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Senatul a adoptat, săp
tămâna trecută, proiectul legii 
care acordă un concediu pa
ternal de cinci zile, în primele opt 
săptămâni de la nașterea 
"propriului copil”.

Proiectul a fost însă 
modificat,-astfel încât acest 
drept este acordat indiferent 
dacă părinții locuiesc sau nu 
împreună.

în plus, tatăl care satisface 
serviciul militar are dreptul la 
șapte zile de permisie. Tpții care 
au absolvit cursuri de 
puericultură obțin suplimentar 
zece zile de concediu pater
nal. (Mediafax)

V - .. .

La 15 octombrie
CAMPANIA DE 

VACCINARE 
ANTIGRIPALĂ

De la 15 octombrie este 
prevăzută începerea campaniei 
de vaccinare antigripală și vizează 
în special persoanele cu afecțiuni 
cardio-vasculare sau alte afec
țiuni cronice, copiii din colectivități, 
persoanele care lucrează cu 
publicul, sunt prezente mereu în 
locuri aglomerate etc.

Sigur, apropierea iernii - pentru 
noiembrie se prevede debutul 
zilelor friguroase - ne îndeamnă 
să preîntâmpinăm afecțiunile 
respiratorii, gripa, numai că 
vaccinările, și cele autohtone și 
din import, costă. Deci, tot la pungă 
ajungem dacă vrem să tușim cât 
mai puțin. (S.C.)

Kosovo - intre rațiunea și emoția 
luării unei decizii

Kosovo, regiune com
ponentă a Serbiei 
(stat unitar), aflată la granița cu 

Albania, apasă aberant pe 
pedala autonomiei, 90 la sută 
din populația sa fiind de 
origine albaneză. Autopro- 
clamații săi conducători au 
prins momentul maximei 
sensibilități internaționale față 
de dramele populației locale, 
acum în prag de iarnă, plusând 
mereu, ignorând dialogul cu 
conducătorii sârbi. Pentru cei 
mai slabi și puțini, întot
deauna compasiunea majo
rității este mare. Poate, de 
aceea, NATO este gata să 
treacă peste statutul său de 
organizație defensivă, creată 
spre a apăra statele 
componente și nicidecum de 
a ataca o țară membră a ONU. 
Tensiunea este enormă 
pentru că este posibil să 
izbucnească un nou război în 
această parte a Europei, 
întrucât la un bombardament 
NATO, Serbia nu va sta cu 
mâinile în sân, ci va răspunde 
la rându-i. Iar forța sa militară 
nu este de neglijat.

Ca țară, aflată în vecinătatea 

Semințe de editate r
Prin intermediul reprezen

tanțelor teritoriale ale firmei Pioneer 
Hi - Bred Agro SRL se face, pe 
lângă preocuparea de bază privind 
cultura porumbului, și difuzarea 
semințelor din cinci hibrizi de floarea 
soarelui marca Pioneer înregistrate 
în țara noastră, precum și a șase 
soiuri, din aceeași marcă, de soia.

Pentru toate zonele agricole 
sunt recomandați hibrizii de floarea 
soarelui Corii (extratimpuriu), Berii 
și Apetil (timpurii), Nibil și Eladil 
(semitimpurii). Deși ceva mai slabe 
decât în anul trecut, rezultatele 
obținute pe lotul organizat de dna 
ing. Szekely, ca și la cultura 
porumbului, au relevat nevoia

zonei de conflict, România 
trebuie să adopte-o atitudine 
clară față de ceea, ce se 
întâmplă. După căutări și tot 
atâtea ezitări, liderii din 
coaliția guvernamentală și 
majoritatea celor din opoziție 
au stabilit înțelept că România 
nu are ce căuta în Kosovo cu 
trupe. Aproape toate forțele 

politice resping ideea 
intervenției, directe sau 
indirecte, la o operațiune 
împotriva Iugoslaviei. Ceea 
ce a stabilit duminică Consiliul 
Suprem de Apărare a Țării a 
fost doar o implicare de ordin 
umanitar. Așa cum declara 
președintele Senatului, dl 
Petre Roman, o implicare 
armată “ar contraveni doc
trinei noastre de apărare 
națională și principiilor bunei 
vecinătăți”.

Totuși, “în cazul unei 
evoluții negative a situației 
din Kosovo”, va putea fi

extinderii în cultură a hibrizilor cu 
potențial productiv ridicat care să 
asigure recuperarea cheltuielilor 
și realizarea unui profit rezonabil. 

Dintre soiurile de soia 
recomandate și înregistrate în 
țara noastră se detașează Gadir 
(timpuriu) și Zefir (semitimpuriu), 
celelalte patru fiind soiuri 
semitardive (Elzir, Clavir, Cresir și 
Valkir).

Orientarea spre utilizarea 
acestor hibrizi și soiuri de calitate 
constituie o șansă de a avea în 
1999 numai culturi profitabile, 
bineînțeles, urmărind respectarea 
îndeaproape a tehnologiilor 
specifice. (N.T.) 

sunt

folosit aeroportul Timi
șoara. Așa cum afirmă 
analiștii politici, statele 
NATO, conștiente de 
fragilitatea argumentelor 
legale invocate pentru 
inițierea unui asemenea 
atac, mai ales că Rusia se 
opune amenințând că va 
acorda Iugoslaviei chiar, 
ajutor militar,
interesate să obțină impli
carea, fie și formală, a țărilor 
din zonă aspirante la NATO 
în condițiile în care chiar 
unele țări membre ale 
Alianței nu s-au pronunțat 
până la această oră.

O concluzie se impune în 
această situație dramatică: 
dacă va învinge rațiunea mai 
marilor lumii, nu va fi război 
în Iugoslavia. Dacă va învinge 
emoția, atunci lucrurile vor 
deveni necontrolablle. 
Exodul actual al populației 
din Kosovo, care nu are nici 
o vină, va fi unul minuscul 
față de ceea ce se va 
întâmpla în întreaga 
Iugoslavie și, poate, și în 
fosta Iugoslavie...

. Minei BODEA

Speranțe de mai bine în 
tratamentele bolnavilor

- Stimată dnă doctor Anca Mihu, serviciile 
secției de neurologie a Spitalului județean, secție 
pe care o conduceți, sunt zilnic solicitate de către 
numeroși pacienți. Care sunt cele mai frecvente 
afecțiuni depistate?

- într-adevăr, vin la noi mulți bolnavi cu bolile și 
necazurile lor. Cele mai frecvente afecțiuni sunt bolile 
vasculare ale creierului - adică accidentele 
vasculare cerebrale, boli cauzate de hipertensiune, 
boli cardiace, ateroscleroze în primul rând, diabet 
zaharat - fiind favorizate de stres, tutun, alcool, 
greșeli alimentare și neglijarea tratamentului. Nu 
puține sunt la ora actuală cazurile de epilepsie, boala 
Parkinson, leuconevraxite (scleroze multiple), 
Miastenia gravis - boli ce necesită tratament 
continuu și foarte scump, din ce în ce mai greu de 
asigurat datorită lipsei fondurilor necesare prin 
nerespectarea disciplinei financiare de către unii 
agenți economici.

- Aveți la îndemână mijloace adecvate pentru 
stabilirea diagnosticelor? Care este dotarea secției 
pe care o conduceți, ce considerați că ar mai fi util 
acestui serviciu pentru a veni în ajutorul pacientului?

- Nu avem la îndemână mijloace de investigații

adecvate în neurologie; de altfel acest lucru este 
valabil în toate spitalele din țară, cu excepția spitalelor 
clinice din centrele universitare. Avem doar un aparat 
de electroencefalografie și acesta învechit, ceea 
ce îngreunează foarte mult munca medicului 
neurolog și neurochirurg, în multe cazuri examenul 
clinic minuțios, urmărirea atentă a bolnavului și 
examenele paraclinice (fund de ochi, puncție 
lombară), EEG radiologie, laborator, nefiind suficiente 
pentru punerea diagnosticului de certitudine; în 
asemenea cazuri ar fi nevoie de un computer 
tomografie sau chiar mai mult - RMN (rezonanță 
electromagnetică).

La ora actuală este foarte necesar în Spitalul 
județean un computer tomograf (scaner), devenit 
uzual în străinătate, investigațiile făcute cu ajutorul 
acestuia ajutând medicul de toate specialitățile și, 
bineînțeles, bolnavul.

- Secția, saloanele oferă condiții optime celor 
aflați în tratament și supraveghere medicală?

Discuție realizată de 
Estera SÎNA

(Continuare în pag. 2) Â

La grupa mare de la Centrul 
de Plasament Brad, 

educatoarea Lidia Igreț este 
alături de copiii pe care 

îi are în grijă.
Foto: Traian MÂNU’

Tarifele lunare de
bază pentru chirii

Proiectul de lege privind 
protecția chiriașilor și stabilirea 
chiriei pentru spațiile cu 
destinația de locuințe, adoptat joi 
de Guvern, instituie un tarif lunar 
de bază al chiriei, în funcție de 
gradul de confort și de dotare a 
locuințelor care aparțin dome
niului public sau privat.

Acest tarif este: 1.900 lei/ 
mp - pentru suprafața locui
bilă; 750 lei - pentru depen
dențe; 400 lei - pentru terase 
acoperite, boxe șl alte de
pendențe; 100 lei • pentru 
teren, a anunțat Valeriu Stoica, 
ministrul Justiției.

Chiriile se diferențiază pe 
categorii de localități și zone, a 
arătat Stoica. Tariful se majo
rează cu 30% pentru locuințele 
cu încălzire centrală sau gaze, 
respectiv scad cu 15% pentru 

cele aflate la subsol și 
mansarde și cu 10% pentru 
locuințe lipsite de instalație de 
apă, canal, electricitate.

Pentru suprafața locuibilă 
ce depășește 20 mp/persoană 
se aplică o majorare de 25% 
pentru primii 10 mp, de 50% 
pentru următorii 10 mp și de 
100% pentru restul suprafeței.

în ceea ce privește capito
lele proiectului de lege referi
toare la protecția chiriașilor, 
Valeriu Stoica a precizat că, în 
cazul locuințelor redobândite de 
foștii proprietari sau de către 
moștenitorii acestora, con
tractele de închiriere se 
prelungesc de drept, pentru o 
perioadă de cinci ani, începând 
de la data intrării în vigoare a

(Continuare în pag. 2)

Rezerva valutară a 
BNR la sfârșitul lunii 

septembrie
Rezerva valutară a Băncii Naționale a României 

a fost, la sfârșitul lunii septembrie, de 2,2122 miliarde 
de dolari, în scădere cu 94,2 milioane dolari față de 
luna precedentă.

“Această scădere se datorează plăților unor 
sume mai mari în contul serviciului datoriei externe, la 
care s-a adăugat și faptul că în septembrie BNR a 
fost vânzător net de valută pe piața valutară 
interbancară", a declarat agenției MEDIAFAX Adrian 
Vasilescu, directorul Direcției Comunicare a BNR. El 
a menționat că în prima parte a lunii septembrie, pe 
fondul apariției presiunilor asupra cursului de schimb 
valutar al monedei naționale, că urmare a crizei din 
Rusia, BNR a vândut mai multă valută pentru a proteja 
leul. în a doua parte a lunii, BNR și-a reluat cumpărările 
de valută de pe piață, dar pe totalul lunii a fost 
vânzător net.

S-a apreciat că BNR a avut în septembrie o poziție 
valutară bună pentru că a înregistrat o scădere a 
rezervei mult mai mică decât plata, de 125 miliarde 
dolari, aferentă serviciului datoriei externe. Intrările 
de valută din septembrie în rezerva BNR au provenit 
din dobânzile, de peste 20 milioane dolari, primite 
pentru rezerva valutară plasată la bănci, din 
împrumutul angajat de Ministerul Finanțelor din 
emisiunea de obligațiuni de 50 milioane de dolari 
pentru care BNR a dat echivalentul în lei, ca și din 
intrările de valută obținute din privatizare._________

GRIJILE DE TOAMNĂ 
ALE „PĂRINȚILOR” 

ADOPTIVI
La Centrul de plasament Baia de Criș dl director 

Zenu Manațe lipsea în ziua documentării. Despre 
ce se petrece în centru, casa-de copii cum este 
cunoscută instituția de ocrotirea minorilor, am stat 
de vorbă cu dnele Sanda Lup, contabilă, Dorina 
Laza, magazineră, și dl Gheorghe Cean, adminis
trator. împreună cu dl Cean am văzut apartamentul 
,, familiei 1" și,bucătăria, întreg centrul fiind organizat 
în sistem familial, cu câte 7-10 copii în fiecare nucleu.

Încă nu se întorseseră de la școala din sat cei 
62 de copii, prezențipe moment aici (în grija centrului 
se află în total 131 de copii și tineri, acum unii fiind 
la liceu sau școli speciale din județ), așa că peste 
tot domnea liniștea.

In apartamentul ,,familiei 1", infirmiera 
(îngrijitoarea) mai avea ceva de lucru prin baie; se 
pregătea să-i primească pe copii, care, după venirea 
de la școală, se schimbă, iau masa și se joacă în 
curte până la ora 15,30. Intre orele 15,30 și 19 
copiii sunt sub supravegherea educatorilor (câte 3 
la fiecare din cele 9 familii), care au grijă să-și facă 
temele în această perioadă dedicată studiului. 
Seara se uită la televizor, mai citesc o cârte din cele 
10 mii de volume oferite de biblioteca centrului.

Acestea sunt preocupările zilnice impuse de 
începerea școlii. Dar, susține personalul casei, au 
probleme mai mari în vacanțe, tinerii plecați revenind

V. ROMAN
(Continuare în pag. 2)

în activitatea de Crube Roșie din România

Filiala hunedoreanâ cea 
mai bine cotată

Dna Anna Rub, de la 
Secretariatul General de Cruce 
Roșie din Bonn, a făcut recent o 
foarte scurtă vizită în județul 
nostru, în cadrul căreia a trecut 
pe la toate subfilialele de profil, 
înainte de a părăsi Deva s-a întâlnit 
cu membrii Comitetului Filialei 
județene de Cruce Roșie, la sediul 
acesteia.

încântată, chiar uimită de ce a 
găsit aici, dna Anna Rub 
mărturisea că din 1990 este la 
Crucea Roșie dar până în acest 
an s-a ocupat de activitatea 
desfășurată în țările fostei Uniuni 
Sovietice. Această primă vizită de 
informare în România a debutat la 
București, unde a stat de vorbă 
cu dl Nicolae Nicoară, președintele 
Societății Naționale de Cruce 
Roșie din România. Dl Bernhard 
Kuhn, reprezentantul Crucii Roșii 
germane, âflatîntr-un stagiu de un 
an aici, care a însoțit-o la acea 
întâlnire, declara foarte clar că 
județul Hunedoara ocupă un loc 

deosebit în activitatea de Cruce 
Roșie din România, fiind cel mai 
bine cotat și mereu dat drept 
exemplu.

în cadrul întâlnirii s-a precizat 
că după mai mulți ani colaborarea 
româno-germană s-ș concretizat 
în realizarea unor sedii, la filială 
și la unele subfiliale; că se 
dorește ca toate subfilialele să 
aibă sedii și dotări, iar pe viitor să 
existe puncte de Cruce Roșie și 
la sate; ajutorul german a fost și 
financiar, dar în cadrul 
parteneriatelor încheiate s-a pus 
accent și pe instruirea activiștilor 
și grupelor de tineret, prin 
seminarii și activități practice. 
Membrii Comitetului Filialei de 
Cruce Roșie Huneodara - Deva 
au exprimat pe lângă mulțumiri 
pentru sprijinul acordat, speranțe 
că relațiile bazate pe prietenie vor 
continua și unele cereri de ajutor

Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 2)
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„Cuvântul liber

Tarifele lunare pentru chirii (Urmare din pag. 1) Speranțe de mai bine
r

(Urmare din pag. 1) 

acestei legi, pentru locuințele 
restituite anterior acestei date 
S3U de la data când hotărârea 
judecătorească a rămas 
irevocabilă.

Chiriașii in vârstă de peste 
70 de ani, titulari ai contractului 
de închiriere, au dreptul la 
păstrarea calității de chiriași pe 
toată durata vieții, dacă ocupă o 
suprafață locuibilă mai mică de 
20 mp de persoană și dacă nu li 
se pune la dispoziție, de către 
fostul proprietar^ de către 
moștenitorii acestuia sau de 
către autoritățile publice locale, o 
altă locuință corespunzătoare.

Nu beneficiază de aceste 
prevederi și pot fi evacuați 
după trecerea unui an de la data 
intrării în vigoare a acestei legi 
chiriașii care au în proprietate 
sau au avut, în ultimul an, în 

«HUILE »E TOAMNĂ ALE 
„PĂRINȚILOR” ADOPTIVII

(Urmare din pag. 1)

cu tot felul de deprinderi „străine" 
și cu ifose.

In rest se descurcă bine cu cei 
„permanenți". De altfel centrul 
dispune de suficient personal; pe 
lângă cei deja menționați de 
îngrijirea copiilor se mai ocupă 4 
supraveghetori de noapte, un 
medic și o asistentă medicală, 3 
paznici, o bucătăreasă și 2 
ospătare, 4 lucrători la centrala 
termică și 2 spălătorese. Practic 
în permanență este cineva alături 
de ei, inclusiv sunt duși și aduși 
de la școală de educatori.

' Acum centrul e subordonat 
Consiliului Județean și „parcă nu 
mai stăm așa de rău", spuneau 
interlocutorii referindu-se la 
fondurile ce le sunt repartizate. Se 
mai așteaptă și ajutoare din 
Franța, existând o mai veche 
relație în acest sens. Dotări se fac 
pe măsură ce apar bani, din mers 
se execută zugrăveli, deratizări,

Filiala hunedoreanâ
cea mai bine cotată

(Urmare din pag. 1)

în plan medical (proteze de șold, 
lapte praf pentru copii, tratament 
antisida), dar și în domeniile 
organizatoric și social. S-a mai 
precizat că există o bună 
conlucrare cu protecția civilă și o 
bază materială pentru cazuri de 
dezastre și că această cola
borare constituie o preocupare și 
pe viitor. De asemenea, s-a 
menționat atenția acordată 
corectitudinii repartizării bunurilor 
i primite de la prietenii germani.

K
 MARȚI
’ 13 octombrie

TVR 1
9.05 D.a. (r) 9.30 TVR Cluj 

10.20 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 13.00 Natacha (s/ 
r) 14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Em. pt. persoanele cu 
handicap 15.30 Arhive 
românești (r) 16.00
Emisiune în limba maghiară 
17.00 Simba, regele Leu 
(d.a) 17.30 în flagrant 
(anchetă) 18.10 Hollyoaks 
(s, ep. 142) 18.35 Stăpânul 
lumii (s, da, ep. 18) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 321)
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport, ediție specială 21.00 
Mario și magicianul (dramă 
Germania 1994) 23.20 Jurnal 
de noapte

TVR 2
8.25 SiO.S. Patrimoniul (r) 

9.00 Justiție militară (s/r) 

localitatea de domiciliu, o 
locuință corespunzătoare; 
chiriașii cale refuză să preia 
în folosință o altă locuință 
corespunzătoare pusă la 
dispoziție de fostul 
proprietar; chiriașii care au 
refuzat să plătească chiria 
proprietarului căruia i s-a 
restituit locuința; chiriașii 
care împreună cu familia 
ocupă o locuință cu o 
Suprafață locuibilă mai mare 
de 20 mp de persoană.

La expirarea termenelor 
de închiriere, chiriașul are 
dreptul la reînnoirea con
tractului. Proprietarul poate 
refuza acest lucru dacă lo
cuința este necesară pentru 
satisfacerea nevoilor sale 
de locuit; dacă urmează să 
fie vândută; dacă chiriașul 
nu a achitat chiria cel puțin 
trei luni la rând. (Mediafax)

I
A

alte lucrări de întreținere. Există 
și o gospodărie anexă cu 14 porci 
și 18 purcei, ceea ce le asigură 
carne la un preț mic. S-a început 
și aprovizionarea de iarnă, fiind 
puse la păstrat însemnate 
cantități de ceapă și cartofi (4,5 
tone) și urmând să fie aduși; 
morcovii și varza. (

Preocupările pentru ca 
asistaților, copii orfani ori 
abandonați, să nu le lipsească 
nimic sunt evidente. Organizarea 
pe familii și renunțarea la 
dormitoarele tip cazarmă 
existente cu ani în urmă încearcă 
și parțial reușește să 
compenseze absența apropierii 
părinților, căldura și intimitatea 
unei familii. Când sunt frați, 
aceștia se află în îngrijirea 
aceleiași „familii" din centru. 
Activitățile distractive, săr
bătorirea zilelor de naștere sunt 
alte prilejuri de a le face o bucurie 
copiilor ocrotiți la Baia de Criș.

§

I

Mulțumind pentru cuvintele 
frumoase ce i-au fost 
adresate și pentru atențiile ce 
i-au fost date, dna Anna Rub 
și-a exprimat convingerea că 
în viitor între Crucea Roșie de 
la noi și de la ei va rămâne doar 
prietenia, cea din România 
ajungând în situația de a nu mai 
avea nevoie de ajutor. Și-a 
argumentat afirmația cu 
rezultatele obținute în județul 
nostru, cu faptul că a remarcat 
între colaboratori oameni buni, 
deosebiți.

9.50 Un cântec pt. fiecare 
10.00 în fața dv. (r) 11.00 
Sporturi extreme (do/r)
11.30 Un cântec pentru 
fiecare 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 12.45 Doar o vorbă... (r) 
13.00 Nimic sfânt (s/r) 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 
Limbi străine. Franceză 
15.35 Viață de câine (d.a) 
16.00 Țiganca (s, ep. 8) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.40 Tri
buna partidelor parla
mentare 19.00 Știri bancare 
și bursiere 19.10 Dosarele 
istoriei (do) 20.10 Natacha (s, 
ep. 55) 21.00 Sensul
tranziției 22.00 Teatru TV 
prezintă: „Mătrăguna”

ANTENA I
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.20 Iluzii 
(s) 11.10 Pericol iminent (s/ 
r) 12.20 Viitorul începe azi (s/ 
r) 13.20 Fără limită 13.30 
Planeta vie (do, ep. 89) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Foișorul 
de foc (talkshow) 15.30 Dal

- Secția de neurologie este 
improprie, fiind amplasată într-un fost 
bloc de locuințe, pe trei paliere, fără 
lift, bolnavii fiind greu de transportat. 
Așa am moștenit-o. Iar la ora actuală, 
când fondurile sunt așa de mici, nu 
sunt speranțe de îmbunătățire. în plus, 
este amplasată la distanță mare de 
secția de terapie intensivă, ținând 
cont de faptul că nu de puține ori 
bolnavul, a cărui stare se agravează, 
trebuie transportat în această secție.

Singurul lucru bun este că 
saloanele sunt mici, de câte 2-3 
paturi (câteva cu 4), ceea cp oferă 
intimitate și liniște, atât de necesare 
pacienților noștri. Sunt curate (au fost 
proaspăt zugrăvite). Salariații cu 
care lucrez - medici, asistente, 
infirmiere și îngrijitoare - sunt bine 
pregătiți, pun suflet în îngrijirea 
bolnavilor, ceea ce este important, 
dat fiind consumul emoțional 
deosebit de acut în secție.

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

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

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

j 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.

CONNEX
Sună bine. Pentru tine.

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

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM
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las (s, ep. 102) 16.30 Știri 
17.00 Trei destine (s, ep. 19) 
18.00 Decepții (s, ep. 56)
19.30 Marius Tucă Show
21.00 Cezar și Cleopatra (f. 
ist. SUA 1946) 23.30
Schimbul de noapte 
(talkshow)

■ PROTVf^
9.10 Suflet de femeie (s/r) 

10.00 Tânăr și neliniștit (s/r)
10.45 Heart Condition (f/r)
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Audiența națională (r) 14.00 
Punctul pe I (r) 15.00 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.00 Nano (s, 
ep. 140) 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 Spitalul de 
urgență (s, ep. 6) 21.30 
Pensacola - Forța de elită (s, 
ep. 16) 22.15 Știrile PRO TV 
22.20 Chestiunea zilei 22.30 
Veronica (s, ep. 6) 23.00 
Știrile PRO TV 23.30 
Profesiunea mea, cultura

- Ce ați dori să transmiteți 
bolnavilor și aparținătorilor?

- Le doresc în primul rând 
sănătate și sper, alături de ei, să 
ne fie mai bine.

- Ce anume v-a determinat să 
alegeți această specialitate com
plexă și delicată în același timp?

- Din studenție m-a fascinat 
sistemul nervos. In primii ani am 
studiat cu multă atenție materiile 
preclinice - anatomia, fiziologia, 
fiziopatologia, iar în anul V neuro
logia, eminentul profesor Emil 
Câmpeanu, prin profesionalismul 
său, ajutându-mă s-o descopăr.

- Cum îmbinați responsa
bilitățile profesionale cu cele de 
soție și mamă?

- Greu, dar mă străduiesc. 
Soțul meu are multă înțelegere față 
de profesiunea mea și încearcă să 
mă ajute, fiind întotdeauna alături 
de mine. Ca mamă, sper să nu fiu 
prea indulgentă.

ACASĂ
7.00 Seriale (r) 9.00 D.a. 

(r) 9.30 Guadalupe (s/r) 10.15 
Seriale (r) 11.25 Ca la mama 
Acasă (r) 11.30 Seriale (s/r) 
13.00 Pistruiatul (f. România, 
p. III) 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) 19.00 
Concurs 19.05 Sărmana 
Maria (s) 19.25 D.a. 20.00 
Dragoste și putere (s) 20.45 
Misterioasa doamnă (s)
21.30 Verdict: crimă (s) 22.3, 
Cinema Paradiso (dramă It./ 
Fr. ’88)

PRIMATV
10.00 Călătorii în lumi 

paralele (s/r) 12.00 Pretutin
deni cu tine (s/r) 13.00 Știri
13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.00 Știri 16.00 
Știri 16.15 Pretutindeni cu 
tine (s) 16.45 Prietenul nostru

- A veți un hobby, care anume ?
- Da. Mai ales cu ani în urmă. 

Iubeam pictura, mai precis 
culoarea, pictam și mă relaxam, 
detașându-mă de toate pro
blemele. Dar anii care au venit - 
familie, copil, profesie - m-au 
determinat să o las în urmă. Acum 
mi-au rămas muzeele de artă, 
expozițiile și albumele de pictură.

- Cum vedeți condiția femeii 
în această perioadă grea pentru 
întreaga țară?

- Condiția femeii este aceea 
cunoscută dintotdeauna, /în 
toate timpurile. Ea face parte 
dintre categoriile devaforizate. 
De aceea atenția doamnelordin 
diferite societăți, asociații sau ligi 
se concentrează pe acțiuni 
vizând egalitatea șanselor, 
recunoașterea capacității de 
muncă, a inteligenței și recepti
vității femeilor manifestate în 
toate domeniile de activitate.

Jake (s) 17.15 1999 (s, ep> 
50) 18.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.00 Știri
19.45 Meșterul casei (s)
21.15 Detectiv la Hollywood 
(f.a. SUA 1990) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

PRO TV - DEVA
06.35-07.00 Program co

mercial 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) 22.05-2Ț20 
Știri locale

ANTENA 1 - DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15- 

11.00 Sportul hunedorean 
(r) 16.35-17.30 Program 
muzical 17.30-17.35 
Promo-publicitate 17.35-
17.55 Program folcloric 
17.55-18.00 TELEX (știri lo
cale pe scurt) 22.05-22.15 
Știri locale ____________y

Marți, 13 octombrie

3 BERBEC
Acordați mai mult timp și 

interes copiilor, căci au nevoie 
de îndrumarea dv. O situație 
inedită vă cere diplomație și 
tact.

O TAUR
S-ar putea rezolva azi o 

problemă de sănătate. Vă 
bucurați de ajutorul colegilor 
într-o chestiune de serviciu. 
Inițiativele personale nu vă vor 
aduce succesele scontate.

3 GEMENI
Vă sunt mai la îndemână 

activitățile practice. Lucrați mai 
conștiincios dacă vreți să mai 
fiți solicitat și altă dată. O femeie 
vă sprijină într-o afacere cu 
bani.

O RAC
S-ar putea să primiți bani din 

străinătate. Starea dv de spirit 
nu-i dintre cele mai bune cu 
toate că nu sunt motive reale. 
Vă vine în ajutor un prieten care 
vă sună la telefon.

3 LEU
Nu întârziați să luați decizii 

pentru a nu avea neplăceri. 
Mintea vă funcționează 
excelent, dar emoțiile de la 
serviciu vă obosesc, n-ar 
strica să ieșiți la plimbare.

3 FECIOARĂ
Ați ascuns cu grijă o relație 

sentimentală, dar azi va ieși la 
iveală și orice explicație va fi 
de prisos. Este posibil să găsiți 
un sponsor pentru o investiție.

3 BALANȚĂ
Cu colegii de serviciu veți 

pune la punct unele detalii. Dar 
în privința căminului nu aveți ce 
face spre a îndrepta lucrurile. 
Atenție să nu stricați ceva.

3 SCORPION
Maximă energie mintală. Din 

cauza rapidității în gândire s-ar 
putea să săriți peste detalii 
importante. Deci, atenție!

3 săgetător
Vi se va face sau veți face o 

declarație de dragoste. Relația 
cu copiii sau cu persoanele 
mai tinere din familie vă aduce 
bucurii, chiar dacă vă face să 
vă goliți buzunarele.

3 CAPRICORN
Este posibil ca unul dintre 

părinți să vă dea o sumă de 
bani pe care însă o veți cheltui 
foarte repede. Bucurii din 
partea copiilor.

3 VĂRSĂTOR
Energia dv. fizică este 

maximă, dar aveți grijă să n-o 
risipiți degeaba. Partenerul de 
viață va avea o realizare 
socială sau un câștig.

■
3 PEȘTI

Popularitatea dv este în 
creștere, ați putea să vă lărgiți 
cercul de prieteni, dar nu 
neglijați gospodăria. Nu-i cazul 
să vă puneți încă în practică 
ideile, chiar dacă sunt 
excelente.
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NICIODATĂ N-AM MA! AVUT ATÂTA 
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PORTUGALIA
ROMANIA 0-1 (0-01

Sâmbătă seara, pe stadionul Das Antas din 
Porto, echipa națională a României a susținut cel 
mai dificil joc din campania de calificare pentru 
Euro 2000. înaintea partidei, echipa națională a fost 
urmărită de un imens ghinion. Adrian llie - jucătorul 
numărul unu din atac după retragerea lui Hagi - s- 
a accidentat, culmea, chiar într-un meci cu Steaua. 
Craioveanu, cel mai în formă vârf stranier, nu avea 
drept de joc, iar Jean Barbu, cel mai în formă vârf 
din campionatul intern, nu a fost convocat. Iar 
Filipescu și Stelea erau la un moment dat incerți 
datorită unor accidentări. Dar cum roata se învârte 
în timpul jocului tricolorii au avut atâta noroc cum 
nu țin minte să mai fi avut vreodată.

E lucru deja demonstrat că atunci când evo
luează din postura de favorit absolut, jucătorul 
român are “fumuri'' și pretinde “statui"astfel că se 
cam întâmplă să dea cu bâta-n baltă. în schimb, 
atunci când e cotat cu șansa a doua, fie datorită 
valorii adversarilor, fie datorită problemelor de lot 
(cazul partidei de la Porto), jucătorul român se 
mobilizează exemplar și produce surprize. 
Aceasta e de altfel singura reușită din acest meci 
a lui Victor Pițurcă.

în prima repriză a partidei de la Porto s-a jucat 
de la egal la egal, românii având un ușor avantaj 
datorat experienței. în minutul 23, arbitrul german 
Helmut Kreg a acordat prea ușor un penalty la o 
intervenție a lui Dan Petrescu asupra lui Joao Pinto. 
Dar Stelea a scos miraculos șutul slab al lui 
Paulino Santos. Apoi, românii au replicat prin Gică 
Popescu care a trimis în transversală din lovitură 
liberă de la 35 metri (min. 32) și prin Roșu care 
după o intercepție a pătruns și a șutat puțin pe 
lângă bara din stânga (min. 33).

După pauză lusitanii au început fulminant, 
având o ocazie prin Joao Pinto (min. 49) scoasă 
din nou de Stelea. Iar după ce în minutul 64 Roșu a 
fost eliminat pentru al doilea cartonaș galben 
acordat ușor dar regulamentar de arbitrul neamț, 
portughezii au asediat continuu poarta lui Stelea. 
Dar intervențiile excelente ale lui Stelea, Gică 
Popescu și Ciobotariu și pripeala apărută în jocul 
gazdelor pe măsura scurgerii timpului ne-au salvat 
de gol. Și când cu toții așteptam cu sufletul la gură 
finalul care să consfințească egalul s-a produs 
miracolul. Florentin Petre a scăpat singur spre 
careu și a fost agățat de rudimentarul Jorge Costa, 
iar Dorinei Munteanu a executat surprinzător 
lovitura liberă exact prin breșa din zidul lusitan și a 
înscris golul victoriei.

Credem că această victorie nu aparține con
troversatului antrenor Victor Pițurcă, ci norocului 
care a învăluit echipa națională. Găselnița surpriză 
cu Roșu, al doilea vârf s-a dovedit nefastă. Iar 
jucătorii nou promovați de selecționer n-au con
firmat nici în acest meci, fiind mult sub valoarea 
veteranilor lui lordănescu. Oricum, îi felicităm pe 
tricolori și le dorim succes și în partida de mâine 
de la Budapesta.

ROMÂNIA: Stelea - Dan Petrescu (‘82 
Contra), Ciobotariu, Gică Popescu, Filipescu 
- Florentin Petre, Gâlcă, Cătălin Munteanu 
(‘63 Lupescu), Dorinei Munteanu - V. Moldo
van (‘89 Mihalcea), Roșu.

■
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Victorie ia limită, meritată

VEGA DEVA
DACIA PITEȘTI

2-1 fl-U
aAvând în vedere situația din clasament 

echipei Vega Deva, deloc plăcută, în subsolul 
clasamentului Diviziei B, seria a ll-a, ne așteptam 
ca partida să fie abordată de către gazde, cu mai 
mult aplomb. Oaspeții, precauți, au căutat să tem
porizeze jocul, așteptând parcă atacurile deveniloi 
în jumătatea lor de teren opunând o apărare aglo
merată, inițiind, când aveam posibilitatea, contra
atacuri spre poarta lui Cibotaru. Drept urmare, 
primul sfert al reprizei I a fost anost, cu foarte 
puține faze cu adevărat periculoase la cele două 
porțf. Nu întâmplător, ci conform desfășurării 
“ostilităților" dintre cele două formații, prima fază" 
fierbinte" am notat-o abia în minutul 16: fundașul 
Diță de la Dacia Pitești, lansat pe dreapta, trimite un 
șut centrare, balonul cade pe transversala porții și 
Cibotaru respinge balonul eliminând pericolul. Două 
minute mai târziu, gazdele ripostează prin Preda 
care șutează de puțin pe lângă bara din stânga 
porții apărate de Niculescu. Devenii aflați mai mult 
în jumătate? de teren a piteștenilor, în min; 23 Gigi 
Ștefan, după o incursiune pe stânga, centrează 
în fața porții, dar Naniu și Popa nu pot relua 
balonul care iese în afara terenului de joc. Golul 
gazdelor vine dintr-o fază fixă, în minutul 29. 
Devenii beneficiază de o lovitură liberă de la cca 
26-28 de metri lateral pe care o execută excelent 
fundașul Chira în fața careului mic și printr-o 
frumoasă detentă, Luca trimite în colțul din stânga 
sus, marcând un gol spectaculos, primit cu 
aplauze de tribună 1-0. După ce oaspeții ratează 
și ei o bună ocazie în min. 27 și apoi gazdele în 
min. 41 trec pe lângă majorarea scorului în min. 41 
prin Tănasă, în min. 44, oaspeții egalează în urma 
unei lovituri la 26 de metri executată de Simescu, 
balonul este respins în față de Cibotaru și Roman 
mai rapid decât apărătorii deveni înscrie, din 
apropiere 1-1.

Stimulați la pauză de antrenorul principal 
Romică Gabor, devenii par mai mobilizați și după 
un prim semnal dat de un atac ce a pus probleme 
apărării adverse în min. 50, doar un minut mai 
târziu, la o lovitură liberă de la 30 de metri lateral pe 
dreapta, Lucian Chira cu stângul trimite o “ghiulea" 
exact în viciul porții din stânga lui Niculescu; 2-1. 
Un gol mult aplaudat și lăudat în tribună și după 
meci. Gol mare, ce a consemnat o victorie meritată 
a gazdelor.

A arbitrat la centru M. Dorobanțu (Rm. Sărat).
VEGA: Cibotaru, Bordean, Tănasă, Do- 

brescu, Chira, Luca, Popa, Chiliman, Preda (‘77 
Berindei), Gigi Ștefan (81 Szemely), Naniu (‘60 
Răican).

Pagină realizată de
Sabin CERBU și Ciprian MARINUȚ

Minerii ar fi putut realiza scorul etapei

JIUL PETROȘANI 
MINERUL MOTRU

2-0
în urmă cu două săptămâni, în fața “bătrânei 

doamne", Jiul a realizat cea mai bună partidă din 
această ediție de campionat. Dar, cum și replica 
arădenilor a fost cam la același nivel, partida s-a 
încheiat la egalitate, iar Jiul a ajuns la un periculos 
minus cinci în clasamentul adevărului. Sâmbătă, 
echipa pregătită de loan Dosan a avut de 
asemenea o evoluție apropiată calitativ de cea din 
partida cu UTA. în schimb, adversarii din Motru au 
dat o replică modestă, astfel că Jiul a avut mai mult 
de luptat cu ploaia torențială ce a căzut aproape 
fără întrerupere și cu. propriile deficiențe la 
capitolul finalizare.

Partida a debutat fulminant în secunda 35, 
gazdele reușind deschiderea scorului. Drăgan a 
pătruns pe aripa stângă, a centrat în careu, liberoul 
Nap a încercat un stop , dar mingea i-a alunecat și 
Neiconi, pe.fază, a șutat sec din întoarcere la colțul 
lung înscriind cel mai rapid gol al etapei: 1-0. 
Imediat oaspeții au replicat tăios, dar Gheorghe 
(min. 9) și Nedelea (min. 13) au fost blocați de 
apărătorii petroșăneni. Apoi, treptat, treptat, Jiul, 
care s-a acomodat mai bine condițiilor grele de joc, 
a câștigat lupta de la mijlocul terenului și a pus 
stăpânire pe joc. în minutul 27, o pasă sclipitoare a 
lui Stoica, prelungită perfect de Petra, l-a pus pe 
Neiconi în situația de singur cu portarul, dar vârful 
gazdelor a ratat incredibil. După alte două ocazii 
ratate de Drăgan (min. 32 și 34) gazdele au reușit 
totuși desprinderea decisivă. în minutul 39, la o 
fază prelungită de atac, același Stoica - care a 
“vămuit" toate mingile la mijlocul terenului - a pasat 
lateral, iar Vesa a șutat senzațional de la 25 - 30 m 
direct în vinclu și 2-0.

în repriza secundă jocul a fost controlat și mai 
autoritar de petroșăneni. Acțiunile purtate pe 
flancul stâng de rapizii Drăgan și Mocanu au 
semănat deseori panică în apărarea oaspete. De 
asemenea, acțiunile personale ale căpitanului 
Stoica și pasele sale surprinzătoare i-au obligat, în 
câteva rânduri pe oaspeți, la faulturi grosolane 
sancționate de arbitrul S. Burloiu (Galați) cu 
cartonașe galbene. Numai că deconectați de la 
“tensiunea rezultatului”, atacanții gazdelor nu s-au 
concentrat suficient și au ratat uneori incredibil. 
Astfel, ratările din poziții ideale ale lui Neiconi (min. 
58^ 60 și 65) și ale lui Stoian (min. 63 și 68) l-au 
exasperat pe antrenorul loan Dosan care i-p și 
înlocuit pe cei doi. Dacă la aceste ocazii uriașe le 
adăugăm și pe cele irosite de Stoica (min. 62 și 
67), precum și bara lui Danoș (min. 68), credem că 
nu greșim dacă apreciem că Jiul ar fi putut realiza 
scorul etapei.

A arbitrat, în general bine, dar cu mici scăpări 
în ceea ce privește calmarea la timp a spiritelor, o 
brigadă formată din S. Burloiu (Galați) la centru și 
P. Gheba (Tulcea) și V. Badea (Ploiești), asistenți.

JIUL: Ghițan, Danoș, Vesa, Poenariu, Irina - 
Drăgan (‘80 Spafiu), Mocanu, Petra, Stoica (cpt.) 
- Neiconi (‘66 Barbu), Stoian (‘70 Dosan).

MINERUL: Vlădoi, Giurcă, Bălan (71 
Zaharia), Amzucu, Nap (‘53 Bălu) - Mitu, Militaru, 
Mocioi (‘46 Panaitescu), Narcis - Gheorghe, 
Nedelea.

în etapa viitoare va avea loc tradiționalul derby 
hunedorean Corvinul - Jiul.

A

DIVIZIA P j
în duda une! dominări accentuate a 
gazdelor

FC DACIA ORĂȘTIE
VICTORIA CALAN 01

în acest derby al campionatului Diviziei D, 
ambele formații au acordat o mare atenție pregătirii 
acestui joc de al cărui rezultat depinde mult 
continuarea luptei pentru ocuparea primului loc în 
clasament în care sunt antrenate Dacia Orăștie, 
Parângul Lonea și Victoria Călan. Sigur, mai pot 
emite pretenții și CFR Marmosim, FC Paroșeni- 
Vulcan. Pentru meciul de la Orăștie, oaspeții au 
venit și cu o galerie compactă, acompaniată de un 
toboșar inimos. Gazdele au dat mobilizarea și 
galeria a primit o puternică întărire cu tineri din 
oraș în minutul 30.

Elevii lui Titi Alexoi, ca și în partidele de acasă, 
încep mai bine și în minutul 4 surprind nepregătită 
apărarea gazdelor ce comite un fault în careu și 
arbitrul Alin Ciolca din Petroșani acordă pe drept, 
lovitură de la 11 metri ce a fost transformată cu 
siguranță de Socaci 0-1. în timp ce oaspeții 
primesc oarecare siguranță în joc, gazdele acuză 
șocul, se pripesc, și cu toate că se află minute în 
șir în terenul celor din Călan, nu izbutesc să 
valorifice jocul rapid, debordant al celor două 
“săgeți'' Chira și Eșanu care, de neînțeles, de 
multe ori se infiltrau (cu cunoscutele lor calități 
ofensive) pe centru, unde era greu de străpuns 
apărarea bine organizată a oaspeților. Așa s-a 
făcut că dominarea lor a fost sterilă, fără eficiență 
și pe tabela de marcaj. Și bruma de ocazii ivite în 
careul advers n-au putut fi transformate în mult 
doritul gol. Așa a fost în min. 13, la o fază mai bine 
lucrată, când Sorin Chira a primit un balon de pe 
dreapta, dar nu fructifică, deși era singur în fața 
porții. Oaspeții i-au lăsat în față pe experimentații 
Ocolișan și Matei, ce erau bine susținuți de Lazăr, 
Surugiu, Movilă și Socaci, mizând pe contraatacuri 
spre poarta lui Opric, cum a făcut-o în câteva 
rânduri. Fotbaliștii din Orăștie, cu Chira, Eșanu, 
Căpușanu, Toth, Firu, în prim plan, trec pe lângă 
egalare în minutele 2.1 (o fază dintre cele mai 
fierbinți la poarta oaspeților în prima repriză), 34, 
35, 38 și 40. Să recunoaștem că și oaspeții au 
creat panică în rândurile apărării în min 42 și 43.

La reluare, pe întregul parcurs al reprizei a Il-a, 
elevii lui Carol Gal se află la cârma jocului și cu 
toate ocaziile create (au trimis de 2 ori balonul în 
barele porții în minutele 63 și 74) nu au putut 
schimba rezultatul. E drept că și oaspeții pe 
contraatac au pus în dificultate de câteva ori 
poarta lui Opric. Gazdele au pierdut 3 punct,' 
prețioase, iar oaspeții au reușit recuperarea 
punctelor pierdute în etapa trecută în fața 
Minerului Teliuc.

DACIA: Opric, Ștefan (eliminat în min. 77 
pentru al doilea “galben"), Țărvuloiu, llici (‘46 
Contor), Costea, Ciuraru (‘2 Toth), Firu (‘52 
Baciu), Căpușan, Eșanu, Szidorak (30 Hrițcu), 
S. Chira.

VICTORIA: luga, Fulea ('4 Budeic), Kollman, 
Bordean, Ailoaie (‘57 Câșlariu), Socaci, Surugiu, 
Ocolișan, Lazăr (‘87 Papp), Movilă (‘88 Gogan), 
Matei.
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în preliminariile "Euro - 2000"
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| de a chema un înaintaș din țară (eventual Dănciu- I 
| lescu). Măcar să fie apt de joc Craioveanu. Ultimele | 
^amănunte în ziarul nostru de mâine.

Mâine, la Budapesta 
UNGARIA - ROMÂNIA

Nici nu s-au stins comentariile după frumoasa și 
apreciata victorie a tricolorilor la Rorto, în fața rivalului 
nr.1 din Grupa a 7-a a preliminariilor “Euro - 2000" - 
Portugalia, și elevii lui Victor Pițurcă vor susține mâine 
a 3-a partidă, cu Ungaria. Selecționerul nostru, vorbind 
după partida de sâmbătă cu Portugalia despre meciul 
de mâine, a spus: “O victorie mare, și cred eu, meritată, 
dar trebuie să confirmăm neapărat la Budapesta, 
acolo unde, e sigur, ne așteaptă o întâlnire dificilă". Așa
este. Ca și când nu era îndeajuns lipsa vârfurilor de | 
atac Adrian llie și R. Niculescu, a apărut și indis- ■ 
ponibilitatea lui V. Moldovan, Pițurcă fiind pus în situația '

Rezultatele etapei a 11-a:
Drobeta Tr. S. - Corvinul 1-1; Jiul 
Petroșani - Minerul Motru’2-0; 
Apulum A.l. - Chimica Târnăveni 
1 -0; FC Bihor - Poli Timișoara 2-1;

Gaz Metan - Unirea Dej 2-0; ARO C-lung - UT Arad 
2-0; Inter Sibiu - ASA Tg. Mureș 1-0; FC Baia Mare - 
Extensiv Craiova 2-1; Vega Deva - Dacia Pitești 2-1.

I
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CLASAMENTUL

VICTOR ROȘCA
Noul antrenor principal al Corvinului

Ieri, în sala de conferințe a Clubului F.C. Corvinul 
Hunedoara, în prezența dlor ing. Liviu Magheru, preșe
dinte de onoare, și Octavian Cojocaru, președinte 
executiv, a avut loc o conferință de presă, în cadrul 
căreia a fost prezentat noul antrenor principal, Victor 
Roșea, cunoscut fotbalist, fost antrenor principal la 
Metalul Bocșa, Gloria și CSM Reșița, Poli Timișoara. V. 
Roșea preconizează ca din iarnă să semneze un 
contract cu Corvinul, pe doi ani și jumătate. îi dorim mult 
succes noului antrenor al Corvinului!

1. ARO C-LUNG 11 8 1 2 24-14 25
2. EXTENSIV CRAIOVA 11 7 3 1 30-11 24
3. POLI TIMIȘOARA 11 5 3 3 25-13 18
4. GAZ METAN 11 5 3 3 15-12 18
5. U T ARAD 11 4 5 2 18-11 17
6. FC BIHOR 11 5 2 4 14-12 17
7. ASA TG. MUREȘ 11 5 1 5 16-15 16
8. INTER SIBIU 11 5 1 5 16-17 16
9. DROBETA TR. S. 11 4 3 4 14-9 15
10. CORVINUL HD. 11 4 2 5 17-21 14
11. APULUM A.l. 11 3 4 4 16-17 13
12. UNIREA DEJ 11 4 1 6 16-21 13
13. DACIA PITEȘTI 11 4 1 6 15-20 13
14. CHIMICA TÂRN. 11 4 1 6 13-20 13
15. JIUL PETROȘANI 11 4 1 6 10-21 13
16. VEGA DEVA 11 3 3 5 9-21 12
17. MINERUL MOTRU 11 3 2 6 13-20 11
18. FC BAIA MARE 11 2 -3 6 11-17 9

Etapa viitoare: UTA - Gaz Metan; M. Motru - 
Apulum A.I.; Chimica - ARO; Corvinul - Jiul; Poli 
Timiș - Drobeta; ASA Tg. M - FC Bihor; Unirea Dej - 
Vega Deva; Extensiv - Inter; Dacia - FC Baia Mare.

Rezultatele etapei a 12-a:
Petr. Țicleni - Min Lupeni 3-1; 

Min. Mătăsari - Constructorul “UniV, 
Craiova 2-0; Alum. Slatina - Min. 
Certej 1-1; Șoimii Sibiu - Petrolul

Drăgășani 5-0; Forest. Stâlpeni - Min. Berbești 4-1; FI. 
Moreni - FI. Rm. Vâlcea 2-3; Progr. Caracal - Pandurii 
Tg. Jiu 1-0; Petr. Stoina - Gl Reșița 2-1; Record Mediaș 
-Aurul Brad 1-1; Electro Craiova - Min. Uricani 4-2.

CLASAMENT
1. Electro Cr. 12 8 4 0 33-10 28
2. Gloria Reșița 12 8 2 2 28-10 26
3. Flacăra R. V. 12 8 2 2 30-14 26
4. Șoimii Sibiu 12 7 4 1 28-11 25
5. Minerul Certej 12 7 2 3 28-18 23
6. Pandurii Tg. J 12 7 1 4 23-11 22
7. Alum. Slatina 12 6 1 5 13-11 19
8. Petrolul Țicleni 12 6 1 5 16-31 19
9. Min. Uricani 12 6 0 6 24-24 18
10. Petrolul Stoina 12 6 0 6 20-20 18
11. Constr Craiova 12 5 0 7 20-22 15
12. Flacăra Moreni 12 4 3 5 13-16 15
13. For. Stâlpeni 12 5 0 7 20-29 15
14. Min. Mătăsari 12 4 2 6 14-19 14
15. Aurul Brad 12 3 3 6 13-20 12
16. Recdrd Mediaș 12 3 2 7 23-27 11
17. Min Berbești 12 3 2 7 33-32 11
18. Petr. Drăgășani 12 3 1 8 11-24 10
19. Minerul Lupeni112 3 1 8 14-29 10
20. Progr. Caracal 12 1 3 8 9-24 6

Etapa viitoare: Min. Uricani - Petr. Țicleni; Min. 
Lupeni - Min. Mătăsari; Constructorul Craiova - 
Aluminiu Slatina; Min. Certej - Șoimii; Petr. Drăgășani 
- Forestierul Stâlpeni; Min. Berbești - FI Moreni; FI 
Rm. V - Prog. Caracal; Pandurii - Petr Stoina; Gl 
Reșița - Record; Aurul - Electro Craiova.

DIVIZIA i
Rezultatele etapei a 9-a din 11.X.1998: 

Metalul Crișcior - Minerul Aninoasa
Parângul Lonea - Min. Bărbăteni
Min. Ghelari - CIF Aliman Brad
FC Dacia Orăștie - Victoria '90 Călan l 
Min. Teliuc - Constructorul Hd
FC Paroș. Vulcan - CFR Marmosim Simeria I

CLASAMENTUL
1
1
2
2
4
2
3
5
3
5
5
6

Etapa viitoare nr. 10 din 18 octombrie:
Min. Bărbăteni - Metalul Crișcior
CIF Aliman - Parângul Lonea 
Victoria Călan - Min. Ghelari 
Constructorul Hd - Dacia Orăștie 
CFR Marmosim - Min. Teliuc
Min. Aninoasa și FC Paroșeni Vulcan stau.

1. PARÂNGUL LONEA
2. VICTORIA CĂLAN
3. DACIA ORĂȘTIE
4. CFR MARMOSIM
5. MIN. BĂRBĂTENI
6. FC PAROȘ.-VULCAN
7. MIN. GHELARI
8. MIN. ANINOASA
9. MIN. TELIUC
10. CIF ALIMAN BRAD
11. CONSTR. HD.
12. MET. CRIȘCIOR

6
5
5
4
4
3
3
3
2
2
1
1

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

2-1 
4-2
2-1 
0-1 
4-0 
0-0.

16-5
19-3
14-4
18-6 

10-17
10-6 

12-12
9- 10
10- 9
6-24
6-20
5-19

18
17
15
13
13
12
10
10

9
7
4
3



Cuvântul liber

în sprijinul producătorilor agricoli

Finanțarea lucrărilor agricole și a celor pentru 
creșterea animalelor în perioada 1998 - 2000
Prin H.G. nr. 649, publicată în 

M.O. nr. 367/1998, au fost apro
bate Normele metodologice pri
vind derularea, utilizarea și de
contarea prin băncile comerciale 
a fondului pentru finanțarea 
cheltuielilor aferente lucrărilor 
agricole din sectorul vegetal și 
a celor pentru creșterea anima
lelor, în perioadă 1998 - 2000, 
constituit la dispoziția Ministerului 
Agriculturii și Alimentației. Așa 
cum prevăd normele, fondul 
respectiv, care se alcătuiește îh 
baza Legii 165/1998 la dispoziția 
MAA, se constituie din alocațiile 
prevăzute în bugetul de stat pe 
1998 și se gestionează de către 
minister prin băncile comerciale. 
Bugetul este alcătui» în fiecare 
an și se reconstituie din sumele 
rambursate și din dobânzile plă
tite de către bănci. Sumele neuti
lizate din fond, precum și cele 
provenite din rambursări și do
bânzi, care există la sfârșitul

V- __

• • •sunt puțini
Din vara acestui an Primăria 

comunei Teliucu Inferior a preluat 
activitatea de gospodărire a locali
tății lucru de fapt foarte firesc. 
Trecem peste aspectul că această 
treabă s-a realizat târziu și mențio
năm că unitatea ce s-a creat re
cent are 28 de lucrători în fruntea 
cărora se află dl loan Stănescu. 
Interlocutorul ne sounea că R.A.I.L. 
Hunedoara care s-a ocupat vreme 
de 40 de ani de gospodărirea loca
lității a predat noii secții câteva 
scule, dispozitive și verificatoare, 
un aparat de sudură electrică și 
autogenă, dar instalațiile de apă au 
foarte multe găuri și comuna nu 
dispune de fondurile necesare 
reparării acestora. Dna Genovica 
Secară, contabilul șef al instituției, 
ne spunea că pentru anul în curs 
s-au primit de la bugetul de stat 
doar 800 milioane de lei pentru 
investiții din care 600 de milioane 
vor fi utilizate pentru introducerea 
gazului metan în Teliucu Inferior și 
Teliucu Superior (Plosca), iar 200 
de milioane pentru introducerea 
apei. Este prevăzut ca 250 de mili
oane de lei să se adune din impo
zite și taxe locale, dar atingerea 
acestei cifre este problematică 
deoarece exploatarea minieră din 
localitate își restrânge continuu 
activitatea și acumulează datorii tot 
mai mari. Referindu-se tot la bu
getul pe acest an dl Silviu Herban, 
primarul localității, ne spuhea că, 
din pricină că bugetul este sărac, 
va fi nevoit să ridice în fața con
silierilor alternativa: ori oprește 
iluminatul public, ori încetează sau 
amână plata ajutoarelor sociale. 
Nici una din cele două nu este de 
dorit, dar alte căi nu există. în loca
litate sunt în jur de 50 de oameni 
care au drept - conform legii - să 
primească ajutoare. Este nefiresc 
ca acești oameni, cei în putere, să 
nu fie puși să efectueze muncă în 
folosul obștii - cum se procedea
ză în alte localități - mai ales fiindcă 
în comună sunt foarte multe de 
făcut pe linia gospodăririi, iar banii 
sunt foarte puțini. 

anilor 1998 și 1999, se repor
tează în anul următor și se utili
zează în continuare în condițiile 
legii.

De menționat că, așa cum 
este stipulat în norme, băncile 
comerciale acordă credite cu aco
perire din fond producătorilor agri
coli în baza Legii 165/1998 pentru 
aprovizionarea cu semințe și ma
terial de plantat, procurarea de 
furaje, medicamente de uz sanitar 
- veterinar, îngrășăminte chimice, 
pesticide, aprovizionarea cu ener
gie electrică și termică, gaze natu
rale, carburanți și lubrifianți, mate
rial biologic pentru producție și alte 
materiale, apă pentru udări, pre
cum și pentru lucrări mecanice și 
manuale din sectorul vegetal și 
cele pentru creșterea animalelor, 
prevăzute în tehnologiile speci
fice, pentru contravaloarea piese
lor de schimb și a materialelor 
necesare reparării tractoarelor, 
mașinilor și utilajelor agricole,

1 I 
Necazul cetățenilor din satul Tătărăști ' 
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vitate pentru această operație | 
(balast, pietriș, piatră de carieră).

Deci în momentul de față si
tuația expusă nu permite adu
cerea lemnelor din pădure și 
coborârea fânului din grădini 
pentru iarnă. Drept urmare ru
găm Primăria Burjuc să-și res
pecte promisiunile făcute în 
campania electorală din 1996 și 
să rezolve acest aspect cât mai 
repede posibil deoarece situația 
nu mai poate fi amânată acum 
când iarna bate la ușă.

(Un grup de locuitori ai 
satului Tătărăști, comuna 
Burjuc)

Starea unui drum
I

Comuna Boșorod dorește să aparțină 
de Judecătoria Hunedoara
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Satul face parte din comuna 
Burjuc și are cca 90 de gospo
dării din care vreo 12 se află 
sus pe deal. Ocupația de bază a 
locuitorilor este agricultura și 
creșterea animalelor.

Pe vremea regimului de tris
tă amintire foarte muiți oameni 
au părăsit dealul și s-au mutat la 
șosea pentru a putea face na
veta la serviciu. Populația ră
masă pe deal este mult îmbătrâ
nită și oamenii au nevoie pentru 
iarnă de lemne de foc și fân 
pentru animale.

în acest scop Primăria Bur
juc, acum vreo trei luni, a adus 
pe deal un buldozer ca să nive-

Pagină realizată de 
Nicoiae TÎRCOB, 

Gheorghe PAVEL, 
Traian BONDOR

Există, intr-adevăr, și un 
astfel de porc care cântărește 
peste 400 kg. El este repro
ducător din rasa Durok și este 
crescut la ferma din Gelmar a ~ 
S. C. Suinprod Orăștie

■ X

pentru realizarea producției la 
culturile și speciile de animale pri
oritare, stabilite anual prin hotă
râre de guvern.

Creditele se acordă produ
cătorilor agricoli potrivit normelor 
interne ale fiecărei bănci. Ter
menul maxim de 360 de zile pen
tru rambursarea creditelor de 
către utilizatori începe să curgă 
de la data acordării acestora. în 
privința ratelor de rambursare 
este de notat că acestea se sta
bilesc în funcție de tehnologii spe
cifice, corelate cu termenele de 
valorificare a producției agricole. 
Rata anuală a dobânzii pentru 
sumele primite din fond este egală 
cu nivelul ratei scontului, practicată 
de BNR. Așa cum prevede art. 8 
alin. (2) - (4) din Legea nr. 165/ 
1998, la rambursarea creditelor de 
către împrumutați, aceștia vor be
neficia de o bonificație de 70 la 
sută, calculată la volumul dobânzii 
datorate de către împrumutat.

r
leze ulițele satului. Or, în loc ca 
acesta să aducă material necesar 
pentru drumuri (pietriș, balast 
piatră spartă) care putea să sta
bilizeze căile de circulație a îm
prăștiat pământul argilos pe o 
porțiune de 100 m care după plo
ile din ultimul timp a creat un noroi 
de 30-40 cm pe unde nu se mai 
poate trece nicidecum.

Modelul există de circa 3 ani 
când la fel s-a procedat pe o zonă 
de drum mai sus de cetățeanul 
Orșa Ionic unde nu s-a mai cir
culat de aproape un an.de zile. 
Deci se putea ști că pe ulițe nu se 
poate împrăștia părpânt ci numai 
materiale destinate în exclusi-

ș
în ziua deplasării la Burjuc, la 

primăria comunei se aflau muiți 
oameni. Se distribuiau ajutoare 
sinistraților. După cum se știe, 
comuna Burjuc a fost una dintre 
cele mai afectate în urma inunda
țiilor de anul acesta. Așezate pe 
malul sau în lunca Mureșului, sa
tele Burjuc, Tisa, Tătărăști și 
Glodghilești au avut cel mai mult 
de suferit. Locuitor" acestor așe
zări au pierdut, mu , in întregime, 
recoltele de grâu, orz, porumb, 
sfeclă, cartofi, ca să numim doar 
principalele culturi. Unii dintre ei 
și-au văzut și casele distruse de 
puhoiul apelor. La Tătărăști au 
fost distruse 3 case, la Burjuc 2, 
iar la Tisa 13. Satul Tisa a fost, 
de altfel, cel mai năpăstuit de 
inundații. Odată cu casele, apele 
dezlănțuite au luațși animale, 
păsări, grajduri, cotețe, alte aca
returi de prin curți, garduri etc.

Dna Eugenia Mariș, primarul 
comunei, care se afla printre oa-

La efectuarea plăților din 
creditele aprobate în condițiile 
Legii 165/1998, băncile comer
ciale vor Verifica destinația 
creditelor pe bază de docu
mente opozabile. în cazul în ca
re se constată plăți din credite 
fără respectarea destinației 
stabilite, băncile vor restitui la 
fond, din surse proprii, partea 
din credit utilizat nelegal și rata 
scontului. Schimbarea destina
ției creditului de către benefi
ciarul acestuia atrage după 
sine sistarea imediată a credită- 

■ rii, restituirea creditului acordat 
și a dobânzilor aferente aces
tuia, corespunzător volumului 
de credite a căror destinație a 
fost schimbată, precum și pena
lități către bugetul de stat, cal
culate la nivelul ratei dobânzii la 
care a fost adjudecată,oferta 
de cumpărare de titluri de stat 
la data constatării'schimbării 
destinației.
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Ajutoare pentru
menii veniți după ajutoare; îmbăr- 
bătându-i și spunându-le că va 
încerca să obțină și alte ajutoare, 
mai ales cartofi și porumb, ne-a 
declarat că până acum comuna 
Buijuc a fost ajutată cu 20 tone de 
grâu și porumb, alimente diferite 
(ulei, zahăr, orez, conserve, făină 
albă, lapte praf, mălai, fasole, varză 
etc), circa zece tone, îmbrăcă
minte din donații pentru toți locui
torii satelor, iar guvernul a repar
tizat pentru cei mai loviți de furia 
apelor 43 de milioane de lei. Deși 
aceste ajutoare nu acoperă nici pe 
departe pierderile suferite de lo
cuitorii celor patru sate, oamenii 
simt totuși că sunt în atenția seme
nilor lor, care își manifestă solida
ritatea cu ei dându-le, după putință, 
din agoniseala lor.

Pe dl I. Nistor l-am cunoscut 
la o adunare a locatarilor. Este 
secretarul Asociației județene 
pentru protecția consumatorilor. 
A fost și președinte al unei 
asociații de locatari și este un 
bun cunoscător al legilor. Din 
vorbă-n vorbă am aflat că este 
originar din satul Dealu Mare și a 
fost în serviciu la oraș. De vreg 
15 ani a ieșit la pensie. S-a plic
tisit în scurtă vreme și - ca muiți 
alții - s-a dus să-și revadă me
leagurile unde și-a petrecut co
pilăria. Nu mai era nici urmă de 
casă și gospodărie. Peste tot s- 
a întins pădurea deasă.

FERMIERUL"
DIN PĂDURE

Aceeași soartă au avut-o și alte 
case. în prezent, în toată valea 
de ia Dealu Mare la Furcșoara 
mai sunt locuite 3 case, situate 
una de alta la distanță de 500- 
600 metri. Numai ciripitul păsă
relelor și susurul pârâului mai 
amintesc lumea de altădată.

Dorind să reanimeze gos
podăria mai întâi și-a construit o 
colibă unde se refugia de ploaie 
și-și păstra uneltele aduse - fe
răstrău, secure, lopată, hârleț, 
târnăcop. A făcut un drum de 
acces, apoi a defrișat terenul și 
a înlăturat bolovanii. A scos bu
tucii cu rădăcini cu tot, a săpat 
terenul și a cultivat legume, zar
zavaturi șr porumb, a plantat 
pomi fructiferi. Din arborii tăiați 
și-a durat o căscioară cu două 
încăperi și pivniță. Gard n-a fă
cut. “Pe aici încă n-a ajuns civili
zația, adică hoții” - îmi mărturisea 
dânsul în glumă. Din an în an, 
moșia a crescut, adică s-a re
făcut pe amplasamentul gospo-

■

în demersul pe care dl de
putat Petru Șteolea l-a făcut la 
ministrul Justiției, dl Valeriu 
Stoica, este susținută cererea 
comunei Boșorod de a fi repa
rată o greșeală a conducerii 
județului făcută în privința sta
bilirii circumscripțiilor judecăto
riilor și parchetelor de pe lângă 
judecătorii.

Subliniind faptul că opțiunea 
locuitorilor comunei Boșorod 
este aceea de a fi lăsați, așa 
cum era situația până la apariția 
H.G. 337/1993) să aparțină de 
Judecătoria Hunedoara și nu de 
cea din Hațeg, cum se întâmplă 
în prezent, în motivația cererii

- Cef mai greu o duc oamenii 
care și-au pierdut casele - ne 
spunea dna Mariș. Acum, în prag 
de iarnă, ei se află, practic, sub 
cerul liber. Sigur, îi mai ajută rudele 
dar cât vor putea rezista? Aju
toarele în bani de la guvern sunt 
mici în raport cu pagubele, oamenii 
nu știu ce vor face la iarnă, nu 
știu cum și dacă își vor mai putea 
reface casele, gospodăriile. Pri
măria îi ajută cu ce poate, dar vă 
dați seama că posibilitățile noastre 
sunt minime. Și trebuie să vă mai 
spun că satele comunei noastre 
lovite acum de inundații se află în 
al treilea an consecutiv în această 
situație. E drept, în anii anteriori 
stricăciunile n-au fost așa de 
mari, totuși i-au afectat mult pe 
oameni și de aceea acest lucru
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dariei de odinioară. între timp a 
învățat o nouă îndeletnicire - al- 
binăritul - și are deja vreo 30 de 
stupi, de la care recoltează în 
fiecare an miere pentru câteva 
familii - a sa și ale fiicelor sale.

Pomii și vița de vie rodesc 
de mai muiți ani, oferindu-i gos
podarului șansa de a-și umple 
în fiecare toamnă borcanele cu 
gemuri și damigenele cu țuică și 
vin din producție proprie. A uitat 
de când nu mai cumpără cartofi, 
ceapă, usturoi, morcovi, salată, 
pătrunjel, hrean, fasole, varză 
etc. Spre bucuria veverițelor, au 
rodit și nucii, dar și “fermierului"' 

nostru îi rămân câțiva saci cu 
fructe.

Are radio cu baterii și în cu
rând va ajunge și la casa lui re
țeaua de curent electric. Alături 
de munca în "fermă", cele mai 
multe satisfacții îi produc aerul 
curat și apa de la cioroi - cum i 
se spune aici izvorului. A tras o 
conductă și apa cristalină și 
rece îi vine la robinet în casă.

Cu greu se încumetă o zi- 
două pe săptămână să vină la 
oraș cu “treburi obștești”. De 
fiecare dată când îl întâlnesc îmi 
aduce noutăți din paradisul său: 
câți arici îl vizitează zilnic, care 
păsărele încep concertul dis-de- 
dimineață și câți greieri susțin 
seara recitaluri extraordinare. 
Mă invită să-l acompaniez la un 
pahar de vorbă la “ferma" sa din 
pădure. Umorul său sănătos mă 
molipsește și cred că la primă
vară n-o să mai rezist tentației 
de a-mi lăsa baltă toate intere
sele. ..(ioachim LAZĂR, Deva)

sunt aduse o serie de argumen
te. între altele, se arată că dis
tanța între Boșorod și Hațeg es
te de 29 km, fiind necesară o 
schimbare de autobuz în Călan, 
în vreme ce de la Boșorod la 
Hunedoara sunt numai 18 km, 
pe distanța respectivă circulând 
direct trei autobuze, iar din satul 
de munte Luncani în zilele de 
luni și vineri sunt legături directe 
cu Hunedoara. Dată fiind 
această situație, s-a cerut minis
trului Justiției să dispună anali
zarea acestei probleme și să ia 
măsuri pe linie normativ-guver- 
namentală, respectiv pentru mo
dificarea H.G. nr.3371993.

se simte mult mai greu acum, in 
1998.

Primăria din Burjuc s-a impli
cat, cum era și firesc, în toată ac
țiunea privind ajutorarea sinis
traților, intervenind la Guvern, la 
Prefectură, la Crucea Roșie, la alte 
organisme care pot contribui la 
alinarea suferințelor celor sinistrați, 
a organizat evidența ajutoarelor 
sosite și distribuirea lor ca să nu 
se producă nemulțumiri. Important 
este și faptul că se preocupă în 
continuare de căutarea și adu
cerea unor noi ajutoare, astfel ca 
iama să afecteze cât mai puțin pe 
cei loviți de soartă. Sprijinul unor 
agenți economici - ne-a mai spus 
dna Eugenia Mariș - mai ales în 
ajutorarea celor ce și-au pierdut 
casele pentru refacerea lor ar fi 
foarte bine primit aici, la Burjuc.

Să sperăm că oameni de ini
mă se vor găsi ca să mai a|ine 
din suferințele celor loviți dfc 
viitura devastatoare a apelor.

an.de
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Fondul Proprietății de Stat 
Anunț publicitar pentru vânzarea de 
acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

Fondul Proprietății de Stat, cu sediul în str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, București, Direcția de 
Privatizare 2, scoate din nou la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență nr.88/1997 aprobată prin Legea nr.44/1998 și H.G. nr.55/1998 modificată și 
completată prin H.G. nr.361/1998, 39,96% din acțiunile Societății Comerciale “CONSMIN” S.A. 
Petroșani cu sediul în Petroșani, str. Mihai Viteazu, nr.11, județul Hunedoara, cod fiscal R 2135110, număr 
de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/1530/1992, având:

Obiectul principal de activitate: realizarea de construcții, construcții montaj în domeniul civil, special, 
drumuri, poduri etc.

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului): 
6.492.375mii lei.

Cifra de afaceri (conform bilanțului din anul 1997): 17.634.250 mii lei.
Profitul net 1997: 27.760 mii lei.
Structura acționariatului la data de 07.05.1998 este:

Acționar 
FPS 
SIF
PPM 
Manager 
Total

Nr. acțiuni %
103.775 39,96
109.168 42,04
46.649 . 17,96
104 . 0,04
259.695 100,0

Prețul de ofertă de vânzare este de 30.342 lei/acțiune iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 3.148.741.000 lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății poate fi procurat zilnic de la Direcția Oferte a FPS între orele 
8-16 până în ziua precedentă organizării licitației, inclusiv.

Prețul de vânzare al DOSARULUI DE PREZENTARE de 4.000.000 lei și taxa de participare de 2.500.000 
tei vor fi achitate la casieria vânzătorului - sediul din București, Calea Victoriei, nr.152 sau în contul 
nr.251.100.980.900.224 deschis la BRD - SMB.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
— copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
— buletin de identitate sau pașaport (în pazul persoanelor fizice române/străine);
— delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Dosarele de prezentare cumpărate rămân valabile.
Licitația va avea loc la data de 02.11.1998, ora 12,00, la sediul FPS-București, din str. Stavropoleos, nr.6. 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 

19.11.1998, la ora 12,00.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participants.
Pentru participarea la cea de-a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE PREZENTARE 

și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Garanția de participare, în valoare de 94.462.000 lei se achită la BRD - SMB în contul nr. 

251.100.980.900.313.
Pentru persoanele fizice/juridice străine, plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare și a 

garanției de participare se face în contul nr.251.100.000.002.423.000.08 de devize convertibile, în USD, 
deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat do Banca Națională a României la data achitării acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute în H.G. 55/1998, modificată 
și completată, art.51, prevăzute în Secțiunea C a dosarului de prezentare, în plic sigilat cel mai târziu cu 
o oră înainte de începerea licitației, la sediul de mai sus.

Persoanele fizice/juridice străine vor face plata Contractului de vânzare-cumpărare în devize 
convertibile, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de 
garanție bancară valabilă 120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

• Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la Direcția Privatizare 2, tel: 3141139 - 
domnul Mihai Gate.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

/șȘȘȘî Fondul Proprietății de Stat 
JU®/ Anunț publicitar pentru vânzarea de 
/£^/ acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONPUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara - Deva, str. 22 Decembrie, 
nr. 37A, scoate lă vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile Ordonanței de 
Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, modificată și completată 50,9981% din 
acțiunile Societății Comerciale “POLIDAVA” - SA, cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257, județ 
Hunedoara, cod fiscal R2115910, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/361/1991, având:

. Obiectul principal de activitate: editarea și comercializarea de tipărituri și lucrări poligrafice
Capitalul social (conform ultimei cereri'de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului) 

1.547.750 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/semestrul I): 2.969.886 mii lei.
Profitul net al ultimului an încheiat: 166.569 mii lei.
Structura acționariatului la data de 30/06/1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 789.324 50,9981
SIF - -
PPM 593.650 38,3557
Alții 164.776 10,6462
TOTAL 1.547.750 100,000

Prețul de ofertă de vânzare este de 1.337lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la vânzare 
este de 1.055.326 mii lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția Teritorială a 
Fondului Proprietății de Stat Hunedoara, între orele 8.-16, până în ziua precedentă organizării licitației, inclusiv.

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 1.500.000 lei, taxa de participare în valâare de 
2.500.000 lei și garanția de participare în valoare de 31.659.780 lei vor fi achitate la casieria vânzătorului - 
sediul Direcției Teritoriale Hunedoara sau în contul numărul 251100980000607 deschis la BRD - Sucursala 
Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 29.10.1998, ora 10, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 

09.11.1998, la aceeași oră.'
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE PREZENTARE 

și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare și 

a garanției de participare se face în contul nr. 251.100.000.002.423.000.08 de devize convertibile în USD 
deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării 
acestora.

Pentru participare la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute în HG 55/1998, modificată și 
completată , art. 51, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE în plic sigilat cel mai târziu 
cu o oră înainte de începerea licitației la sediul de mai sus.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în devize 
convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de 
garanție bancară valabilă120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la Direcția Teritorială Hunedoara, dna Secașiu 
Rozalia, telefon 054/211089, 054/214503, zilnic între orele 10-13.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

Fondul Proprietății de Stat 
Anunț publicitar pentru vânzarea de 
acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara cu sediul în Deva, str. 22 
Decembrie, rir. 37 A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și H.G. 55/98, modificată și completată 
49,97% din acțiunile Societății Comerciale „CUARȚ” — S.A., cu sediul în Uricani, str. Republicii, nr.64 
A, județul Hunedoara, cod fiscal R 2152552, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/ 
760/1992, având:

Obiectul principal de activitate: exploatarea, prelucrarea, înnobilarea și comercializarea cuarțului bulgări, 
nisip și făină.

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului): 
1.023.500 mii lei.

Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1997/semestrul I 1998): 114.343 mii lei/63.767 mii lei
Pierderea ultimului an încheiat (1997): 108.189 mii lei
Structura acționariatului la data de 09. 09.1998 este:

Acționar Nr, acțiuni %
F.P.S. 511.487 49,97
S.I.F - •
P.P.M. 512.013 50,03
Alții - -
Total 1.023.500100

Prețul de ofertă de vânzare este de 4.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la vânzare 
este de 2.045.948 mii lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția Teritorială a 
Fondului Proprietății de Stat Hunedoara, între orele 8-16, până în ziua precedentă organizării licitației, inclusiv.

Prețul de vânzare al DOSARULUI DE PREZENTARE de 1.500.000 lei, taxa de participare în valoare de 
2.500.000 lei și garanția de participare în valoare de 61.378.440 lei vor fi achitate la casieria vânzătorului - sediul 
Direcției Teritoriale Hunedoara sau în contul numărul 251100980000607 deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare-a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participare la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc la data de, 02.11.1998, ora 10,00, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 

11.11.1998 la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de-a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE PREZENTARE 

și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Garanția de participare în valoare de 61.378.440 lei se achită la BRD - Sucursala Deva în contul 

nr.251100980000607.
Pentru persoanele fizice/juridice străine, plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare și 

a garanției de participare se face în contul nr. 251.100.000.002.423.000.08 de devize convertibile în USD, 
deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării 
acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute în H.G. 55/1998 modificată 
și completată, art. 51, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE în plic sigilat cel mai târziu 
cu o oră înainte de începerea licitației, la sediul de mai sus.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare-cumpărare în devize 
convertibile la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de 
garanție bancară valabilă 120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara- 
Deva - d-na Secașiu Rozalia, tel. 054/211089; 054/214503.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

Fondul Proprietății de Stat 
Anunț publicitar pentru vânzarea de 
acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, 
nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile Ordonanței de 
Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, modificată și completată 70% din 
acțiunile Societății Comerciale “ROMFRUCT” SA, cu sediul în Orăștie, str. Avram lancu, nr. 1, județ 
Hunedoara, cod fiscal R2146968, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J20723/1991, 
având:

Obiectul principal de activitate: contractarea, preluarea, transportul, depozitarea, industrializarea și 
valorificarea la intern și export a legumelor, fructelor și a altor produse agroalimentare.

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului) 
.1.431.975 mii lei.

Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1997/semestrul I 1998): 1.115.124 mii lei/529.374 mii lei. 
Profitul net al ultimului an încheiat (1997) 31.093 mii lei.
Structura acționariatului la data de 30/06/1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 40.095 70
SIF 6.351 11,09
PPM 10.833 18,91
Alții
TOTAL 57.279 100

Prețul de ofertă de vânzare este de 27.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 1.082.565 mii lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția Teritorială a Fondului 
Proprietății de Stat Hunedoara-Deva între orele 8-16 până în ziua precedentă organizării licitației, inclusiv.

Prețul de vânzare a DOSARULUI, DE PREZENTARE de 1.500.000 lei, taxa de participare în valoare de 
2.500.000 lei și garanția de participare în valoare de 32.476.950 lei vor fi achitate la casieria vânzătorului - sediul 
Direcției Teritoriale FPS Hunedoara-Deva sau în contul numărul 251100980000607 deschis la BRD - Sucursala 
Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în /iazul persoanelor.fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante. L.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 29.10.1998, ora 14,00, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 

09.11.1998, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE'DE PREZENTARE 

și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare și 

a garanției de participare se face în contul nr. 251.100.000.002.423.000.08 de devize convertibile în USD 
deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării 
acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute în HG 55/1998, modificată 
și completată , art. 51, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE în plic sigilat cel mai 
târziu cu o oră înainte de începerea licitației la sediul de mai sus.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în devize 
convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de 
garanție bancară valabilă120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la D.T. FPS Hunedoara - doamna Secașiu 
Rozalia, telefoane 054/211089, 054/214503.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro

http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
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• La multi ani!, Mirela dragă, 
sănătate și fericire îți dorește 
mama ta Mărioara. (5583)

VANZARI 
CUMPĂRĂRI■ ,1r^T.^.----------- -__

• Vând teren pentru cabană 
turistică, zona Gura Zlata. Tel. 
762155 (5836)

• Vând urgent apartament 
2 camere, Deva, zonă ultra
centrală, parter, posibilități 
privatizare. Telefon 054/ 
215381, după ora 20. (3125)

• Cumpăr garsonieră. Tele
fon 233228, după ora 16. 
(3144)

• Vând casă 3 camere, 
anexe, în Căstău. Telefoane 
218377, 220844. (3140)

• Vând BMW 316, avariat, 
pentru piese. Telefoane 216483, 
092/712716. (3137)

• Vând ARO 10, fabricație 
1983, sau schimb cu Dacia 
1300. Tel. 649146 (3411)

• Vând rulotă camping în
matriculată, cu carte de iden
titate. Tel. 724620, după 18. 
(5589)

• Vând camion Roman 10- 
215, motor Raba, an fabricație 
1986, stare bună. Informații la 
tel. 054/233266, între orele 
7,30-15,30. (3209)

• Vând foarte convenabil 
Lada 1200, înmatriculată, stare 
bună, Sînpetru, 130 (5867)

• Vând orgă cu ritmuri Ro
land E-36. Deva, telefon 054/ 
230485. (5260)

• Vând și montez parbrize 
auto toate tipurile. Deva Dra- 
goș Vodă, nr. 14.(3114)

• Vând tractoare cu utilaje 
aferente, combină Class, ca
mionetă ARO, porumb știuleți 
pe cupoane. Tel. 730635, 
Batiz, 105. (1942)

• S.C. COKET SRL vinde 
îmbrăcăminte, încălțăminte 
second-hand nesortată și sor
tată pe sezon, la prețuu acce
sibile. La peste o tonă cumpă
rată oferim transport gratuit. 
Informații Reșița, tel. 055/ 
228282 sau 092315826, 092/ 
315824. (OP)

EUROVENUS s.r.l.
(Complex comercial Sântuhalm - DN7)

firmă la domicilul dvs.

0 toate !a cele mai avantajoase

j ri ei ri EJ LJ tj kJ LI L.I FI Ț-J—r

Ce/ mai mare și mai modern magazin de 
prezentare și desfacere a mobilei din țară, in 
suprafață de 3000 mp, vă invită să-l vedeți, să 
alegeți, să cumpărați cele mai noi și mai frumoase 
produse de mobilă, transportate și montate de

camere de tineret (indigene și import 
Franța)

/colțare din pluș (diferite nuanțe)
0mochetă import Belgia (modele și culori 

variate)

prețuri
0 zilnic între orele 8-18

• Vând uși balcon și ferestre 
noi, mașină cusut. Telefon 
627557. (5263)

• Vând semănătoare China, 
12 rânduri, preț negociabil, 
Subcetate, nr. 138, Crețu 
Vasile. Tel. 777264 (5834)

• Vând centrală termică, pe 
lemne, cărbdne, motorină, 
gaz, calorifere oțel, boilere In
stant (gaz), pompe recirculare. 
Te-I. 723908, 092/701072 
(5585)

• Vând țuică prună, 15.000 
lei/litru, ofer spre închiriere 
garsonieră. Tel. 092/329384 
(5587)

ÎNCHIRIERI

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

OFERTE DE 
SERVICII

• Primăria orașului Hațeg 
organizează licitație publică 
în data de 03.11.1998, ora 10, 
pentru închirierea unui spațiu 
cu destinația cabinet oftal
mologie, situat pe strada Pro
gresului, nr.1. Pot participa la 
licitație medici oftalmologi 
care au domiciliul în orașul 
Hațeg. în caz de neadju- 
decare licitația se va repeta 
în fiecare zi de marți a săp
tămânii. Informații tel. 770257 
sau 777756. (5839)

• Primăria orașului Hațeg 
organizează licitație publică în 
data de 03.11.1998, ora 11, 
pentru închirierea a două 
spații cu destinația birouri, 
aflate în str. I.L.Caragiale, nr. 
16. în caz de neadjudecare 
licitația se va repeta în fiecare 
zi de marți a săptămânii. 
Informații la tel. 770257 sau 
777756.' (5840)

• Primăria orașului Hațeg 
organizează licitație publică 
în data de 03.11.1998, ora 
12, pentru închirierea a 
două spații cu destinația 
prestări servicii situate pe 
strada I.L.Caragiale, nr.16. 
în caz de neadjudecare 
licitația se va repeta în 
fiecare zi de marți a săp
tămânii. Informații la tel. 
770257 sau 777756 (5841)

PIERDERI

• Pierdut legitimație și 
adeverință de handicapat pe 
numele Olar Loghin. Le 
declar nule.

• Pierdut certificat finanțe 
taxe-impozite nr. 1713/2. îl 
declar nul. (3205)

• Pierdut legitimație ser
viciu pe numele Paraschiv 
Rodica. O declar nulă. (5584)

• Pierdut legitimație de 
serviciu nr. 542 eliberată de 
CGP. O declar nulă. (5838)

'ByV DCCESC
• Cu adâncă durere Au

rica soție, Lucian fiu, Mara 
noră și Lucia nepoată a- 
nunță încetarea fulgeră
toare din viață vineri, 9 oc
tombrie a.c. a celui ce a fost 
un minunat soț, tată și bunic

Col (r) POPA SABIN
Și pe această cale mulțu

mim tuturor celor care au fost 
alături de noi la greaua 
pierdere suferită. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace!

• Un ultim omagiu pentru 
cel care mi-a fost un prieten 
apropiat și un om de aleasă 
noblețe sufletească

SABIN POPA
Sincere condoleanțe fa

miliei îndoliate. S.Cerbu. ■

• Colegilor de serviciu, 
cunoștințelor, prietenilor și 
rudelor ce ne-au adresat 
condoleanțe la trecerea în 
neființă a părintelui nostru

BOCA PETRU
și pe această cale le aducem 
mulțumirile noastre. Familia 
ing. Boca Virgil. ^3457)

• Familia îndoliată mulțu
mește rudelor, colegilor, 
prietenilor, tuturor celor care 
le-a fost alături la marea 
durere pricinuită de moar
tea dragului lor fiu

RĂDIC MIHAI ALEXANDRU
Dumnezeu tă-l odih

nească (3203) X.

Și pune-l in buzunar
Acum poți!

Sună bine. Pentru tine.
DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM .=?

DEVA
Bd. Decebal, bl. Al, parter 
tel. 054-233 519

* nu include T.V_A

CONVEX

Ai tot visat, dar... Ei bine, acum poți să-ți iei un telefon mobil mai ușor. Prin CONNEX GSM ai 

noul sistem de plată în rate CONNEX SMART și poți cumpăra telefonul Motorola d520 în 6 rate 

lunare, avansul fiind de numai 89$* *!  în plus, până la 17 octombrie, beneficiezi de 

conectare gratuită pentru orice tip de abonament CONNEX GSM.

• Efectuez transport auto 1 
tonă. Telefoane 216483, 092/ 
712716. (3137)

• S.C. Marram Distribution 
S.R.L., distribuitor exclusiv 
produse alimentare import, 
angajează cu contract de 
muncă, pentru județul Hune
doara, agenți de vânzări. C.V. 
pe adresa S.C. Marram Distri
bution S.R.L. Sibiu, str. Alba 
lulia, nr. 110. (3453)

• Angajez bucătari calificați, 
femei de serviciu. Salariu 
deosebit. Informații telefon 
221113. (3143)

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

• NOU ÎN DEVA! Locuri de 
muncă pentru toate persoa
nele fără ocupație. Concern 
canadian oferă această posi
bilitate tuturor persoanelor 
interesate de câștiguri con
sistente în domeniul publi- 
citar.Nu fiți leneși! Nu fiți 
timizi! Puneți mâna pe cel 
mai apropiat telefon și sunați 
chiar acum: 054/627527. 
(3150)

VREMEA
Vremea va fi în răcire 

începând din nord-vestul țării, 
înnorările se vor accentua în 
majoritatea regiunilor și va ploua 
mai frecvent în cursul zilei de 
marți. Vântul se va intensifica 
temporar în sudul și estul țării. La 
munte, precipitațiile vor fi sub 
formă de lapoviță și ninsoare, iar 
vântul va fi intens. Temperatura 
va scădea la valori cuprinse între 
2 și 12 grade noaptea, iar ziua,

■■■■■■■■■■■■■■a

■12 OCTOMBRIE

Societatea de Investiții 
Financiare "Banat-Crișana" 

Aduce la cunoștința acționarilor săi că distri
buirea dividendelor prin intermediul unităților Băncii 
Agricole va lua sfârșit la data de 21 octombrie 1998.

în consecință, acționarii care nu și-au ridicat 
dividendele, sunt invitați să facă acest lucru la cea 
mai apropiată unitate a Băncii Agricole, până la 
dată menționată.

De asemenea, la sediul Sucursalei din Deva, 
acționarii care nu și-au ridicat certificatele le vor 
putea ridica de la sediul său din str. 22 Decembrie, 
nr.37A, et.ll, camera 2.

■

FIRMA FRANCEZA
9300 lei
5641 le
7891 lei 

15737 lei
6962 lei
1602 lei

570 lei

1

1

■
1 dolar SUA
1 marcă germană
100 yeni japonezi 

liră sterlină
1 franc elvețian 

franc francez
100 lire italiene

Cursurile incluse în această 
listă au la bază cotații ale socie
tăților bancare autorizate să 
efectueze operațiuni pe piața 
valutară. Prezenta listă nu im
plică obligativitatea utilizării cur
surilor în tranzacții efective de 
schimb valutar și înregistrări.

■

Angajează REPREZENTANT COMERCIAL 
cu experiență minimă de 1 an in electrocasnice. 

Permis de conducere indispensabil.
SALARIU FIX + COMISION + CHELTUIELI

Primim curriculum vitae la fax 054-241296 
Candidații selecționați după C.V., vor fi contactați.

S€ DEVATRANS SA
DEVA

"X
TRAGEREA 

LOTO SPECIAL 
“6/49” 

din 11.10.1998

13-18-32-38-46-26
Fond de câștiguri
2.984.300.702 lei

str. Depozitelor, nr. 2, 

angajează 
șoferi posesori ai permisului de 

conducere categoria â‘D”.
Informații la telefon: 221852.

TRAGEREA 
NOROC 

din 11.10.1998

■y

<----------------------- K ........

Primăria orașului Călan

0-1 -2-0-8-6-0
Fond de câștiguri
584.871.517 lei

y

organizează licitație în data de 22.10.1998, ora 9,00, în 
vederea vânzării activelor fostului CAP Nădăștia de Sus.

înscrierile se fac la sediul Primăriei, până la data de 
20.10.1998, ora 12,00.

Informații se pot obține la telefon 730223.
y
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COLEGIUL CONSOFT- 
COMPUTER Sibiu

Deschide în Deva cursuri de pregătire în infor
matică cu durata de un an școlar.

După absolvirea cursului se obțin certificate sub 
egida Ministerului Educației Naționale recunoscute de 
toate instituțiile din țară.

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

S.C. COMAT DEVA SA
Puteți obține, în cele mai avantajoase 
condiții, ȚIGLĂ CERAMICĂ, import 

Yugoslavia, de la COMAT DEVA S.A. 
Informații suplimentare vă sunt oferite 

la sediul firmei din Deva, str.
Depozitelor, nr. 5 sau la 

telefon 054-233137, interior 148.

Soluții germane pentru 
amenajări interioare

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

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

Distribuitor autorizat:

T

MARI REDUCERI DE PRETURII

Nou an școlar, noi prețuri

* SIMAKO
Deva, Bd. Decebal, bl. P, tel./fax.: 054-211053

in perioada 23 septembrie - 23 octombrie 1998: 
Terminale originali- ERICSSON MODEL GA 628 cu 

prețul începând de la 119 USD
Și cele mai avantajoase condiții de abonament:
■ CONECTARE GRATUITĂ
■ MINUTE GRAU ITE ÎN PLUS FAȚĂ

DE ABONAMENT ÎN PRIMELE 2 LUNI
■ TOMBOLĂ
■ LOTERIE

Toate acestea Ic puteți gâsi numai la firma 
S1LOG ELECTRONICS, prin magazinele: 

■COMPUTER SHOP. DEVA. B-dul Decebal. bl. S, parter, 
tel/faa: 054233061.

■ DAEWOO - PHILIPS, HUNEDOARA, B-dul Dacia, nr. 
6B. bl. 5. parter, tel. lax: 054721925.

■ DAEWOO - PHILIPS, ORÂȘTIE, str. Eroilor, bl. A, 
parter, tel ■' fax: 054247955.

Telemobil îți oferă Nokia 540w.^^2989? r
ta J t

Cel mai nou telefon NMT.
Sub 200 de dolari

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

Stocuri limitate!

IZVORUL 
MINUNILOR
0,5 1 - 1.200 lei
1,5 1 - 2.100 lei
2 1 - 2/700 lei

0.5) - 1.900 lei
1,5 1 - 3.800 lei
2 1 - 5.000 lei

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

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

(Prețurile nu includ TVA.)

TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT
prin depozitele sale din:

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

200 de dolari?", vei fi tentat să exclami.

Da. Un Nokia 540 sub 200 de dolari.

E mic, ușor și deștept. îl poți lua și în rate.

încearcă unul. Ține-I în mână. Probează-I. Simte-I.

Comparâ-I. Cu orice telefon mobil.

Cumpără-I și vorbești gratuit o

Așa vei constata că,

NMT vine de la "Nou, Mic

IXIOKIA
Connecting Peopct

Deva, APLI SOFT, 054 234 048 și 018 591 449 • Orășiie, IMPERIAL, 054 242 058 și 018 591 412

oră întreagă.

de acum,

și Tentant."

Telemobil
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„Stelele Cetății"
Zoltăn Feckd, Vasile Molodet, 
directorul Centrului Creației 
Populare, și viceprimarul 

'Devei, Alin Suciu.
Tinerii interpreți

X
RATA

IN LUNA

La primul său trofeu, Costi 
Nițulescu, laureat al ediției a XVI-a 

Foto: Traian MÂNU

estivalul-concurs 
interjudețean destinat 

tinerilor interpreți de muzică 
ușoară a fost pentru multi dintre 
participanți un prilej de a reveni 
la Deva, la cea de-a XVI-a 
ediție a ,,Stelelor Cetății", 
organizată de Casa de Cultură 
Deva, Inspectoratul pentru 
Cultură și Centrul Creației 
Populare ale județului Hune
doara și Primăria municipiului 
Deva.

O ediție pe care președintele 
juriului - Titus Andrei, coor
donatorul redacției muzicale la 
Radio România Actualități - o 
aprecia ,,de un nivel bun" dar 
sub cel din ultimii doi ani; in 
schimb, un alt membru al juriului 
- Avram Dara, directorul Casei 
de cultură devene - considera 
această ediție mai bună, atât in 
privința cafității interpreților, 
cât șt in cea a competenței 
juriului, din care au făcut parte 
(alături de cei menționații 
reputații compozitori și dirijori 
Ion Cristinoiu și Viorel Gavrilă, 
redactorul muzical al TVR

au 
încercat să convingă juriul cu 
un repertoriu (respectiv câte 2 
piese) mai mult sau mai puțin 
pe măsura calităților vocale - 
cântece cunoscute ori 
arhicunoscute din creația 
românească și internațională, 
prea puțini acordând atentia 
cuvenită (și faptul se repetă) 
mișcării și tinutei scenice. în 
cele din urmă insă juriul s-a 
dovedit destul de generos, din 
cei 16 interpreti rămași in 
concurs după preselecție, 10 
fiind laureați ai actualei ediții 
a festivalului.

S-au acordat nu mai puțin 
de patru premii speciale și unul 
de popularitate, câștigătorii 
primelor locuri fiind: Adina 
Mânu (Ploiești) și Anișoara 
Mardare (Galați) - pr. al III- 
lea (in valoare de 350.000 
lei); Lavinia Năstase (Pitești)
- pr. al Il-lea (600.000 lei); 
Mădălina Manolache (Buzău)
- pr. I (800.000 lei). Trofeul 
„Stelele Cetății” și 1 milion de 
lei au revenit la această ediție 
lui Costi Nițulescu (Slatina), 
aflat la primul său trofeu, 
obținut în orașul care l-a 
lansat, după propria-i măr
turisire.

Respectând tradiția, 
festivalul a avut și de-această 
dată vedetele sale in recital. 
Grupul „Talisman” (care a 
reușit totuși să facă sală... 
aproape plină) și Daniel 
Iordăchioaie n-au fost însă 
prea darnici cu publicul 
devean, recitalurile lor fiind 
mai degrabă sub așteptări; 
sau, în orice caz, sub ceea ce se 
înțelege și se pretinde de la o 
vedetă care se respectă...

A consemnat 
Georgeta BÎRLA
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Rata inflației În . luna 
septembrie a fost de 2,7%, 
comparativ cu 0,6% cât s-a 
înregistrat în luna august, 
informează Comisia Națională 
pentru Statistică.

Cele mai mari creșteri de 
prețuri au fost consemnate la 
servicii, ale căror tarife au fost 
cu 5; 7% mai mari față de luna 
precedentă. Astfel, tarifele 
practicate pentru serviciile de 
alimentație publică s-au majorat 
cu 6,6%, cele pentru îngrijire 
medicală cu 5,3%>, iar cele 
pentru cinematografe, teatre, 
muzee - cu 6,7%,.

Creșterea prețurilor pe 
ansamblill grupei mărfurilor 
alimentare a fost de 2,7%>, fiind 
influențată de^ scumpirile 
consemnate la lăgume și con
serve de legume - cu 12,8%, la 
ouă - cu 11,2%, precum și la 
unele băuturi alcoolice - cu 
9,3%.

La mărfurile nealimentare 
prețurile s-au majorat cu 1,8%, 
cele mai importante creșteri 
fiind consemnate la confecții 
(2,7%), îmbrăcăminte și 
încălțăminte (2,6%), articole de 
galanterie, pasmanterie și 
mercerie (3,3%>). (Mediafax)

n 
I 
I 

J 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

-i

Materializarea unei idei excepționale

0 policlinica pentru pensionari
Am asistat vineri, 9 octombrie, 

la un eveniment deosebit în viața 
pensionarilor din Deva, înscriși la 
Casa de Ajutor Reciproc, și 
anume la inaugurarea unei mici 
policlinici. Cei care au răspuns 
invitației președintelui CARP, dl 
loan Damean, fiind prezenți la 
sediul acesteia, în Deva, pe 
strada împăratul Traian, au 
constatat la fața locului materia
lizarea unei idei excepționale a 
conducerii instituției, a consiliului 
de administrație și adunării 
generale - și anume modernele 
cabinete medicale și de tratament 
care funcționează sau vor 
funcționa aici.

Inaugurarea a început cu 
slujba de sfințire a încăperilor 
imobilului, oficiată de preotul 
pensionar Aurel Vasiu. Au fost 
rostite rugăciuni pentru sănătatea 
și mântuirea celor care au 
realizat aceste utilități, dar și 
pențru cei care lucrează și vor 
lucra aici - medici și personal 
mediu sanitar - și care, prin 
serviciile lor, vor alina suferința, 
pentru această “familie creștină", 
cum o numea părintele Vasiu, ce- 
și pune priceperea și înde
mânarea în folosul semenilor.

Au fost vizitate cabinetele 
proaspăt zugrăvite, vopsite și 
dotate corespunzător, s-au 
schimbat impresii, au fost rostite 
cuvinte de apreciere și bucurie 
pentru acest frumos început.

Mulțumind asistenței, dar mai 
ales celor care au sprijinit material 
realizarea edificiului - și anume SC 
"Macon” SA, care a asigurat 
toate materialele de construcție, 
“Casial" Chișcădaga și "Carme- 
taplast" Deva - dl loan Damean 
concretiza: "De luni (12 oct. - n.n.) 
aceste cabinete medicale 
destinate membrilor CARP, 
pensionarilor, vor funcționa; și 
anume: stomatologia, cabinetele 
de interne, de medicină generală, 
cardiologie, oftalmologie, fizio
terapie. Pe parcurs, în viitorul nu 
prea îndepărtat, va funcționa și 
un laborator pentru analize. în 
felul acesta considerăm noi că 
ne-am îndeplinit obligațiile față de 
membrii Casei de Ajutor Reciproc, 
sprijinind cu aceste utilități 
sănătatea celor care sunt azi mai 
bolnavi”.

Din dialogul cu doamnele în 
halate albe am aflat că vor 
acorda aici asistență medicală dr. 
Dalia Copos, dr. Lacrima 
Angelescu, dr. Cornelia lancu, dr. 
Elena Armeanu, asistentele 
Aurelia Blejdea (fizioterapie) și 
Dorina Demian.

"Suntem foarte încântați de 
ideea de a se organiza această 
formă de ajutor pentru vârsțnici și 
pensionari - sublinia dr. Lacrima 
Angelescu. Va fi mult mai comod 
pentru ei să vină aici, unde 
lucrăm pe bază de programări 
(exceptând urgențele), decât să

meargă în policlinica spitalului 
de la ora 6 dimineața pentru un 
bon. Dotarea este excepțională. 
Am primit, pentru cabinetul de 
oftalmologie, un biomicroscop 
de 24 mii. IORVromânesc, de 
care suntem foarte mulțumiți". 
Modern utilate și dotate sunt și 
celelalte cabinete, inclusiv 
fizioterapia.

"Consider foarte utile și 
necesare pentru pensionari 
aceste cabinete de asistență 
medicală - spunea 
pensionar Lorincz 
Trebuie să luptăm 
rezolvăm problema 
mentelor pentru că degeaba 
scrie doctorul o rețetă pe care 
farmaciștii n-o onorează că nu- 
s plătiți".

în ideea perfecționării 
continue a acestor servicii, a 
creării de noi condiții sociale se 
înscriu și intențiile exprimate de 
președintele CARP de a dota 
laboratorul cât mai repede, iar 
pentru anul viitor extinderea și 
betonarea curții, construcția 
unei case mortuare pe propriul 
teren.

doctorul 
Andrei, 

însă să 
medica-

* * *

Dintr-o regretabilă greșeală 
de corectură, în știrea 
“Cabinete medicale” din ziarul 
de sâmbătă a apărut fiziologie 
în loc de fizioterapie.

Estera SÎNA

Cimitir năpădit de buruieni

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

Timișoara, Calea Șagului, nr. 142.
Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948.
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Sunt locuri în lume binecuvântate, 
cu bogății și frumuseți, cu oameni calmi 
și binevoitori, cu relief fascinant și 
climă întotdeauna blândă, cu o lume 
în necontenită mișcare și veselie. Așa 
este și această nestemată din Marea 
Mediterană, care se numește 
Mallorca. Este cea mai mare din grupul 
celor trei insule - Mallorca, Menorca 
și Ibiza - care formează Arhipelagul 
Baleare.

Dar șl cea mai populată, cea mai 
frumoasă, cea mai vizitată. Se întinde 
pe 3640 de kilometri pătrați, are 
600 000 de locuitori și primește anual 
mai mult de 7 milioane de vizitatori, 
turismul fiind sursa principală de 
venituri a acestei insule încărcată de 
istorie și punctată insistent de prezent.

Locuită de la începutul Epocii de 
Bronz, colonizată de marinarii 
antichității, cucerită de romani în 200 
Î.H., atacată de vandali, invadată de 
mahomedani, alipită Imperiului 
Bizantin, Mallorca a fost mereu râvnită 
și invidiată. In 1229, lacob I 
Cuceritorul și-a adjudecat-o și i-a 
conferit statutul de Regat. Astăzi,

alcătuiesc un arhipelag 
in componența statului
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Nu credem că mai există în țara asta un cimitir în care să nu-poți 
ajunge la morminte din pricina bălăriilor! Spunem ''mai”, pentru că unul 
există: este cimitirul din Aninoasa. De necrezut cum poate fi lăsat de 
izbeliște un astfel de loc...

Noi suntem locuitori ai cartierului Aeroport din Petroșani, dar avem 
părinți, bunici, frați înmormântați în cimitirul din Aninoasa, pentru că și 
noi suntem fii ai acestei localități, care, obligați de împrejurări, ne-am 
mutat la Petroșani. De obicei mergem la cimitir de 1 noiembrie, de Ziua 
Morților, cum se obișnuiește aici în Ardeal. în preajma acelei zile, 
fiecare ne îngrijim de mormintele celor apropiați. Și cimitirul arată altfel. 
Dar, Doamne ferește să fii nevoit să mergi vara în cimitir. Nu-i chip să 
pătrunzi spre morminte. Te țin locului niște tufe înalte de 1-2 metri. Ele 
năpădesc cimitirul de la un capăt la altul și printre ele mișună șerpii. Se 
spune că-s tufe de măcriș sălbatic! Or fi! Dar sălbăticia cimitirului nu are 
asemănare!

în urmă cu vreao 2-3 ani, managerul S.C. Citadin SA din Aninoasa 
promitea, chiar în coloanele acestui ziar, că va face și va drege, adică 
va pune ceva taxe pe bieții oameni și va angaja un paznic ori doi care 
să aibă grijă de cimitir, să cosească, să repare gardurile, treptele de la 
intrare... Au fost numai vorbe goale!

în vara aceasta s-au stins din viață niște ortaci de la Mina 
Aninoasa și niște prieteni. Așa că de vreo 3-4 ori am mers la cimitir. Ne- 
a prins groaza de ce am văzut. S-a tăiat drum printre bălării să 
ajungem la morminte. Credem că de s-ar face un concurs pe țară, locul 
I la bălării l-ar ocupa cimitirul din Aninoasa. De curând am aflat că 
managerul Horea Petrovicescu de la SC Citadin a fost dat afară 
pentru nerespectarea contractului managerial. Dar cu asta nu s-a făcut 
și curățenie în cimitir. Chiar nu se găsește ac pentru un cojoc care ne 
acoperă cu rușine? (Locuitori din cartierul Aeroport, Petroșani).

se așterne așa-zisa iarnă în Mallorca. 
Atunci înfloresc cei 7,5 milioane de 
migdali, albul lor intens și parfumat 
acoperind insula asemenea unei 
plapumi de zăpadă. Vine după aceea 
vremea măslinilor și curmalilor, lămâilor
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Balearele 
autonom, 
spaniol și își poartă singur de grijă.
Este o țărișoară cu toate frontierele 
spre mare.

Relieful, clima, celelalte elemente

fizico-geografice îi conferă peisajului 
insulei o personalitate distinctă, care, 
se îmbină armonios cu folclorul local, 
cu prietenia și ospitalitatea oamenilor 
de aici. Pe cei 320 de kilometri de 
coastă sunt înșirate sute de stațiuni 
turistice, cu mii de hoteluri, restaurante, 
grădini de vară, ștranduri, plaje cu nisip 
alb, fin, terenuri de sport, magazine 
de toate felurile, cu o bogăție de 
mărfuri greu de descris.

Turiști din toată lumea vin la 
Mallorca la odihnă și distracție, la 
lumină și căldură. Din martie până în 
octombrie se poate face plajă și baie, 
cea mai scăzută temperatură, de 20 de 
grade, fiind în ianuarie. Apoi în martie

și portocalilor, după cum leandrii și 
palmierii dau străzilor șl aleilor, 
întinselor faleze și curților caselor un 
farm, și o prospețime aparte.

Pe lângă coastele înfipte în mare 
sunt semănate vile somptuoase, albe 
sau colorate, ale unor aristocrați locali 
ori personalități ale lumii culturale și 
sportive, din alte medii, precum Boris 
Beker și Claudia Schiffer, de exemplu. 
Opintindu-se neîncetat în cheiuri și 
diguri, In dunele întinse de nisip, 
valurile mării, de un albastru asemenea 
celui mai pur safir, se topesc într-o 
dulce simfonie, aducând în suflete 
alinare _ și revelația.

Dar Mallorca nu are doar mare, ci

și munți, trei șiruri compacte, cu 
înălțimi și de peste 1000 de metri, 
are trei golfuri imense și 
fermecătoare - Alcudia, Palma și 
Pollensa pe lângă alte sute mai 
mici, are văi și coline cu o vegetație 
luxuriantă, are câmpii mănoase, o 
agricultură modernă și o industrie 
prosperă. Mallorca are orășele 
cochete, precum Alcudia sau 
Pollensa, Manacor sau Montuiri, 
Soller sau Valdemosa, cu blocuri 
nu prea înalte, dar cu un confort al 
locuințelor de cel mai înalt grad, și 
mai ales cu vile particulare pline de 
grație și delicatețe, înfășurate în 
verdeață și flori. Și peste toate are 
un sistem de străzi și șosele 
ultraelegant și modern, care 
vibrează zi și noapte de rulajul 
mașinilor, mari și mici, ducând turiștii 
de-a lungul și de-a latul acestei zone 
fermecătoare, în setea lor nepotolită 
de a vedea, de a afla, de a cunoaște.

Vom cunoaște și noi mai bine 
această insulă-paradis a turismului 
mondial.

Dumitru GHEONEA
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Conferința de presă a Filialei Județene Hunedoara a PNL

Stația de benzină SHELL și schimburile 
de teren aprobate de Consiliul Local 

Deva - un butoi cu pulbere
Conferința de presă desfă

șurată vineri, la sediul Filialei 
județene a PNL, a adus în discuție 
câteva probleme mult dezbătute - 
Legea protecției chiriașilor, 
Legea privind restituirea imo
bilelor luate abuziv, problema 
construirii unei stații de benzină 
a firmei SHELL România la Deva.

Referindu-se la cele două 
acte normative - legi elaborate 
din inițiativa PNL aflate în 
actualitate, președintele Filialei 
Hunedoara a PNL a apreciat că 
s-a comis un act de justiție 
corect, iar conținutul acestora 
cuprinde măsuri optime ce-i 
vizează atât pe chiriași cât și pe 
proprietari.

Dezbătută aproape în toate 
mediile în ultimul timp problema 
stației de benzină SHELL de la 
Deva a fost reiterată și în 
conferința de presă de vineri, 
ocazie în care primarul muni
cipiului, dl Mircia Muntean, a 
apreciat că există mari interese 
din partea mai multor consilieri 
locali și a unor stații PECO din 
Deva să nu fie promovată 
această investiție.

Respingerea din nou în 
ședința de consiliu din această 
lună a proiectului stației SHELL la 
Deva riscă să conducă la un 
referendum local în care cetățenii 
să-și spună cuvântul. Primarul 
Devei solicită ca voturile în 
ședința din această lună ce 
vizează poziția fiecărui consilier 
să fie făcute publice pentru a se 
vedea pe cine au ales locuitorii 
municipiului să le reprezinte 
interesele și mai ales care dintre 
consilieri sunt împotriva susținerii 
unor investiții autohtone care 
creează locuri de muncă și aduc 
servicii de calitate în favoarea 
urbei...

Referindu-se la câteva 
schimburi de terenuri aprobate 
de către Consiliul Local Deva - 
terenul aflat în zona gării unde s-

a construit benzinăria și cel 
dintre blocurile R și S din B-dul 
Decebal - primarul Mircia 
Muntean a apreciat că cele 
două schimburi sunt total 
ilegale întrucât s-au făcut la 
propunerea unor consilieri. 
Aceștia nu pot face propuneri 
referitoare la patrimoniu, la 
buget, unde primarul este 
principalul ordonator.

„Din păcate aceste schim
buri de terenuri, a mai apreciat 
dl Mircia Muntean, au avize 
negative din partea Comisiei de 
Urbanism iar biroul juridic le-a 
considerat ilegale. Deși au 
existat aceste avize negative 
consilierii de la Deva au 
aprobat aceste schimburi de 
terenuri fapt ce a creat 
„numeroase discuții la nivel 
local". „Este anormal, s-a mai 
spus de către președintele PNL 
dl Ion Macovei, că terenul pe 
care se află benzinăria de la 
gară s-a schimbat cu un teren 
de la periferia Devei, care nu 
are nici o valoare pentru 
administrație. Mai mult, Primăria 
Deva a plătit la acest schimb în 
plus 15.961.560 de lei pentru 
circa 860 mp teren în plus, cu 
toate că din start nu poate fi 
vorba de o comparație.

Tot firmei de la gară, la 
propunerea aceluiași consilier, 
i-au mai fost atribuiți încă 5390 
mp de teren în schimbul a 7770 
mp, aflat de asemenea în zona 
Bejan, s-a mai spus de către 
președintele PNL Ion Macovei, 
care a refuzat să comenteze 
aspectul legalității acestor 
hotărâri promovate de către 
Consiliul Local Deva.

Situația creată în prezent 
nu exclude într-un viitor 
apropiat un conflict de proporții 
la Deva privind aceste 
schimburi de terenuri care au 
generat numeroase discuții.
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