanu și Alexandru Nagy. în jurul 
orei 16, printr-o spărtură a gar
dului, cei doi pătrund în unitate. 
Din magazie fură piese valo
rând 46.909.816.

Seara revin la magazie și mai 
fură piese în valoare de 
57.145.606 de lei! Deci, doar în 
câteva ore, doi indivizi care, la
olaltă au 14 clase, păgubesc fir
ma cu mai bine de 100.000.000 
de lei! Pe aceste piese cei doi 
primesc câteva sute de mii de lei.

A ce aduce asta domnilor de 
la E.M. Lupeni?

Când s-a tras linie și s-a 
adunat, valoarea prejudiciilor 
pentru care trebuie să răspundă 
hoții este următoarea: Alexandru 
Nagy - 166.341.126 lei; Daniel 
Munteanu - 104.055.410; losef I 
Klyap - 101.852.066 lei; Sebas
tian Varga - 57.000.000 ș.a.m.d. 
în total, suma pentru care cei 9 
trebuie să răspundă depășește 
400.000.000 de lei!

Si aceasta, în timp ce E.M. 
Lupeni face plângere penală 
pentru sustragerea unor piese 
în valoare de 135.000.000 de lei!

----  - ---- . .■.. —dr
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Nu poți să nu te miri când 

auzi ce și câte se mai întâmplă 
astăzi. Cum este posibil, te în
trebi destul de des. Răspunsul 
nu vine însă. Și-atunci rămâi cu 
un gust amar. Un asemenea caz 
vă prezentăm astăzi. Iar între
barea care ne urmărește de 
când am aflat despre el este 
următoarea: cum este posibil ca, 
ziua în amiaza mare, hoții să 
intre într-o unitate economică și 
să fure repetat bunuri în valoare 
de zeci și zeci de milioane de 
lei? De aici, tot felul de supoziții 
și variante.

Unitatea despre care vorbim 
astăzi se numește E.M.Lupeni, iar 
povestea pe care v-o spunem 
astăzi începe așa: 9 indivizi sunt 
trimiși în judecată pentru pre
judicierea respectivei firme cu 
câteva sute de milioane de lei. 
De fapt, cei nouă se împart în do
uă. Cinci sunt trimiși în judecată 
pentru furt calificat, iar patru 
pentru complicitate la furt cali
ficat. Toți locuiesc în Lupeni. în 
incinta exploatării miniere ei au 
pătruns în grupuri de câte 2-3, cu 
deosebire în timpul zilei. Pe un
de? Printr-o spărtură a gardului 
sau prin escaladarea acestuia.

Locul lor de "aprovizionare" 
era îndeobște o magazie. Dar 
furau și din curtea unității. Nu 
orice. Numai piese de schimb. 
Deșeuri cumva? Nici vorbă. Pie
sele bune sustrase le predau la 
centrele de polectare a deșe
urilor. Să mai spunem că, ceea 
ce se fura, se încărca în căru
cioare, sau se folosea o căruță 
al cărei stăpân era losef Klyap.

Și dacă tot am ajuns la nu
me, să-i prezentăm și pe eroii 
noștri. Așadar, din primul grup 
fac parte Muntean Daniel Pe- 
trică, un minor de 17 ani cu pa
tru clase, Nagy Alexandru Ște
fan, 18 ani, 10 Glase, Sebastian 
Varga, 25 de ani, șomer, Gheor- 
ghe Bucur, în 17 arii a adunat 
trei clase și luliu Balint, 20 de ani, 
fără studii.

Ei bine, la un moment dat, 
E.M. Lupeni face plângere pe
nală pentru sustragerea unor 
piese în valoare de 135.914.691 
de lei. încep cercetările, iar după 
o vreme hoții sunt prinși. Din 
declarațiile lor reiese un lucru 
mai mult decât curios: valoarea 
pieselor furate de ei este mult 
mai mare. Și acest lucru, în con
dițiile în care nu au putut descrie 
.decât piesele mai mari furate. A

Ne-am aflat recent într-una din sălile 
de judecată ale Judecătoriei Hunedoara. 
Hotărârea de a stărui mai multă vreme în 
acea încăpere a “pașilor pierduți” am 
luat-o văzând numărul mare de oameni 
prezenți și cauze afișate.

în încăperea în care am poposit 
instanța avea în acea zi pe rol 34 de 
cauze civile. Cele mai multe erau 
divorțurile și pretențiile. Existau însă și 
cele privind împărțirea de bunuri și 
stabilirea paternității.

Dar acestea nu erau singurele 
cauze care se judecau în acea zi. într- 
o sală alăturată, pe rolul instanței se 
aflau alte 32 cauze civile și 12 penale. 
Aici, majoritatea vizau majorarea pen- Și o să vedeți de ce. Până atunci însă... 
siei și transformarea amenzii. Cele’ ~ .......
penale se refereau la furturi și loviri.

Ce relevă acest lucru? Că hune- 
dorenii și cei din zonă nu se joacă 
atunci când consideră că dreptatea este 
de partea lor. Trebuie spus însă că sunt 
și din aceia care, din te miri ce, din lucruri 
minore, ajung în fața instanței. Din orgolii 
mai mult sau mai puțin argumentate. Or, 
este necesar de precizat că, pentru 
judecător, și âceste cauze au aceeași 
importanță. Să revenim însă.

Sala de ședință de care vorbim era 
plină la acea oră a dimineții. Oameni de 
toate vârstele și de toate condițiile.

“Așa sa-mi ajute Dumnezeii”
Bătrâni cu cârje după ei, oameni maturi, 
tineri, dar și copii. Toți caută și speră că 
dreptatea este de partea lor. Atmosfera 
este destul de apăsătoare. Și este fi
resc, dacă ne gândim unde ne aflăm, 
înainte de a intra în câteva detalii, trebuie 
să spunem că prima impresie care mi 
s-a conturat a fost următoarea: este

probleme care-i aduce pe oameni în fața 
judecătorului. Care judecător - om este 
și el, dar nu are voie să greșească!

Așadar, o mamă nu mai vrea să-și 
primească în casă propriul copil. Părinții 
sunt divorțați de mai multă vreme, copilul 
fiind încredințat mamei; în fața instanței, 
tatăl cere să-i ffe încredințat lui. Și copilul

în sala pașilor pierduți
greu să faci dreptate în ziua de astăzi.

Pentru cei care n-au călcat în ultimii 
ani printr-o sală de judecată, credem 
că ar fi mirați să vadă acum că fiecare 
martor jură cu mâna dreaptă pe Biblie: 
"Declar să spun adevărul și să nu as- 

• cund nimic din ceea ce știu. Așa să-mi 
ajute Dumnezeu".

în timpul petrecut în sală am auzit 
de multe ori rostindu-se acest text. 
Avocații vin, pleacă... Unii martori sunt 
prezenți, alții sunt chemați, iar o parte 
nu s-au prezentat.

Din cele 34 de cauze, vă prezentăm 
și dumneavoastră o parte. Lesne ne 
putem da seama de marea diversitate de

vrea acest lucru. Se așteaptă hotărârea. 
Muntean Maria își reclamă fratele, 

Muntean Miron. De ce? Pentru că nu 
s-au împărțit corect oarece bunuri. 
Femeia abia se ține într-o cârjă, și 
este îmbrăcată modest. Astea nu o 
împiedică însă să vină până la 
judecătorie, să plătească avocat, să...

Consiliul local Hunedoara a dat în 
judecată mai mulți cetățeni pentru 
neplata unor datorii. La rându-i Pri
măria este dată în judecată de 8 cetă
țeni pentru recăpătarea unor terenuri.

Maria Hărăguș vrea să divorțeze de 
soțul loan. Martoră îi este Eroftei Po
pescu, căreia judecătorul îi atrage aten- 
ția "că mărturia mincinoasă se pedep-

sește cu închisoare de la 1 la 5 ani". De 
fapt tuturor martorilor li se spune acest 
lucru. Revenind, să mai spunem că cei 
doi soți nu mai locuiesc împreună din 
1990. Și că sunt de mult trecuți de tine
rețe. Au doi copii majori, iar divorțul este 
cerut din vina ambelor părți.

Și dacă tot suntem la divorțuri, să 
mai amintim unul. în fața judecătorului 
se prezintă doi tineri care, prin inter
mediul avocatului, cer despărțirea. 
Divorțul este solicitat de femeie. S-a 
dat un nou termen. Văzându-i pe cei 
doi tineri, nu poți să nu te întrebi - 
care o fi motivul real al destrămării 
unor familii tinere și foarte tinere?

O altă cauză care ne-a atras 
atenția în acea zi a fost Consiliul local 
Hunedoara împotriva Ministerului Fi
nanțelor. S-au depus noi acte la dosar 
și s-a solicitat un nou termen pentru 
studierea documentelor de către avo
catul Ministerului Finanțelor. în cauză 
este vorba de un teren asupra căruia 
Consiliul local are pretenții.

Au mai fost și altele și, desigur, vor fi 
încă multe cauze aflate pe rolul instanței 
la Hunedoara. Noi am plecat după câteva 
ore de ședință gândind că lucrurile s-ar 
simplifica dacă oamenii ar fi mai înțele
gători unii cu alții, mai îngăduitori și, de ce 
nu, mai exigenți cu propriile greșeli.
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CUMPĂRĂRI F

• Vând teren intravilan Geoa- 
giu Băi, 1700 mp (livadă meri), 
bicicletă “Pegas" nouă bărbă
tească (prețuri negociabile). 
Telefon 216590.

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

• Cumpăr garsonieră exclus 
Dacia și Micro, ofer 35 milioane 
lei. Telefon 234117. (3082)

• Vând urgent garsonieră 
Dacia, bl. G 1, preț negociabil. 
Telefon 625382. (3085)

• Vând casă Micănești- Zăm. 
Telefon 223573.(3077)

• Vând apartament două 
camere, Bdul Bălcescu. Tele
foane 222977, 715662, după 
ora 18. (3076)

• Vând casă, curte și grădină, 
Petreni. Informații Petreni, nr. 
103. (3075)

• Vând casă, sat Crăciunești, 
lângă șosea. Informații Duma 
Petru, Băița. (3073)

• Vând urgent casă în Sime- 
ria. Telefon 092/570203. (5426)

• Vând casă în Vețel. Telefon 
665137. (5438)

• Vând casă neterminată, 
Mintia și camion SR 114. Tele
fon 622476. (5256)

• Vând apartament 3 ca
riere, parter, posibilități priva
tizare, Orăștie, tel. 247909 sau 
strada Eroilor, bloc. 37/12. 
(5748)

• Vând apartament 4 ca
mere, Dacia 1300. Informații 
tel. 241987, Orăștie. (3401)

• Cumpăr apartament 2-3 
camere și garaj, Orăștie. Infor
mații tel. 247443 (3404).

• Vând casă și grădină Criș- 
cior, str. Moților, nr.98. (5060)

• Vând casă și pământ, 
Călan Băi. Relații la tel. 777058 
(5831)

• Vând tractor U 650 și utilaje 
agricole. 625941, după.16. 
(3026)

• Vând până sâmbătă trac
tor U 445 L, 28 milioan'- și trac
tor U 445 DT dublă tracțiune. 
Telefon 217208. (3093)

• Vând Dacia 1300, stare 
bună și Cutie de viteze, tel. 
247617, după ora 16. (5747)

• Vând tractoare agricole cu 
plug, 45,18 CP, Orăștie, tel. 
247254 (5749)

• Vând tractor U650, 50 
milioane, negociabil, cu plug 3 
brazde, Ludești, familia Stoicoi. 
(3403)

• Cumpăr urgent Dacia Nova 
break 1995-1996, 25 milioane, 
negociabil. Tel. 713189 ( 5570)

• Vând ARO 243 Diesel, preț 
2400 DM, negociabil. Tel. 
720481 (5567)

• Vând Ford Escort 1987, 
înmatriculat, opțiuni, conve
nabil, tel. 651579’. 094/561588 

(5069)
• Vând două tractoare 35 și 

45 CP, în stare de funcționare, 
cu utilaje, la prețuri avantajoa
se. Informații Hațeg, str. Cloșca, 
32. (5829)

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

• Vând triciclu electric pentru 
handicapați, fabricație 1989. 
Tel. 668141, după ora 20 (3032)

• Vând bicicletă Mountain 
Bike, stare foarte bună, nego
ciabil. Telefon 224807. (3062)

• Vând copiator color laser 
CLC 1 Canon, bicicletă Ger
mania. Telefon 233609. (3067)

• Vând video player Aiwa și 
televizor color Nei în garanție. 
Telefon 092/708573. (5258)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (100 000 lei), 
video, satelit. 092368868 
(2111)

• Vând căței Boxer, Hune
doara, bdul Decebal, nr.6. Tel. 
716465 (5568)

• Cumpăr talon Ford Sierra, 
4 uși, capacitate 1,6, tel. 717715, 
zilnic, după ora 16. (5569)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere aparta
ment două camere, central, 
nemobilat. Telefon 225942. 
(3083)

OFERTE DE
SERVICII

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

• Angajăm inginer vânzări în 
domeniul telecomunicațiilor, 
vârsta maximă 30 ani, domi
ciliul stabil în Deva, și gestionar 
cunoștințe gestiune pe calcu
lator, vârsta maximă 30 ar.., 
domiciliul stabil în Deva și 
telefon la domiciliu. Informații 
la telefon 214777 sau la sediul 
din Deva, Bdul Decebal, bl. P, 
mezanin. (3081)

• Nou în România! Advertis
ing 1998! Societate canadiană 
specializată în publicitate se
lecționează persoane agre
abile dornice de afirmare într- 
un colectiv dinamic și plăcut. 
Experiența nu este necesară. 
Profit zilnic foarte atractiv. Fără 
limită de vârstă. Sunați acum, 
054/ 627597 <M23)

• Teatrul de Estradă Deva 
scoate la concurs două posturi 
de actor. Concursul va avea loc 
în data de 21 octombrie 1998. 
Relații suplimentare la telefon 
215344, între orele 8-15. (5439)

• Angajez agenți comerciali 
pentru produse alimentare. 
Telefon 219335. (5257)

• S.C. Cons Prod S.R.L. 
Deva execută la prețuri avanta
joase lucrări de instalații sani
tare, încălzire, confecții și 
construcții metalice, precum și 
șarpante metalice pentru blo
curi. Garanții între 10-20 ani și 
plata eșalonată pe 6 luni. 
Informații la telefon 627857, 
orele 9-14. (9341)

• Caut femeie serioasă între 
vârstele de 35-50 ani, pentru 
îngrijirea copilului la domiciliu. 
Informații telefon 211121. (3078)

• Cu autorizația nr. 16091/ 
14.09.1998 a luat ființă Aso
ciația familială “Morton Gelu” 
având ca obiect de activitate 
comercializare produse ali
mentare, nealimentare, im
port-export, ambulant. 
(3080)

• Cu autorizația ,nr. 
14890, din 18.02.1998, 
Asociația familială Lăză- 
rescu M. Coteni, cu sediul 
în sat Costești, nr. 25, co
muna Orăștioara de Sus, își 
începe activitatea de co
merț produse alimentare și 
nealimentare. (5750)

• Cu autorizația nr. 14333 
din 09.12.1997 Asociația 
familială Andrioni, cu sediul 
în Orăștie, str. Pricazului, 
bloc 38, ap.25, își începe 
activitatea de comerț pro
duse alimentare și neali
mentare. (3402)

• S.C.Aurii Prodcom SRL 
cu sediul în Hațeg, str. Crișan 
nr.3, având număr de în
matriculare la Camera de 
comerț J20/474/1998, anun
ță intenția de deschidere a 
unui spațiu comercializare 
mărfuri în str. Trandafirilor, 
nr.19, bloc 26, ap.5, Hune
doara. Anunțul se face în 
scopul depunerii documen
tației pentru obținerea auto
rizației de mediu. Eventu
alele reclamații în termen de 
15 zile la sediul societății. 
(5571)

^jjjjjMEMORARI

• în ziua de 10 septembrie 
1998 a încetat din viață 
scumpa mea soție

MĂRIȚI
t

lăsând un mare gol în fa
milie. Te plângem și nu te 
vom uita niciodată soțul Tăvi, 
copiii Aurel, Carmen, Tăvică, 
Dorina, Lenuța, Mircea și 
năpoții. Parastasul de 6 
săptămâni la biserica Să- 
lașu de Jos, în 25 octombrie. 
(5830)

■ -

DIVERSE

• Primim și oferim împru
muturi în lei și valută. Informații 
telefoane: 054/219320; 094/ 
504174; 092/373178. (3095)

• Medic tratez disfuncții se
xuale, impotență, ejaculare 
rapidă, colete provincie. 01/ 
6376273, 092/342629. (OP)

• Suntem alături de dom
nul director Boca Virgil la 
marea durere în care se află 
la trecerea în neființă a 
tatălui său

BOCA PETRU

Sincere condoleanțe. 
Colectivul S.C. APATERM 
S.A. Deva. (3107)

• Colectivul S.C. Contran- 
simex S.A. Deva este alături 
de familia Rădic Mihai la 
marea durere pricinuită de 
decesul fiului

ALEXANDRU

și transmite sincere condo
leanțe familiei îndurerate. 
(3103)____________________

• Frații Avram, Florica și 
Lucreția cu adâncă durere 
anunță încetarea din viață a 
dragului lor frate

CORNEL LAZAR
la numai 61 ani. Corpul 
neînsuflețit se află la domi
ciliu, în Micro 15, bl.84. 
înmormântarea are loc azi, 
7 octombrie 1998, ora 13. 
(3105)

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

Time is money i
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.

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

Sună bine. Pentru tine.

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

LE DE PUBLICITATE'
"CUVÂNTUL LIBER"
Pentru a economist timp și bani puteți pu

blica anunțuri de mică și mare publicitate în 
ziarul nostru, apelând ia agențiile publicitare 
din:

* DEVA - ia SEDIUL REDACȚIEI din str 1 
Decembrie, nr.35 (în clădirea Tribunalului 
Județean); - la chioșcul de iângă Sala Sporturilor; 
- ia chioșcul din CARTIERUL MICRO 15 (stația de 
autobuz “Orizont");

* HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia
(tei.716926); z. '

* BRAD, strada Republicii (tei. 650968), ia 
sediu! S.C."MERCUR";

* ORĂȘTIE, ia chioșcul de iângă maga
zinul “Palia";

* HAȚEG, pe str.Progresuiui, nr. 1 (în 
spațiul secției foto). Telefoane: 770367, 770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, ia taxe 
rezonabile, publicarea cu maximă promp
titudine a tuturor anunțurilor de mică și mare 

^publicitate. (

■

■

rr

6 OCTOMBRIE -
1 dolar SUA
1 marcă germană
100 yeni japonezi 

liră sterlină 

franc elvețian 

franc francez

9325 lei
5696 lei B
7027 lei ■

15698 lei ■■
6921 lei ■
1699 lei ■

576 lei g

■ 1■
■ 1
• 1■
B 100 lire italiene
■ Cursurile incluse în această ■
■ listă au la bază cotații ale so- ■
■ cietăților bancare autorizate să ■
■ efectueze operațiuni pe piața ■ 
a valutară. Prezenta listă nu im- = 
* plică obligativitatea utilizării cu. ’

surilor în tranzacții efective de B
B schimb valutar și înregistrări.
■■■■■■■■■■■■■■■■a

§

§

X

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel 
mai apropiat de dumneavoastră, IAR 
ABONAMENTUL este calea cea mai 
avantajoasă de a intra în posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE 
LUNA NOIEMBRIE ESTE DE 9500 
DE LEI/LUNĂ, PLUS TAXELE 
POȘTALE.
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONA
MENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER", 
iar dacă nu aveți abonament, solicitați 
factorilor poștali să vă facă.

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

RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al 

I DUMNEAVOASTRĂ.
•-= ■■ - -------------— —— ----------------------

Liceul Teoretic “Aurel Vlaicu” 
Orăștie

Solicită ofertă de preț pentru achiziționarea de 
calculatoare cu configurația minimă:

H 16 MB RAM;

B 1,2 GB HDD;

H intrare CD.
Ofertele sunt solicitate pentru variantele 486, 

586, 686, până la data de 15 oct. 1998

Direcția Silvică Deva
1

Cu sediul în Deva, str. Mihai Viteazu, nr.10, jud. Hunedoara 
Organizează concurs pentru ocuparea postului 

de "Șef de Ocol Silvic" la Ocolul Silvic 
Grădiște.

Concursul va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, în 
data de 19 octombrie 1998.

Condiții de participare: absolvent al Facultății de 
Silvicultură, vechime minimă în specialitate - 5 ani.

Relații suplimentare se obțin la tel: 054/224649,224599 sau 
la Biroul programe din Direcția Silvică Deva.
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I

PRELUĂM 
ORDINE RENEL-

VARIANTE

094 - 581260
094 - 581261

Si
cu

©Husqvarna
Z.1 —

Pentru o l»L<^

Drujbă VECHE
primiți un

Motoferăstrău NOU
Husqvarna 40
Prețul modelului Husqvarna 40: 3.1 70.000 lei (362 USD)

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

Rest de plată: 2.820.000. lei

Preț inclusiv TVA la cursul de schimb zilnic leu/dolar

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

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

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

(fi) Husqvarna

ifilnîl irumîiiiî

a trăit 
a murit 
a înviat

Proiecțiile vor avea loc în orașul Hațeg în zilele de:
f » t

8,9,10 si II octombrie 1998,orele 18-20,
în următoarele locuri:

* Cinema Dacia, str. T. Vladimirescu
* Biserica Creștina Penticostală Betel, str. Progresului, nr.26
* Biserica Creștina Baptista nr.l, str. Suseni, nr.35
* Biserica Creștină Baptistă nr.2, str. Timișoara, nr.26

Intrarea liberă - Filmul este distribuit de
Alianța Evanghelică din România

Firmă franceză
Angajează 

reprezentanți cu 
experiență în 

electrocasnice și 
electrotehnice 1

Salariu fix + 
comision + 
cheltuieli

C.V. la 
fax: 054/247978

MARI REDUCERI DE PRETURI!

Nou an școlar, noi prețuri!

cu /

30%
mai ieftin

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

Stocuri limitate!

IZVORUL 
MINUNILOR
0,51 - 1.200 lei
1,51 -2.100 lei
2 1 - 2.700 lei

1,5 1 - 3.800 lei
2 1 - 5.000 lei

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

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

(Prețurile nu includ TVA.)

TRANSILVANIEI 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. Floria, nr. 87
HUNEDOARA - str. Carpați, nr. 92, tel. 092/326.143 
ORĂȘTIE - str. Pricazului, nr. 67
PETROȘANI - str. Oltului, q. 1, tel. 544.802

/ . --------ț
în 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 Ia firma
SIL0G 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.

• INFOPAGES ,999 
llll CATALOGUL FIRMELOR ROMANEȘTI
SI AL PARTENERILOR DE PESTE HOTARE, 

O BAZA de dațe la indemana ORICUI, CUPRINZÂND : 
45.000 firme din tară si de. peste hotare, clasificate 

în de domenii de activitate;
1.500 evenimente expozitionale din tară si din alte 
: 30 de țâri
Date a peste 1.000 de organizatori de expoziții din 
35 de țări;

Peste 1.000 de Camere de Comerț si Industrie din 
tară si din alte 38 de țări.

ACCESIBIL SI PE CD-ROM 
PROFITAT! DE OCAZIE 111 

ÎNSCRIERI PENTRU JUDEȚUL HUNEDOARA SE POT FACE LA 
AGENTIADE PUBLICITATE SIDERAL DEVA,

STR. 1 DECEMBRIE, HOTEL BULEVARD CAM 118, TEL.FAX. 054/233354. 
OFERTA ESTE.VALABILĂ PANĂ LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 1998. 
INFOPAGfS 1999—PRIN AGENȚIA DE PUBLICITATE SIDERAL DEVA.

•aS'-Vi U» A i'l~l ■ 1 '•/l! j J • i

• vzT ............

Prin oficii poștale din Județul 
Hunedoara

Anunțuri de mică publicitate la 
ziarul "Cuvântul liber”

începând cu data de 15 iunie 1998 la oficiile poștale din județul nostru, cu excepția celor 
din raza O.T. Petroșani, se primesc, în zilele lucrătoare, anunțuri de mică publicitate pentru 
ziarul "Cuvântul liber". Adresându-se oficiilor poștale, unde se obțin toate relațiile necesare în 
acest sens, agenții economici și persoanele fizice din orice localitate au posibilitatea sâ 
economisească timp și bani, totodată existând șansa reușitei in afaceri apelând la serviciile ce 
le sunt oferite cât mai aproape de firmă sau de domiciliu.

Solicitările se vor prezenta la ghișeele oficiilor poștale respective.

Universitatea de Vest "Vasile Goldis" Arad

COLEGIUL 
CONSOFT- 
COMPUTER 

Sibiu
Deschide în , Deva 

cursuri de pregătire în in
formatică cu durata de un 
an școlar.

După absolvirea cursu
lui se obțin certificate sub 
egida Ministerului Educa
ției Naționale recunoscute 
de toate instituțiile din 
țară.

Informații la tel: 213678 
sau la Colegiul Pedagogic, 
între orele 16,30 - 18,30.

"CLAS PROD SERV" SRL oradea!
Str. Leagănului, nr.10, tel: 59/431714, 094/570616

Vă oferă:
confecții ieftine din import Olanda 

(number one în România) y

SOCIETATEA.
COMERCIALA W

PROIECTARE-CONSTRUCȚII-AMENAJÂRl INTERIOARE-IMPORT
& COMERCIALIZARE MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Organizează înl0.10.1998 concurs de admitere la:
Facultatea de Medicină, singura autorizată din țară prin HG 294/1997 

Facultatea de Drept (acreditată definitiv)
Facultatea de Stomatologie
Facultatea de Marketing-Management-Informatică
Facultatea de Științe Umanist Creștine
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Colegiul Universitar Pedagogic
Colegiul de Tehnică Dentară

(toate autorizate prin HG 294/1997)

SOCIETATEA COMERCIALĂ
AS AR CONSTRUCT SRL DEVA 

/
Achiziționează en gros europaleți standard (1200 x 800 mm) folosiți.

Relații la tel/fax 054 - 214950 sau tel. 094 - 611423

Școala Postliceală de Ghizi de Turism
Școala Postliceală de Relații Publice
Școala Postliceală de Contabilitate - Informatică

Pentru Școlile Postliceale se pot înscrie și absolvenți fără Diplomă de Bacalaureat.
înscrierile pentru concursul de admitere se fac la secretariatele facultăților și colegiilor in perioada 

30.09• 09.10.1998, zilnic între orele 8 ■ 16. La Facultatea de Educație Fizică și Sport și ta Colegiul 
Universitar Pedagogic, probele eliminatorii se vor desfășura în data de 09.10.1998. înscrierile pentru 

Școlile Postliceale se fac în Campusul Universitar, str. Feleacului, nr. la, imobil P+4, sala 8.
Informații suplimentare la tel: 057/256391, int. 18, Birou! relații cu publicul

d
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Transferurile elevilor clin 
învățământul obligatoriu și 

profesional
Transferurile elevilor din 

învățământul primar, gimnazial 
șl profesional, indiferent de 
clasă, trec complet din această 
luna în competența consiliilor 
de administrație ale unităților 
școlare implicate. Potrivit 
Ordinului 4579/1998 al 
ministrului Educației Naționale, 
un transfer din categoria celor 
de mai sus va fi realizat numai 
cu condiția aprobării scrise și 
înregistrate legal din partea 
directorului unității școlare 
primitoare, respectiv a 
directorului unității din care se 
pleacă. Directorii vor putea da 
aceste aprobări numai pe baza 
unei hotărâri sub forma unui 

proces-verbai, a consiliului de 
administrație ai unității de 
învățământ în cauză. 
Consiliile vor fi obligate să 
țină cont, în acordarea 
aprobărilor, de finanțarea șl 
infrastructura pe care ie au la 
dispoziție. Ordinul prevede că 
nu vor fi admise transferări ale 
elevilor fără motive întemeiate 
(situație medicală dificilă, 
schimbare de domiciliu etc.).

Pentru învățământul 
liceal, transferurile elevilor vor 
fi aprobate, ca și până acum, 
de către inspectorul școlar 
județean, cu avizul unităților 
școlare implicate.

De vreo cinci ani încoace, 
de când se organizează la Baia 
de Criș de acum cunoscuta 
expoziție-târg de animale 
consacrată revigorării rasei de 
taurine Pinzgau, familia dlui 
Victor tanc, din satul Caraci, 
este mereu o prezență notabilă 
la ' această manifestare, 
aducând de fiecare dată 
exemplare dintre cele mai 
reprezentative, fie că esfe vorba 
de vițele, juninci sau de vaci. 
Pentru sârguința ce o depune, 
împreună cu familia, pentru a 
crește animale valoroase, a fost 
răsplătit de fiecare dată, 
numărându-se, cum se spune, 
printre abonații la premii.

Nici la ultima ediție nu s-a 
întâmplat ca .familia lanc să fie 
ocolită de premiu. Dar ce mai 
premiu! Pentru faptul că la data 
expoziției-târg deținea în 
gospodărie (deci având în 
proprietate) șase bovine, din

într-o familie din satul Caraci

Vocația pentru a crește 
animale

care trei vaci cu lapte, invitatul 
german la această prestigioasă 
manifestare, dl Reiner 
Windirsch, a ținut să-i acorde ca 
premiu personal un aparat 
pentru muls mecanic. La 
expoziție dl lanc, acum în vârstă, 
de 68 de ani, a prezentat o vițea 
de 8 luni, a cărei mamă dă o 
producție de peste 3100 I lapte 
într-o perioadă de lactație, cu 
126 kg grăsime, iar tatăl vițelei - 
Lux - provine de la o mamă cu 
6790 I lapte și cu 230 kg 
grăsime. Revenind de curând în 
județul nostru, unde se 
derulează un program pilot 
româno-german axat în special 
pe dezvoltarea zootehniei, dl 

Windirsch s-a interesat de 
condițiile și de posibilitățile ce le 
are dl lanc pentru creșterea 
animalelor, fiind bucuros să 
constate că există și la noi 
gospodării, potențiale nuclee de 
exploatații agricole sau de ferme 
care tind spre mecanizare și 
spre performanță.

De amintit că în activitatea 
sa depusă pe tărâmul 
zootehniei, este ajutat de 
întreaga familie, respectiv de 
soția Ileana, precum și de fiul. 
Voicu șj de nora Viorica, ultimii 
doi fiind salariați ai Oficiului 
județean pentru reproducția și 
selecția animalelor. La treburile 
gospodărești și la strângerea 

furajelor nu este de neglijat 
nici contribuția celor doi 
nepoți, acum elevi la Baia de 
Criș.

Vocația pentru creșterea 
animalelor în familia dlui lanc 
se moștenește, deci, din tată 
în fiu, fiecare geherație 
valorificând tot mai bine, 
raportat la condițiile locale, 
posibilitățile ce există aici în 
privința creșterii taurinelor din 
rasa Pinzgau. Cu cât vom 
avea mai multe astfel de 
gospodării, firește că va fi mai 
bine pentru țară și pentru noi 
toți, având în vedere că 
trecerea de la agricultura de 
subzistență la cea 
performantă nu este posibilă 
decât în condițiile formării 
unor exploatații agricole sau 
ferme viabile, de înalt 
randament.

Nicolae TÎRCOB

Precizare
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT- 

Direcția Teritorială Hunedoara ■ referitor la 
anunțul publicitar privind vânzarea de acțiuni 
prin LICITAȚIE CU STRIGARE la S.C. General 
Simprest S.A. Simeria - jud. Hunedoara, 
publicat în ziarul “Cuvântul liber" nr.2238 din 
06.10.1998, se fac următoarele modificări:

- Licitația va avea loc în data de 29.10.1998, 
ora 14,00, la sediul FPS ■ DT Hunedoara;

- în caz de neadjudecare la prima ședință, 
se va organiza cea de-a doua ședință a 
licitației în data de 09.11.1998, la aceeași oră.

Referitor la anunțul publicitar privind 
vânzarea de acțiuni prin negociere Directă la 
S.C. COMBOR S.A. Orăștie, județul Hunedoara, 
publicat în ziarul "Cuvântul liber" din data de 
03.10.1998, facem precizarea că termenul 
limită de depunere a ofertelor este de 
02.11.1998, ora 10. Ofertele vor fi deschise în 
aceeași zi (02.11.1998), ora 12, în prezența 
ofertanților.

S.C. BANC POST S.A.
Sucursala jud. Tlunedoara-Deva

Anunță vânzarea prin licitație publică a 
următorului imobil:
• casă cu 4 (patru) camere, curte și grădină, 

situate în Simeria, str. Libertății, nr.12, jud. 
I Hunedoara. Preț de pornire a licitației: 

200.000.000 lei.
Licitația va avea loc în data de 
14.10.’9?' ra 10,00, la Judecătoria 
Deva, Biroul executorilor judecătorești.
informații suplimentare la tel: 054/219591, 

1 261555.
y.

Hunedoara-Deva
Bulevardul 22 Decembrie, nr.90, bl.26, parter

| Intenționează achiziționarea de spatii 
| pentru Agențiile CEC din următoarele | 
| localități: Brad, Aninoasa, Ilia. Geoagiu | 
. și Teliuc și în consecință se primesc. J oferte de la persoane fizice și juridice, în * 
; scris, la adresa menționată. '

CASA AUTO TIMIȘOARA
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

NU STA 
DEOPARTE 
DACĂ 

VREI 
SÂ AI 
PARTE!

I 
I 
I 
I

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!

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

* Prejurile nu includ T.V.A.

SISTEM DE PLATA ÎN RATE A TELEFONULUI


