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Din datele privind 
importurile de produse 
agroalimentare rezultă că în 
șapte luni din acest an s-au 
importat mai mult de 129 
milioane ouă. Cantități mai 
mari au fost aduse din Turcia 
(peste 78 milioane bucăți), 
Siria, Republica Moldova și 
Israel.

în ceea ce privește carnea 

de pasăre, în primul semestru 
al acestui an s-au importat mai 
mult de 25.000 tone, de peste 
zece ori mai mult decât în 
1997. Furnizorii cu pondere au 
fost Ungaria (cu peste 11.000 
tone), SUA (peste 8.200 tone) 
și Turcia (aproape 1000 tone).

Despre prețurile practicate 
nu este cazul să vorbim prea 
mult, deoarece se știe bine că 

în țările respective, care fac 
exporturi, producția agricolă 
este puternic subvenționată. 
Cu toate că sub aspectul 
performanțelor, chiar dacă la 
noi se mai aplică tehnologii 
învechite, există complexe 
avicole cu rezultate la nivelul 
celor din alte țări, s-a ajuns în 
situația ca acestea să fie 
închise, considerându-se că 

importurile sunt mai 
rentabile, aducând cu ele, 
evident, și o serie de 
comisioane celor interesați.

De menționat că în 
prezent în țara noastră mai 
mult de 60 la sută din 
producția de ouă și carne de 
pasăre se realizeâză în 
societăți comerciale pri
vatizate. (N.T.)

Considerații ale senatorului
Cunstantin Blejan privind
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Barterul și blocajul
financiar

Energeticienii de la 
SD Deva în greva

Se știe că balanța 
schimburilor comerciale ale 
României cu Federația Rusă 
înclină puternic în favoarea 
partenerilor noștri de la 
răsărit. Un singur element de 
schimb, o singură marfă face 
ca factura plăților In dolari 
față de partener să fie triplă

față de încasările în dolari. 
Acea marfă sunt hidro
carburile, țiței sau gaze 
naturale. Tocmai de aceea 
propunerea Rusiei de a 
achita o parte din hidrocar
burile importate în alimente 
sau alte bunuri de consum 
le-a picat guvernanților 
noștri atât de bine.

Pentru o agricultură cum 
am avut-o, pentru o industrie 
a bunurilor de consum, a mo
bilei în special, Rusia repre
zintă o piață care înghite cât 
cuprinde. De ce am pierdut 
acea piață în anii de tranziție 
la economia de piață nu mal 
are rost să divagăm. 
Important este că ni se oferă 
prilejul să o recâștigăm fie și 
pe un singur segment al 

Sindicatul energeticienilor 
și-a ales noul Birou Executiv

Dl Ovidiu Jurca, șeful departamentului juridic-comunicare 
din cadrul Sindicatului energeticienilor din rețele electrice 
al județului Hunedoara, ne-a remis un comunicat referitor la 
adunarea generală de bilanț și alegeri a sindicatului, care a 
avut loc de curând la Deva. Sunt inserate participarea la 
manifestare și mesajele adresate evenimentului de unele 
personalități locale, desfășurarea lucrărilor și aprecierea 
deosebită manifestată pentru activitatea depusă de Biroul 
Executiv al sindicatului, afiliat la Federația Națională a 
Sindicatelor din Electricitate “Univers”.

“Având în vedere calificativul acordat în urma 
dezbaterilor, candidatura liderului în exercițiu, Adolf 
Mureșan, era normală și cu sorți de izbândă, scrie dl Ovidiu 
Jurca în comunicat. Astfel, din cei 232 de delegați prezenți, 
204 au votat pentru dl Mureșan, ceilalți 28 optând pentru 
contracandidatul său, dl Ovidiu Morocan. De aceleași bune 
aprecieri s-a bucurat și Biroul Executiv, care, cu mici excepții, 
a fost reconfirmat.

S-a aprobat schimbarea numelui sindicatului și majorarea 
cotei din cotizație afectată afilierilor la structurile federale 
și confederate, interne și internaționale”. (D.G.)

schimburilor economice. 
Oferta e credibilă. Rușilor le 
trebuie alimente și nici ei nu 
stau bine cu dolarii să le 
cumpere. Au în schimb gaze 
și țiței și de aceea barterul e 
profitabil în egală măsură și 
pentru ei.

Barterul nu înseamnă 
bani lichizi - valută forte sau 
chiar lei românești. Pe de 
altă parte, cei care produc 
hrana pentru oameni nu 
consumă gaz metan decât 
sub formă de îngrășăminte 
azotoase iar cei care 
consumă industrial gaze și 
țiței nu produc mâncare. 
Astfel, barterul atât de 
binevenit la nivel macro se 
va încurca în cuiul lui 
Pepelea care e blocajul 
financiar la nivel micro dar 
atoatestăpânitor la noi.

Fermierul care produce 
grâul, carnea, laptele are 
nevoie de motorină pentru 
munci mecanizate dar nu în 
măsura în care aceste 
trebuințe să-i acopere toată 
marfa. Are în schimb nevoie 
acută de capital cu care 
poate cumpăra și mașini 
agricole șl îngrășăminte

Ion CIOCLEI
(Continuare în pag. 2)

începând de ieri dimineață 
salariații de la SD Deva, 
protestând împotriva modului 
în care a fost demis din funcție 
directorul sucursalei, dl ing. 
Cornel Cazan, au declanșat 
greva generală. în consecință, 
au fost sistate toate 
intervențiile în instalații, în caz 
de avarie, precum șl programul 
de relații cu publicul și cel de 
încasări. Sunt exceptate de la 
această regulă instalațiile a 
căror proastă funcționare ar 
putea genera efecte distruc
tive. Până la ora închiderii 

Forestierii din Orăștie, sub povara 
iernii și a disponibilizărilor

Ieri dimineață, peste 300 de 
angajați de la SFE și SIL Orăștie 
au organizat un miting de protest 
față de reducerea drastică a acti
vității de producție și a diminuării 
salariilor, cu teama dispo
nibilizărilor masive care bat la ușă. 
Protestatarii au solicitat factorilor 
de decizie să intervină pentru 
preluarea de către FPS a acțiunilor 
deținute de SIF Arad în vederea 
întrunirii condițiilor de disponi
bilizare, în baza Ordonanței 9. 
Prezenți la manifestare, dnii

Psihanalistul își

întreabă pacientul:
— Azi-noapte ce-ați 

visat?

- Nimic, doctore.
- Păi, cum vreți să vă 

ajut, dacă dumneavoastră 

nu vă faceți temele?!

WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Tax234483
Acordfl dobânzi atractive la 

depozitele In lei 
persoanelor fizice!
X la 30 de zile - 31%
X la 90 de zile - 53%

dinediției, nimeni 
conducerea CONEL nu luase 
legătura cu greviștii. Dl Adolf 
Mureșan, liderul Sindicatului 
Energeticienilor, din cadrul 
SD Deva, ne-a precizat că 
astăzi, împreună cu 
sindicaliști din siderurgia și 
transporturile hunedorene, 
afiliați la BNS, vor organiza 
un miting de protest în fața 
Prefecturii, manifestând 
împotriva condițiilor tot mai 
grele în care își desfășoară 
activitatea. (A.S.)

Nicolae Segesvari, subpre
fectul județului Hunedoara, 
Vasile Bădica și Dan Anghel, 
președinte, respectiv vicepre
ședinte ai Federației Sindi
catelor din Industria Lemnului, 
au luat operativ legătura cu 
cadre de răspundere de la 
Ministerul Privatizării, FPS și 
SIF Arad, care le-au dat 
asigurări că vor adopta 
măsurile corespunzătoare 
pentru satisfacerea doleanțelor 
oamenilor. (D.G.)

Artificii
• Doar producția de 

artificii...arde;
• Peste 200 de oameni mal 

speră;
• Armata e cu noi, dar fără 

bani;
• Pedala reducerii

cheltuielilor - apăsată până la 
fund;

• Aici, conversia este doar 
o părere;

• Trăim sub umbrela Legii 
78.

Pe inginerul Horațiu Suciu, 
directorul general al Societății 
Comerciale „Rompiro” SA 
Orăștie, l-am aflat, în biroul său 
modest, puțin descurajat. Chiar 
dacă unitatea s-a transformat din 
regie autonomă în societate 
comercială, datele existenței 
sale nu s-au îmbunătățit câtuși 
de puțin. Ea are acum mai multe 
moașe - Ministerul Apărării 
Naționale, Ministerul Industriei și 
Comerțului, Fondul Proprietății 
de Stat - însă nici una n-o poate

Doresc să mă refer la alegenle 
pentru funcția de primar general 
al Capitalei, desfășurate de-a 
lungul a trei tururi de scrutin și care 
au consumat foarte multi bani în 
mod inutil.

Că nu erau necesare, ne dăm 
seama foarte bine acum, când 
vedem că lucrurile vor rămâne ca 
mai înainte.

Pentru unii, aceasta era foarte 
clar de la început. Pentru alții însă 
- visători și care nu trăiesc cu 
picioarele pe pământ - ele se 
vroiau o demonstrație de forță și 
tărie a formațiunilor lor politice, 
motiv pentru care au insistat foarte 
mult să se țină.

Totul s-a dovedit o himeră.
Trebuie recunoscut însă că, 

dintr-un singur punct de vedere, 
este bine că au avut loc aceste 
alegeri. A fost nevoie să se 
dovedească că suntem în stare să 
respectăm regulile jocului demo
cratic.

Pe de altă parte, trebuie să 
vedem și alte laturi ale acestui joc 
cu democrația: costurile, banii 
aruncați în vânt, cu care puteam 
face multe alte lucruri.

O societate chibzuită, cu niște 
parteneri politici deștepți, poate, pe 
de o parte, să respecte sută la sută 
democrația, iar pe de altă parte, 
să fie și economă.

Trebuie să recunoaștem că 
amatorismul politic de care dăm 
dovadă ne costă foarte mult, 
deoarece ne place să ne credem 
foarte democrați. (Continuare în pag. 2)

Harnicii pădureni se îngrijesc de hrana animalelor pentru 
iarna care vine.

Foto: Troian MÂNU

si incertitudini r
vindeca de neputința în care a 
adus-o starea generală precară a 
economiei românești, adică 
stagnarea producției de bază a 
unității - cea de materiale și 
produse pentru armată.

Dl Horațiu Suciu este un

-

LA SC 
„ROMPIRO” SA 

ORĂȘTIE> .

bărbat serios, onest și echilibrat, 
își spune păsurile cu sinceritate și 
responsabilitate. ,,Știm să facem 
și am făcut produse importante și 
de calitate pentru dotarea armatei 
noastre. Și mai știm că armata 
are și acum nevoie de ele, ar vrea
să ni le comande. Din păcate, nici ' de Legea 78, fiind plătiți cu 75 
ea nu are bani. Așa că șomăm.
Iar dotarea tehnică se află în 
conservare și întreținere. Și 
pentru asta este nevoie de bani.

Să nu prevezi, în proporție 
de cel puțin 50%, ce se va 
întâmpla cu acțiunile în care îți 
angajezi partidul pe care îl 
conduci, oricare ar fi acest 
partid, este foarte grav.

Oare ce au crezut 
majoritatea candidaților la 
aceste alegeri?

Au crezut că le vor câștiga ?
Ar fi foarte grav să fi gândit 

astfel, pentru că ei ar fi trebuit 
să-și dea seama că greșesc.

Pentru unii, nu a fost decât 
o înjosire a partidelor lor, dacă 
aceste partide există, pentru că 
unele sunt atât de minuscule, 
încât te întrebi ce au căutat în 
această afacere. Este posibil ca 
șefii lor, în mod inconștient, să- 
și fi propus să le termine cu totul.

Cred că a sosit momentul să 
ne dăm seama că politica este 
o meserie foarte grea, este un 
lucru foarte serios și, dacă ne 
tot jucăm cu ea, ajungem unde 
am ajuns sau mai rău.

Este necesar să se termine 
cu amatorismul politic de care 
dau dovadă unii dintre noi.

Dar, revenind la alegerile 
recente, mă întreb dacă se va 
trage vreo concluzie de pe urma 
lor?

Se va vedea, oare, că 
electoratul ne-a demonstrat că 
aceste alegeri nu trebuiau ținute 
pentru că el știa care va fi 
rezultatul?

Ar trebui, conform legilor, să-i 
primim de la buget, în condițiile 
în care sursele proprii ne 
lipsesc. Nu-i primim. Bugetul 
are și el bani puțini. Unitatea se 
află într-o situație grea", își 
încheie dl Horațiu Suciu un 
prim calup de considerații.

în anul 1995, „Rompiro" 
Orăștie a primit o comandă 
importantă de la MApN, pentru 
realizarea căreia au fost 
angajați, pe lângă personalul 
existent în unitate, încă 95 de 
muncitori. Comanda s-a 
executat la timp și în bune 
condiții, însă de atunci, adică 
de trei ani, armata n-a mai 
venit cu nici o solicitare către 
„Rompiro” Orăștie. 221 de 
angajați stau în așteptare, în 
incertitudine. Ei sunt protejați 

la sută din salariul lunar.

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)
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LUCRURI BUNE Șl MAI PUȚIN BUNE
Școala Generală

Sarmizegetusa părea adormită 
în lumina calmă de toamnă. 
Le-am găsit în școală pe 
învățătoarele Daniela 
Mitulescu și Viorica Tudoran, 
la orele amiezii celelalte cadre 
didactice fiind plecate iar dna 
directoare Eugenia Găldean 
fiind la C.E.B. Hațeg.

Aspectul exterior și inte
rior, dotările, lucruri cu care nu 
se prea pot lăuda școlile din 
mediul rural, te pot face să 
crezi că aici nu sunt probleme. 
Interlocutoarele au mărturisit 
însă că școala n-ar arătat atât 
de bine dacă n-ar fi primit 
sprijinul olandezilor cu care 
comuna lor e înfrățită. De la ei 
au primit var și vopsele, școala 
abia având bani să achite 
manopera. Tot olandezii i-au 
dotat cu mobilier, orgă, cu 
două calculatoare și sunt 
dispuși să-i ajute în realizarea 
încălzirii centrale după 
introducerea gazului metan. 
Laboratoarele de fizică-chimie 
și de biologie „sunt foarte bine 
dotate” - ni s-a spus, dar fiind 
închise nu le-am putut vedea. 
Există și cabinete de istorie, 
limba română, matematică,

(Urmare din pag. 1) Artificii si incertitudini
Singura activitate productivă 

care trăiește cât de cât este cea 
de realizare a gamei de artificii 
mici, folosite, de regulă, în timpul 
sărbătorilor de iarnă, și de artificii 
mari, solicitate cu prilejul unor 
manifestări culturale, comerciale, 
sportive. Dar și volumul acestora 
este -redus. Nici societățile 
comerciale, agenții economici, 
populația nu au bani să-i dea pe 
artificii. Se câștigă ceva din 
această activitate, prea puțin însă 
față de nevoile unității, fie și 
numai cele de reparații și de 
întreținere a clădirilor și 
instalațiilor funcționale, ajunse și 
ele într-un stadiu pronunțat de 
uzură. Puținii bani pe care-i 
primește „Rompiro” sunt pentru 
rezerva de utilizare a statului. Așa 
se face că firma are datorii la 
vecina sa, “Chimica", contra 
serviciilor de asigurare a apei, 
agentului termic și energiei 
electrice, și la armată, pentru 
paza obiectivului.

- N-aș spune că stăm foarte 
rău din punct de vedere financiar, 
subliniază dl Horațiu Suciu. Avem

\ / MIERCURI
Xr&s- 11 noiembrie

' 1© TVR1
^.OO TVR Cluj-Napoca 

10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Sensul 
tranziției (r) 13.00 Natacha (s/ 
r) 14.10 Santa Barbara 15.00 
Tradiții 16.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 
17.00 Simba, regele Leu (d.a)
17.30 Medicina pentru toți 
(mag. medical) 18.10 
Hollyoaks (s) 19.00 Sunset 
Beach (s,e p. 340) 19.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 22.00 Cinema ’98 
(mag, cinema) 22.45 Jurnalul 
de noapte 23.00 Cultura în 
lume (mag.) 23.45 Steaua 
fără nume (emisiune 
aniversară)

TVR 2
9.00 Teleenciclopedia (r) 

9.50 Un cântec pentru 
fiecare 10.00 Opinia publică 
(r) 11.00 Pelerinaje (r) 11.30 
Mapamond (r) 12.00 Sunset 

limbi străine, care arată bine; 
de altfel o singură sală de clasă 
n-are statut de cabinet. Lângă 
sala de sport elevii au la 
dispoziție vestiare și dușuri.

în aceste condiții ce le-ar 
putea deranja pe cadrele 
didactice? Lipsa banilor în 
primul rând, din care cauză nu 
se pot repara acoperișul și 
gardul. O altă nemulțumire era

Școala Generală 
Sarmizegetusa

generată de faptul că la acea 
dată încă nu se primiseră 
lemnele pentru iarnă. Dar cea 
mai mare problemă a 
dascălilor și elevilor o 
constituie faptul că în zonă nu 
există tren sau autobuz cu 
care să poată face naveta. De 
la Zeicani, Hobița sau 
Păucinești la Sarmizegetusa și 
retur elevi și dascăli merg pe 
jos sau cu mașini de ocazie. 
Și chiar și la Hațeg liceenii 
călătoresc tot cu ,,ia-mă 
nene”.

Până în 1980 aici a 
funcționat și un internat

de plată doar cu vreo 400 de 
milioane de lei mai mult decât 
avem de primit de la diverși 
beneficiari. Nu este o sumă 
alarmantă. Neplăcut este că nu 
putem produce încât să ne 
achităm obligațiile față de 
colaboratori. Ca urmare, suntem 
obligați să apăsam până la fund 
pedala reducerii cheltuielilor 
neeconomicoase. Și mai ales 
este dureroasă incertitudinea în 
anul următor, în ziua de mâine.

S-ar putea întreba cineva 
dacă nu ar exista posibilitatea ca 
unitatea să-și reorienteze 
activitatea spre alte domenii, 
eventual prin retehnologizarea 
anumitor spații și executarea unor 
produse care se cer pe piață, 
căci de privatizare nu se poște 
vorbi. „Așa ceva s-ar putea face, 
apreciază dl Horațiu Suciu, însă 
noi nu avem bani și nimeni nu ne 
dă, iar investitori interesați e greu 
de găsit, ținând cont că n-ar 
putea activa lejer într-o unitate în 
care nu ai voie să miști prea 
multe lucruri de la locurile lor. 
Aici, pe structura fabricii noastre,

Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă... (r) 13.00 Sănătate, 
că-i mai bună decât toate! (r)
13.30 Ecclesiast ’98 (r) 14.00 
Em. în limba maghiară 15.00 
Drumul european al Cehiei 
(do) 15.10 Limbi străine. 
Germană 16.00 Țiganca (s,e 
p. 37) 16.45 Santa Barbara 
(s, ep. 691) 17.30 Tineri 
interpreți 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 
18.00 Hei-rup!, Hei-rap! (cs) 
20.10 Natacha (s, ep. 74) 
21.00 Pentru dvs., doamnă! 
22.00 înnebunesc și-mi pare 
rău (dramă, România 1991)

ANTENA 1
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.15 
Agenția de presă (r) 10.20 
Iluzii (s, ep. 83) 11.20 
Bancnota de un milion de 
lire sterline (f/r) 13.30 
Planeta vie (do, ep. 110) 
14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Dallas (s, ep. 119)
16.30 Știri 17.00 Trei destine 
(s,e p. 36) 18.00 Decepții (s,e 

pentru elevii din alte sate. 
Acum s-a desființat. Spațiul 
excedentar al școlii a fost 
reîmpărțit și urmează să fie 
folosit ca loc de recreere și 
odihnă pentru cadrele 
didactice care nu-și pot 
permite să-și petreacă zilele 
de concediu în stațiuni. 
Deocamdată lipsesc dotările 
pentru aceste spații. După 
cum lipsesc și noutățile din 
fondul de carte al bibliotecii 
școlii, care altfel dispune de 
un număr destul de mare de 
volume.

Deci motive de 
nemulțumire există chiar 
dacă școala nu se regăsește 
printre cele defavorizate de 
soartă. Și această stare de 
spirit este amplificată de 
faptul că nu se întrevede într- 
un viitor imediat solu
ționarea navetei, nimeni nu- 
și mai face iluzii că anul 
viitor bugetul va fi pe măsura 
nevoilor învățământului. 
Noroc că a existat și se va 
continua un ajutor din exte
rior, că se manifestă 
înțelegere pentru problemele 
școlii pe plan local.

Viorica ROMAN

conversia și reconversia sunt 
doar o părere. Ca să trăim pe 
propriile picioare ne-ar fi de 
ajuns să funcționăm și numai 
cu 30 la sută din capacitatea 
de producție specială. Cu 
producție zero trăim ca acum, 
îngândurați, fără speranță. 
Noroc că oamenii înțeleg 
situația și o îndură”.

în fond, ne îngăduim să 
apreciem, ce să facă acești 
oameni? Unde să meargă? 
Pentru că municipiul Orăștie 
produce mai ales șomaj decât 
locuri de muncă. Așa cum se 
întâmplă în foarte multe 
localități din țară. Iar atâta 
vreme cât economia națională, 
în ansamblul ei, nu se 
redresează, nici colectivul de la 
SC „Rompiro” SA Orăștie nu 
are motive să spere. Probabil 
că doar timpul va rezolva și 
problemele dure de aici. Din 
păcate, cât va măsura acest 
timp, nimeni nu știe. Oare chiar 
așa am crezut că va fi?! Parcă, 
nu.

p. 85) 19.00 Observator 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 
Război în spațiu (f.a. SUA 
1995) 23.30 Agenția de presă 
23.35 Prezentul simplu

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 9.00 Profit 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
10.45 Frații Hardy (s, ep. 1) 
11.15 Aventurile lui Nancy 
Drew (s, ep. 1) 11.45 
Pensacola - forța de elită (s/ 
r) 12.30 Fiica oceanului (s) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Profesiunea mea, cultura (r) 
14.00 Punctul pe I (r) 15.00 
Tânăr și neliniștit (s) 16.00 
Nano (s, ep. 160) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Suflet de 
femeie (s, ep. 58) 18.15 Știrile 
PRO TV 19.20 Chestiunea 
zilei 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Fată-n fată (dramă SUA 
1993, p. ’ll) 22.i 5 Știrile PRO 
TV 22.20 Chestiunea zilei
22.30 Nebun după tine (s, ep. 
10) 23.00 Știrile PRO TV / 
Profit 23.30 Pro și contra cu 
Octavian Paler

Considerații ale senatorului
Cunstantin Blejan
(Urmare din pag. 1)

Se va trage concluzia că peste 
35% din populație, care, deși este 
oarecum nemulțumită, merge cu o 
anumită formațiune politică pentru 
că tot mai speră în ea? Sau, dacă 
vreți, se poate spune și altfel: acest 
procent de peste 35% nu poate să 
meargă cu altcineva pentru că nu 
are cu cine. El nu a uitat și nu va 
uita greșelile vechilor guvernări. 
Degeaba se amăgesc unii, 
crezând altfel. Este absolut sigur 
că ei leagă greutățile de azi de 
acele greșeli. De aceea, electoratul 
nu poate merge cu cei pe care i-a 
îndepărtat odată de la putere.

Vom trage, oare, concluzia, noi 
cei în care mai au încredere cei 
peste 35% din alegători, că avem 
o datorie imensă față de ei?

Dar, o datorie și mai mare o 
avem față de restul populației, care 
o duce extrem de greu și, cu atât 
mai mult, față de unii care sunt 
muritori de foame.

Oare cei care visează alegeri 
anticipate își vor da seama care ar 
fi rezultatul și, mai ales, care ar fi 
costurile lor?

Mă întreb dacă cei care se 
bucură că lucrurile nu merg bine, 
ba chiar fac totul ca ele să meargă 
prost, vor înțelege că dacă vom 
cădea în groapă vor cădea și ei, 
alături de ceilalți?

Ar fi multe întrebări de pus, dar 
mă voi rezuma la o concluzie finală 
pe care ar trebui s-o tragem cu toții. 
Să dăm dovadă de multă 
înțelepciune, de responsabilitate, 
de bună credință și corectitudine 
în acțiunile de rezolvare a tuturor 
problemelor grave pe care le are 
țara, în momentul actual, neuitând 

L nici un moment că de existența lor

Barterul și blocajul financiar
(Urmare din pag. 1)

azotoase și motorină. De 
unde să-i plătească cel care 
consumă gazul rusesc, el 
care are datorii peste tot și de 
primit de la mulți dar nu de la 
producătorul de materie 
primă pentru mâncare?

Fără implicarea statului 
prin buget barterul acesta își 
va pierde mult din eficientă.

AGASA
7.00 Uneori avem aripi (s/ 

r) 7.45 Guadalupe (s/r) 9.00 
Sărmana Maria (s/r) 10.00 Te 
iubesc (s/r) 10.30 Din toată 
inima (s/r) 11.30 Dragoste și 
putere (s/r) 12.15 Miste
rioasa doamnă (s/r) 15.0Q 
Guadalupe (s) 16.00 Te 
iubesc (s) 16.30 Din toată 
inima (s) * Concurs 17.30 
Uneori avem aripi (s) 18.30 
Sărmana Maria (s) «Concurs 
19.05 Sărmana Maria (s) 
20.00 Dragoste și putere (s, 
ep. 220) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s, ep. 83) 21.30 Ver
dict: crimă (s, ep. 131) 22.30 
Women of Valor (dramă SUA 
1986)

PRIMA TV
7.00 Prima oră (mag.) 

10.00 Călătorii în lumi 
paralele (s/r) 11.00 1999 (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/ 
r) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.00 
Știri 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 

ne facem cu toții vinovați. Unii, 
pentru că anterior nu le-au 
rezolvat la timpul lor, le-au 
accentuat și perpetuat, motiv 
pentru care au fost îndepărtați de 
la conducere, iar alții, pentru că, 
atunci când au avut ocazia, nu 
au știut să ia măsurile necesare 
de îndreptare a situației, motiv 
pentru care s-a dus mai departe 
la o și mai mare accentuare și 
perpetuare a lor.

Este sigur că acum mai avem 
o șansă, poate ultima, și este bine 
să nu o pierdem. Cea mai mare 
dovadă de corectitudine a unui 
politician adevărat și care vrea 
binele țării lui este aceea de a se 
bucura că acțiunile inițiate acum 
pentru realizarea unei reforme 
adevărate vor avea succes.

Dacă va veni binele, va veni 
pentru toți deopotrivă.

Astăzi, când cunoaștem 
rezultatul exact al alegerilor, se 
mai poate trage încă o concluzie 
extrem de importantă:

România este în pericol de a 
cădea din nou pe mâna puterii 
socialiste - socialism de tip est- 
european - nicidecum a social- 
democrației, ajutată în acest 
proces de forțe extremiste de 
dreapta și care, din nou, vor 
proceda ca pe timpul celor șapte 
ani de guvernare.

Gravitatea acestui lucru 
constă în faptul că se susține sus 
și tare că de-a lungul celor șapte 
ani nu s-au făcut greșeli 
fundamentale.

Cine nu recunoaște că a 
greșit, riscă să repete aceste 
greșeli.

Dacă dorim aceasta, să ne 
lăsăm conduși din nou spre so
cialism.

Poate că economiștii 
vor găsi o soluție mai 
simplă la această problemă, 
prin care barterul să fie 
profitabil pentru toți cei 
implicați în el. Altfel ne 
întoarcem la lecția 
Bancorex care a finanțat cu 
ani în urmă factura 
petrolieră a țării și mulți ani 
după aceea nu-și mai putea 
recupera banii iar ce-a 
urmaț șe£ției^

Prietenul nostru Jake (s) 
18.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s) 20.15 Un 
alt început (s) 21.15 Un nor 
de suspiciune (dramă SUA 
1997) 23.30 Starea de 
veghe

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00 - 09.00 “Bună
dimineața, PRO TV e al 
tău!” (coproducție cu 
stațiile locale) 09.10-10.00 
Program comercial PRO 
TV Deva 17.00-17.15 Știrile 
PRO TV (coproducție)
22.15- 22.30 Știri locale'

ANTENA VDEW
10.00-10.15 Știri (r

10.15- 10.30 Plai de cânt ș 
dor 10.35-11.00 Muzică 
promo 16.35-17.30 Pro 
gram muzical 17.30-17.5 
Interviul săptămâni 
17.55-18.00 TELEX 22.05 
22.15 Știri locale (r)

) 
I
»

5
i

)

Miercuri, 11 noiembrie

3 BERBEC
O veste bună vă dă o 

stare de spirit deosebită. 
Ca să nu faceți o mulțime 
de încurcături, încercați să 
apreciați situația cu 
obiectivitate. Trebuie să 
manifestați atenție în 
relațiile cu colegii, la ceea 
ce le spuneți.

O TAUR
Vă dă bătaie de cap o 

lucrare ce trebuie finalizată 
la slujbă.

O GEMENI
Pripeala în luarea unor 

decizii foarte importante nu 
poate fi decât greșită. 
Poate ar fi bine să țineți 
cont și de eforturile celor 
mai vârstnici.

□ RAC
Activitățile riscante nu vă 

sunt recomandate. Nu 
forțați mâna norocului. 
Pentru a discuta cele ce vă 
sunt comunicate de o 
oficialitate aveți nevoie de 
un prieten.

O LEU
Familia ar dori să stabiliți 

un dialog. Ar fi bine să vă 
arătați concesiv și să 
acceptați dialogul. Se va 
dovedi că este. și în 
avantajul dv.

O FECIOARĂ
Sunteți pe fază indiferent 

de situațiile care apar. 
Cineva din străinătate are 
nevoie de niște informații și 
faceți tot ce se poate ca să 
i le trimiteți.

O BALANȚĂ
Intr-un grup de prieteni 

vă Ies în evidență calitățile. 
Laudele lor vă fac bine. în 
familie s-ar putea să jucați 
rol de arbitru.

O SCORPION
Predispoziția la dialog și 

comunicare v-ar ajuta la un 
eventual examen, mai ales 
că stați bine cu inteligența 
și inspirația.

O SĂGETĂTOR
Faceți față cu brio 

multelor treburi pe care le 
aveți la serviciu și acasă. în 
relația cu partenerul de 
viață calmul vă ajută să 
faceți lucrurile să iasă în 
favoarea dv.

3 CAPRICORN
înclinația spre aventuri 

vă poate crea neplăceri. în 
familie cineva are probleme 
de sănătate și vă ocupați 
de acea persoană. Dar nu 
neglijați propria dv odihnă.

O VĂRSĂTOR
Vă consumați cea mai 

mare parte a timpului cu 
activități casnice căci nu 
obțineți ajutorul dorit. Poate 
veți câștiga și ceva bani.

O PEȘTI
Dacă doriți mână liberă 

în activitatea dv trebuie să 
vă convingeți superiorii că 
sunteți demn de încredere, 
că aveți intenții bune.
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în faza județeană a Cupei

SArtTOS BOZ. VICTORI DOBRA M
Animați de dorința de a juca în etapa următoare a Cupei cu o 

echipă dintr-un eșalon superior valoric, jucătorii ambelor echipe au 
intrat în teren cu gândul la calificare. Urmare a acestei dorințe de 
victorie a protagoniștilor, meciul a fost viu disputat, cu numeroase 
ocazii de gol la cele două porți, ambele formații jucând deschis și 
mizând în special pe cartea atacului.

Partida a început în nota de dominare a oaspeților care în mai 
puțin de 10 minute și-au creat trei bune ocazii de gol. întâi în minutul 
5 la o fază lucrată de Stancu, Costa a centrat iar Vișan a ratat 
intercepția la marginea careului mic. Apoi, în minutul 7, la un corner 
executat de Vișan, M. Meroniuc a reluat puternic cu capul dar mingea 
a trecut puțin pe lângă poartă. în final, în minutul 9, după o centrare a 
lui Costa și o reluare cu capul a aceluiași M. Meroniuc, doar 
transversala s-a opus deschiderii scorului. Jucătorii gazdă au 
replicat prompt, până în minutul 20 având și ei trei bune ocazii de a 
înscrie prin Iliescu (min. 14), Grosu (min. 15) și Goran (min. 19). După 
acest început furtunos a urmat o scurtă perioadă de timp cu un joc 
echilibrat în care apărătorii s-au dovedit mai prompți, astfel că cei doi 
portari n-au mai avut emoții. Totuși, după minutul 30, sarabanda 
ratărilor a reînceput, astfel că până la pauză s-au mai ratat ocazii 
atât pentru gazde - Cutean (min.31), Sava (min. 44) - cât și pentru 
oaspeți - Costa (min. 33), Sas (min. 42) și Stancu (min.- 45).

Nici nu a început bine repriza secundă și oaspeții au reușit 
deschiderea scorului. în minutul 46, Costa a profitat de aglomerația din 
careul gazdelor șutând surprinzător de la opt metri și 0-1. Gazdele au 
replicat prompt, aruncându-se cu furie în atac. Și în minutul 69, Goran a 
șutat cu boltă la colțul lung reușind egalarea: 1-1. Dar bucuria gazdelor 
n-a durat mult. După doar două minute, la o lovitură liberă executată de 
Stancu, Sterie a reluat din voie aducând din nou avantaj oaspeților: 1-2. 
Scorul final a fost stabilit de S. Meroniuc care în minutul 76, la o fază 
bâlbâită de apărătorii gazdelor, a șutat sec de la marginea careului mare 
și 1-3. Până în final gazdele au asediat poarta celor din Dobra apărată 
de rezerva Grancea. Și deși au înscris un gol din ofsaid (min. 81 )și au 
avut o bară (Cutean - min. 84), scorul a rămas neschimbat.

Oaspeții pregătiți de Floricel Cuș s-au impus datorită unei mai bune 
organizări a jocului și evoluției excelente a liberoului Mihai Costea - care 
și-a sărbătorit ziua de naștere cu o victorie - și jucătorilor din atac Stancu, 
Bumbaru, Costa și M. Meroniuc. Deși au dat o replică foarte bună, gazdele 
n-au avut clarviziune în joc și au fost lipsite de șansă la finalizare.

Bun arbitrajul brigăzii formate din Sorin Ciotlăuș (Deva) la centru 
și Râul Stanca și Ramses Stachi - ambii din Hunedoara - asistenți.

Alături de Lucian Sârbu, președintele onorific al oaspeților, la joc 
a asistat și viceprimarul Devei, Alin Suciu, care s-a declarat plăcut 
surprins de calitatea jocului prestat de cele două echipe.

SANTOS: Adam - Părău, Goran, Popa, Iliescu, Fosa - Ungur, 
Grosu, Sava, Cornean, Cutean.

VICTORIA: Lascu (77 Grancea) - Hosu, Costea, Sterie, Sas - 
S. Meroniuc, Costa, Bumbaru, Stancu - Vișan (78 Curtean), M. 
Meroniuc (68 Dărvas).

Ciprian MARiNUȚ

Etapa viitoare în 
Cupa României

Asociația județeană de fot
bal programează pentru 15 no
iembrie 1998, ora 11,00, etapa a 
lll-a a fazei județene din Cupa 
României, după următorul pro
gram:

Minerul Bărbăteni - Parângul 
Lonea, Minerul Aninoasa - FC 
Paroșeni-Vulcan, Metalul Criș- 
cior - CFR Mamnosim Simeria, CIF 
Aliman Brad - Minerul Teliuc, 
Constr. Huned. - Victoria Călan, 
Minerul Ghelari - Dacia Orăștie.

în meciul de Cupă din etapa 
trecută UNIREA VEȚEL - 
CASINO ILIA 3-2.

Universitatea Remin Deva - 
Famos Odorhei 32-25 (17-11)

în ultimul joc al turului Diviziei 
A, seria Vest, desfășurat sâm
bătă la Sala Sporturilor din Deva, 
echipa de handbal feminin Uni
versitatea Remin Deva a obținut 
o victorie categorică în fața echi
pei de pe penultimul loc al clasa
mentului: Famos Odorhei. Prin 
jocul prestat și prin maturitatea 
și valoarea dovedite în teren, 
elevele prof, loan Mătăsaru și 
prof. Marcel Șerban au demon
strat că merită locul ocupat în 
clasament și justifică pretențiile 
de viitoare echipă promovată în 
Liga Națională. De precizat că 
echipa Oltchim II Rm. Vâlcea nu 
are drept de promovare și, mai 
mult, în retur jocurile decisive 
pentru desemnarea locului I se 
desfășoară la Deva.

Jocul de sâmbătă a fost ca
tegoric dominat de studentele 
devence, ele conducând per
manent pe tabela de marcaj din 
minutul unu până în minutul 60. 
Cea mai mică diferență de scor 
s-a înregistrat în minutul 23 (12-
10) , iar cele mai mari diferențe s- 
au înregistrat în minutele 30 (17-
11) , 48 (26-19) și 54 (28-20).

Jocul a fost deschis dar matu
ritatea echipei devene și-a spus 
cuvântul, disciplina în joc și va
loarea jucătoarelor Univ. Remin 
Deva făcând legea în teren.

In acest joc nu se poate re
marca în mod special nici o jucă
toare, vedeta jocului fiind 
“echipa” deveană pentru că 
toate jucătoarele care au intrat 
în teren și-au făcut datoria.

Realizatoarele celor 32 de 
goluri sunt: Codruța Zavragiu 8; 
Melinda Toth 6; Laura Crăciun 7; 
Georgeta Dascălu 5; 
Lăcrămioara Alunge 3; Clara 
Ciucea 2; Simona Bozan 1.

La finalul jocului, prof, loan 
Mătăsaru a declarat că echipa 
nu intră în vacanță ci își con
tinuă pregătirea, urmând să întâl
nească, în perioada 16- 
24.11.1998, în două jocuri de 
verificare, lotul de junioare al 
României. în perioada 27- 
29.11.1998 Univ. Remin Deva va 
participa la un turneu inter
național în Ungaria, alături de 
echipa țării organizatoare, 
Croația și Belgia.

Cristina CÎNDA

CLASAMENTUL TURULUI DIV. A 
SERIA VEST

1. OLTCHIM RM. VÂLCEA
2. U. REMIN DEVA
3. DWAR CRAIOVA
4. ARTEGO TG. JIU
5. VIROMET OR. VICTORIA
6. AUTONOVA S. MARE
7. FAMOS ODORHEI 
8.IASON BRAȘOVk

7 7 0 0 207:137=21 +8
7 6 0 1 162:139=19 +8
7 4 0 3 170:151=15 -2
7 3 0 4 145:143=13 -4
7 3 0 4 152:158=13 -4
7 3 0 4 158:179=13 0
7 2 0 5 170:204=11 -2
7 0 0 7 122:176=7 -4

Fază din meciul de handbal U. Remin Deva - Famos Odorhei
Foto: Traian MÂNU

—

CLASAMENTELE
JUNIORILOR

JUNIORI Al
v.

1. FC CORVINUL 8 7 1 0 52-2 22
2. FOTBAL START 8 5 1 2 30-15 16
3. JIUL PETROȘANI 8 5 1 2 22-12 16
4. VICTORIA CĂLAN 8 4 1 3 20-23 13
5. CIF ALIMAN. BRAD 8 1 0 7 12-40 3
6.VEGADEVA 8 0 0 8 2-46 0

JUNIORI Bl
)

1. FC CORVINUL 8 7 1 0 48-1 22
2. JIUL PETROȘANI 8 7 1 0 39-4 22
3. FOTBAL START DV. 8 2 3 3 17-20 9
4. VICTORIA CĂLAN 8 2 2 4 12-27 8
5. CIF ALIMAN BRAD 8 2 1 5 9-26 7
6.VEGADEVA 8 0 0 8 5-52 0

(JUNIORI C - VALEA MUREȘULUI i
1. TEHNO SPORTING SIM. 9 8 0 1 54-5 24
2. FC CORVINUL HD. 9 7 0 2 39-6 21
3. FC DACIA ORĂȘTIE 9 6 0 3 30-12 18
4. ASA AURUL BRAD 9 4 0 5 18-26 12
5. MINERUL CERTEJ 8 3 0 5 . 17-22 6
6. CSS HUNEDOARA 8 2 0 6 16-24 6
7.VEGADEVA 8 0 0 8 5-85 0

( JUNIORI C -VALEA JIULUI
1. JIUL PETROȘANI 6 5 1 0 24-3 16
2. FC PAROȘENI VULCAN 7 3 3 1 15-8 12
3. PARÂNGUL LONEA 6 3 1 2 10-7 10
4. MINERUL LUPENI 6 2 0 4 4-13 6
5. MINERUL URICANI 7 0 1 6 6-27 1

SANCȚIUNI DISCIPLINARE
Gălan Dumitru Bogdan - As. Constructorul Hunedoara - 

a fost suspendat 8 etape și amendă pecuniară de 50000 lei, 
iar pentru lovirea arbitrului Cuș Floricel - As. Victoria Dobra 
- a fost suspendat 3 etape pentru lovirea adversarului și 
amendă pecuniară de 30000 lei.

Savu Adrian - As. Retezatul Hațeg - 2 etape suspendare 
și amendă pecuniară 25000 lei.

Homoș Paul Florin - As. Constructorul Hunedoara - se 
suspendă 2 etape, Voinea Gigi - As. Minerul Bărbăteni și 
Lupu Florin de la As. Santos Boz - câte o etapă.

Jocul disputat în data de 1 noiembrie dintre echipele FC 
Paroșeni Vulcan și FC Dacia Orăștie s-a omologat cu 3-0 în 
favoarea echipei FC Dacia Orăștie. FC Paroșeni - Vulcan a 
folosit la acest joc 3 jucători în stare de suspendare și 
amendă 150000 lei.

* 
Rezultatele etapei a 15-a: Cimentul Fieni - 

Dacia Brăila 7-0; Precizia Săcele - Nitramonia 5-1; 
Rocar Buc. - Tractorul Bv. 3-1; Poli lași - Chindia 
Târg. 4-0; FC Brașov - Sportul Stud. 1-0; Midia 
Năvodari - Metrom Bv. 1-0; Laminorul R. - 

Rulmentul 3-1; Dunărea Galați - Gloria Buzău 0-1; Petrolul Moinești - 
Poiana C. 2-0.

CLASAMENTUL
1.FC BRAȘOV 15 11 3 1 31-9 36
2. PETROLUL MOINEȘTI 15 9 2 4 24-16 29
3. CIMENTUL FIENI 15 8 4 3 24-15 28
4. ROCAR BUC. 15 9 1 5 29-21 28
5. POLI IAȘI 15 8 3 4 25-16 27
6. MIDIA NĂVODARI 15 7 4 4 25-17 25
7. LAMINORUL ROMAN 15 8 1 6 19-18 25
8. PRECIZIA SĂCELE 15 7 1 7 25-21 22
9. TRACTORUL BV. 15 7 0 8 18-23 21
10. METROM BV. 15 6 2 7 20-16 20
11. CHINDIA TÂRG. 15 6 2 7 20-20 20
12. SPORTUL STUD. 15 6 1 8 14-17 19
13. POIANA CÂMPINA 15 5 4 6 15-20 19
14. RULMENTUL ALEX. 15 5 3 7 14-13 18
15. GLORIA BUZĂU 15 5 2 8 16-20 17
16. NITRAMONIA FĂG. 15 4 1 0 10-27 13
17. DUNĂREA GALAȚI 15 3 3 9 14-27 12
18. DACIA UN. BRĂILA 15 1 3 11 7-34 6

Etapa viitoare: Dacia Brăila - Laminorul:; Cimentul Fieni - Petr. 
Moinești; Sportul - Dun. Galați; Chindia - Midia; Metrom - FC Brașov; 
Nitramonia - Poli lași; Tractorul - Precizia; Rulmentul - Rocar; Gl. Buzău 
- Poiana.

Rezultatele etapei a 15-a: Telecom Ar. - 
Metalurg. Cugir 1-0; CFR Timiș. - Crișul Aleșd 1-1; 
Minaur ZI. - Olimpia Gherla 1-0; Min. Sărmășag - 
Armătura Z. 2-4: CFR Cluj - Min. Ștei 4-0; Inter Arad 
- Electrica Timiș 1-1; UM Timiș. - Phoenix B.M. 5-0;

Sticla Turda - Someșul S.M. 4-1; Obilici Sân. Sârbesc - W.P. Arad 0-3; 
Ind. S.C.Turzii a stat.

CLASAMENTUL

Timișoara; Crișul - Minaur ZI.; Olimpia Gherla - Min. Sărmășag; 
Armătura - CFR Cluj; Min. Ștei - Inter Arad; Electrica - UM Timișoara; 

^Phoenix - Sticla; Someșul S.M. - Obilici: Met. Cugir stă.

1. UM TIMIȘOARA 15 13 0 2 45-6 39
2. STICLA TURDA 15 11 1 3 33-13 34
3. ARMĂTURA ZALĂU 15 9 3 3 30-18 30
4. W.U. PETROM 16 9 3 4 33-22 30
5. CFR CLUJ 15 8 3 4 32-21 27
6. IND. S. C. TURZII 15 8 2 5 24-23 26
7. TELECOM ARAD 16 7 4 5 29-19 25
8. OLIMPIA GHERLA 15 7 2 6 20-13 23
9. MINAUR ZLATNA 15 7 2 6 17-26 23
10. SOMEȘUL S.M. 15 6 2 7 19-26 20
11. CFR TIMIȘOARA 15 5 4 6 20-26 19
12. CRIȘUL ALEȘD 15 5 3 7 25-22 18
13. PHOENIX B.M. 15 5 2 8 25-24 17
14. ELECTRICA TIMIȘ. 15 5 1 9 31-34 16
15. METALURG. CUGIR 16 5 0 11 16-39 15
16. INTER ARAD 15 3 5 7 15-32 14
17. MINERUL SĂRMĂȘAG 15 2 6 7 11-22 12
18. OBILICI SĂNMARTIN 15 4 0 11 14-37 12
19. MINERUL ȘTEI 15 2 3 10 11-27 9

Etapa viitoare: W.P.Arad - Telecom; Ind. S. C. Turzii - CFR

P/K/ZM Jl/N/OW
Rezultatele etapei a 13-a din 8 noiembrie:

Min. Aninoasa - CIF Aliman Brad (neprez.) 3-0
Metalul Crișcior - Constructorul Hd. 0-20
Parângul Lonea - CFR Marmosim 1-3
Min. Ghelari FC Paroșeni 0-3
FC Dacia Orăștie Min. Teliuc 3-0

CLASAMENTUL
1. FC PAROȘENI-VULC. 11 10 1 0 50-5 31
2. DACIA ORĂȘTIE 11 8 0 3 40-16 24
3. MIN. BĂRBĂTENI 11 7 2 2 57-25 23

4. CFR MARMOSIM 11 7 1 3 51-13 21
5. PARÂNGUL LONEA 11 6 2 3 40-16 20
6. CONSTR. HUNED. 11 5 3 3 42-18 18
7. VICTORIA CĂLAN 11 5 2 4 44-14 17
8. MIN. ANINOASA 11 5 1 5 31-35 16
9. MIN. TELIUC 11 3 2 6 20-30 11

10. CIF ALIMAN BRAD 11 2 0 9 14-64 6
11. MIN. GHELARI 11 1 0 10 30-57 3

12. MET. CRIȘCIOR 11 0 0 11 7-134 0
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Cel mai prestigios nume al 
lichiorului cremă

O firmă care pune preț pe 
modul în care imaginea sa se 
propagă în mediul economic 
trădează, înainte de orice, o 
afacere prosperă și înțe
legerea corectă a mecanis
melor unei economii fidele 
pieței. E cu atât mai lăudabil 
efortul unei firme, care, într- 
o economie românească a 
haosului planificat, păs
trează la înălțime principiile 
specifice economiei de 
piață.Una din aceste firme 
este și fabrica de băuturi și 
ceaiuri de la Orăștie, numită 
astăzi SC “Fares” SA.

Lideră națională a 
producției de lichior cremă, 
“Fares” are în spate o 
tradiție de 70 de ani. 
Directorul societății, dl ing. 
Lucian Darie, vorbește 
despre efortul deosebit pe 
care actuala conducere a 
unității, sprijinită de 
personal, l-a făcut pentru 
revitalizarea sa în anii 
imediat următori lui 1990. 
Actualul profil al producției, 
noile tehnologii, rețeaua de 
distribuție existentă dau 
astăzi numele reușitei 
activității manageriale și de 
marketing purtând marca 
“Fares”.

“Produsul nostru etalon 
este lichiorul-cremă “Lady 
M”, tip de produs pe care noi 
l-am promovat pe piața

Reciclarea drumurilor „in SITU”
în luna mai 1995, Direcția 

Județeană de Drumuri - Regie 
Autonomă Deva prelua în 
exploatare tehnologia și lanțul de 
utilaje ART 220 MARINI nece
sare aplicării ei pentru reciclarea 
mixturilor bituminoase la cald ..in 
SITU". Destui s-au arătat atunci 
circumspecți față de această 
tehnologie nouă, manifestându-și 
îndoiala în legătură cu perfor
manțele mașinilor și adaptarea la 
condițiile drumurilor românești. 
Dar specialiștii deveni-au risipit 
repede orice bănuieli.

Ei au pornit încrezători la 
treabă, au învins deopotrivă 
inerția și dificultățile de natură 
organizatorică și tehnică, au 
îmbunătățit continuu parametrii 
de laborator ai materialelor 
folosite, introducând în rețeta 
bitumurilor o serie de adezivi și 
lianți regeneratori, care au ridicat 
calitatea materialelor utilizate și a 
îmbrăcăminților asfaltice reali
zate.

Despre toate acestea și 
despre multe alte aspecte privind 
valoarea tehnologiei, capacitatea 
și performanțele echipamentelor 
prin care se aplică, costurile 
materialelor și ale lucrărilor le-a 
vorbit colegilor săi din țară la 

românească, fiind lideri 
naționali în materie. O altă 
valență a producției o 
reprezintă ceaiurile din 
familia “Anotimpuri” și 
“Aromfruct”. Am extins gama 
sortimentală la acest capitol 
și în domeniul ceaiurilor 
medicinale, oferind o paletă 
largă de plante destinate 
ameliorării multor afecțiuni. 
Continuăm și tradiția, 
fabricând în continuare 
uleiuri esențiale (volatile) din

plante medicinale, folosite în 
industriile farmaceutică, 
cosmetică și alimentară”, ne 
spune dl Darie.

Firma are achiziționată o 
suprafață de 20 de hectare de 
pământ pentru cultura 
proprie de ceai. Intenția este 
de a se achiziționa în 
corftinuare teren pentru ca 
aportul culturilor proprii să 
fie predominant în necesarul 
de plante cerut de producție.

Și pentru că la “Fares” 
există o clară delegare de 
responsabilități, problemele 
privind tendințele pieței le- 
am discutat cu dl Silviu 
Socol, director comercial la 
“Fares”. “Profilul producției 
este astfel orientat încât să 
acopere un tronson cât mai

simpozionul pe tema „Prezent și 
viitor în reabilitarea drumurilor și 
podurilor", organizat cu puțin timp 
în urmă la Deva, dl ing. loan Bâja, 
director mecanizare la DJD - RA 
Deva.

Nu vom intra în detaliile teh
nice subliniate de lector, altfel 
deosebit de interesante, care au 
stârnit interes din partea 
asistenței, mai ales după ce a 
văzut pe viu, în municipiul Orăștie, 
cum se lucrează în tehnologia 
SITU.

Vom consemna doar câteva 
considerații finale ale dlui loan 
Bâja, elocvente în privința promo
vării curajoase a unor tehnologii 
moderne chiar și (sau mai ales) în 
acest sector de mare importanță 
și necesitate la această oră în 
România - Drumurile.

- Reciclarea la cald „in SITU" 
cu ART 220 a îmbrăcăminților 
bituminoase rutiere s-a dovedit, în 
cei trei ani de când o folosim, o 
tehnologie revolutivă, de mare 
productivitate și eficiență 
economică, proprie etapei pe care 
o parcurgem în România, cu un 
grad înalt de acoperire pe toate 
categoriile de drumuri;

- Prin utilizarea a două freze 
Wirtegen de 2000 mm, care 

larg al pieței. Dacă prin crema 
de lichior ne adresăm unei 
categorii medii superioare de 
clienți, lichiorurile simple 
sunt solicitate de tronsonul 
mediu inferior al pieței. Pe o 
piață a lichiorului nu tocmai 
largă, comparativ cu alte 
băuturi alcoolice, vizăm, deci, 
domeniul de mijloc, prețul 
suplimentar plătit de client 
reprezentând în primul rând 
garanția unei calități 

constante și apoi bucuria 
ochiului la vederea unui 
ambalaj corect etichetat sau a 
unui dop importat care 
permite accesul ușor la 
conținut. Distribuția o facem 
pe toate canalele posibile, 
într-o primă alternativă, 
distribuim prin depozitele 
noastre existente în 6 din 
județele țării, în trei din județe 
făcând și distribuția, precum 
și prin marile firme de angro 
și de distribuție existente la 
nivel național. Am devenit 
furnizori consacrați și pentru 
rețeaua Metro, lucru care, 
date fiind standardele la care 
lucrează această firmă, 
reprezintă o recunoaștere a 
seriozității noastre în

lucrează în tandem, și a doi 
cilindri vibratori, din care unul 
„Caterpillar”, practic se dublează 
productivitatea și crește mult 
calitatea covorului asfaltic 
rezultat;

- în viitorul apropiat, lanțul de 
utilaje va fi completat cu o instalație 
de tratamente superficiale sau 
covoare subțiri, în scopul prelungirii 
duratei de viață a îmbrăcăminții 
bituminoase realizate.

Să mai amintim că DJD-RA 

afaceri”, preciza dl Socol.
-în prezent “Fares” are 

peste 3000 de beneficiari în 
toată țara, ne spune dl 
Lucian Darie. Exportul este 
prezent doar la capitolul 
uleiuri esențiale și plante 
medicinale neprelucrate, 
piața vestică fiind 
refractară la tendințele de 
pătrundere a produselor 
românești alcoolice, chiar 
dacă tehnologiile existente 
la “Fares” asigură calitatea 
cerută pe plan european. 
Cifra de afaceri propusă pe 
acest an, echivalentul a 4 
milioane de dolari, a fost 
depășită, la fel ca și rata 
rentabilității de 15 la sută.

SC “Fares” S.A. 
Orăștie este o firmă care, la 
cei 70 de ani ai săi, trăiește 
o nouă tinerețe. Pentru 
sfârșitul de an este 
preconizată lansarea pe 
piață a unor noi produse. 
“Vom ieși pe piață cu 
câteva produse noi, care 
sper că vor deveni un 
succes de piață. Din moti
ve de strategie manage
rială, suntem nevoiți, deo
camdată, să ferim de ochii 
și urechile concurenței 
profilul noilor sortimente”.

Deva a lucrat cu această 
tehnologie și lanț de utilaje pe 
multe drumuri hunedorene și din 
alte județe ale țării, de toate 
categoriile, realizând 98.000 de 
tone de mixtură reciclată pe o 
suprafață de circa 700.000 de 
metri pătrați. S-a acumulat astfel o 
bogată experiență, care se 
valorifică permanent și cu foarte 
bune rezultate.

A mai rămas vreun drum 
nereciclat?!

Balanța comercială - 
puternic înclinată 

spre negativ
Starea gravă a economiei naționale, recunoscută, în sfârșit, și 

de către peședintele țării, dl Emil Constantinescu, este determinată, 
în bună măsură, și de activitatea de export. Dispariția, după anul 
1990, a CAER, care absorbea în cea mai mare parte și produsele 
românești, bune-rele cum erau, ne-a lăsat fără principala piață de* 
desfacere. Pentru că Vestul nu acceptă decât marfă bună, iar noi, 
în mamuții industriali socialiști, nu prea învățasem a face.

Ca urmare, după revoluția din decembrie 1989, volumul 
exporturilor românești a scăzut continuu. Iar în 1998 a fost 
catastrofal. Potrivit datelor statistice oficiale, în primele opt luni ale 
anului în curs, exporturile țării noastre au însumat 5478,9 milioane 
de dolari, cu 2,8 la sută mai puțin decât în perioada similară a anului
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trecut. Cifrele sunt îngrijorătoare din două puncte de vedere. Primul: 
România se situează pe unul din ultimele locuri din Europa și din 
punctul de vedere al exporturilor pe locuitor, de numai 350 de dolari. 
Și al doilea: în perioada amintită (opt luni din an), volumul 
exporturilor a fost mai mic cu două miliarde de dolari decât cel al. 
importurilor. Este cel mai mare deficit comercial înregistrat în 
perioadele similare din ultimii șapte ani.

Revenind la importuri, ele au scăzut în luna august a.c. cu 3,2 
la sută în raport cu aceeași lună din 1997, însă pe ansamblul celor 
opt luni din 1998 s-au ridicat la 7490,7 milioane de dolari, mai mult 
cu 5,1 la sută decât în același interval de timp de anul trecut.

d mai exportă azi România? în principal articole textile și 
produse metalurgice, mașini, aparate și echipamente electrice, 
încălțăminte, dar și produse vegetale, tricotaje, fontă și oțel și 
produse din fontă și oțel, lemn brut, cherestea etc.

Și ce importă? Ponderea o reprezintă animalele vii și produsele 
animale, uleiurile animale și vegetale, produsele farmaceutice. Se 
mai importă automobile, tractoare, alte vehicule.

Ce spun toate acestea? Spun că puternica industrie petrolieră 
românească e pe nicăieri, că recunoscuta mobilă românească nu 
mai are loc pe piața europeană, că potențialul zootehnic și alimentar 
al țării a fost decimat, că nu mai putem trăi fără țigări străine de 
toate felurile și fără tăriile și siropoasele băuturi răcoritoare 
occidentale, care sufocă birturile și barurile.

Situația este, într-adevăr, gravă și trebuie să dea serios de 
gândit factorilor de decizie - guvernanților și politicienilor. Cu atât 
mai mult că, după cum prevăd finanțiștii și analiștii economici, 
balanța comercială a României se va agrava în anul viitor, când va 
trebui să returnăm în contul datoriei publice și public-garantate 
suma de 2,2 miliarde de dolari. Transpiră un zvon, născut dintr-o 
pretinsă promisiune occidentală, că această datorie ar putea fi 
reeșalonată în anii următori. Ar fi o relativă ușurare. Un moment de 
respiro pentru adoptarea măsurilor care se impun. Dureroase, 
impopulare, dar necesare.

f oi&>oEio»ii£z&ri. "î
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La ședința Guvernului 
I României de săptămâna 
| trecută s-a hotărât, între 
■ altele, ca „în termen de două 
! săptămâni (a mai rămas una - 
I n.n.) să se restructureze 
| Fondul Proprietății de Stat, 
i inclusiv prin disponibilizarea 
! a peste 500 de persoane, 
I pentru a se realiza o 
| debirocratizare masivă a 
i acestui fond”, după cum s-a 
! exprimat președintele țării, dl 
I Emil Constantinescu.
I_____________________________________________________________ l

La rândul său, . 
președintele FPS, Radu I 
Sârbu, a spus că va aplica o | 
regulă nouă în privința ■ 
angajaților instituției, în ! 
sensul că va introduce I 
contracte pe șase luni sau | 
pe un an, ceea ce va i 
determina un mai mare ! 
interes al acestor ■ 
funcționari, pentru a avea | 
rezultate mai bune și mai | 
repede.

Bine-ar fi să fie așa.

Pagină realizată de
Dumitru GHEONEA, Adrian SĂLĂGEAN

Cum și de unde ne finanțăm avantajos afacerile? [VI]
PROGRAME DIVERSE

1.Programul Joint 
Venture (Societăți mixte) 
PHARE-(JOP)

SCOP: facilitează investițiile 
comunitare productive în țările din 
Europa Centrală și de Est și Noile 
State Independente, prin crearea și 
dezvoltarea unui sector particular 
competitiv în aceste țări

DURATA: program început în 
1991 în derulare

CINE POATE BENEFICIA: 
programul se adresează proiectelor 

' de creare și extindere a unei societăți 
| mixte; aceasta trebuie să corespundă 
I legislației în vigoare, să aibă cel puțin 
, un partener din Europa Centrală și de 

Est și cel puțin un partener din UE, iar 
cel puțin 75 la sută din capital trebuie 
să fie deținut de partenerii țărilor din 
UE și Europa de Est.

CONDIȚIILE DE FINANȚARE: 
se acordă sprijin pentru diferite 
stadii ale procesului de creare și 
dezvoltare a unei întreprinderi mixte 
începând cu cercetarea infor
mațională preliminară, studii de 
fezabilitate și până la transfer 
tehnologic și finanțare directă. în 
faza de prefezabilitate se acordă un 
grant (împrumut nerambursabil) de 
până la 20.000 ECU, reprezentând 
50% din costuri. Studiul de 
fezabilitate este finanțat sub forma 
unui împrumut fără dobândă de 
până la 50 la sută din costuri, cu un 
maxim de 75.000 ECU. Faza de 
cofinanțare prevede o participare la 
o parte din riscul proiectului prin 
participarea la finanțare, contribuția 
UE fiind de maxim 2 milioane ECU. 
Faza de asistență tehnică prevede 
cofinanțarea instruirii specifice, 
asistenței tehnice și a transferului de 
know-how, plafonul maximum de 
aport al UE fiind de 250.000 ECU 
sub forma unui împrumut fără

dobândă.
DEPUNEREA CERERILOR DE 

FINANȚARE: cererile se pot depune 
oricând; întreprinzătorul particular 
român trebuie să identifice un 
partener potențial dintr-o țară a UE, 
să găsească împreună cu 
partenerul un plan pentru crearea și 
dezvoltarea unei societăți mixte și 
să prezinte acest plan unei instituții 
financiare intermediare acreditate 
să avizeze proiectul și să încheie 
înțelegerile necesare finanțării

ADRESE: pentru informații 
suplimentare, precum și pentru lista 
instituțiilor financiare intermediare- 
Departamentul pentru Integrare 
Europeană, Palatul Victoria, Piața 
Victoriei, nr. 1, București, tel. 01- 
223.0127 sau 01-222.6728; 
Delegația Comisiei Europene, str. 
Grigore Mora, nr. 11, București- 
71728, tel.: 01-230.3636, persoană 
de contact, Andrea Nicolaj; JOP 
Assistance Unit, Commission 
europeenne, DG II- Mr. Jean-Marie 

Magnette, 6 rue Jean-Monnet, L- 
2180 Luxemburg, E-mail: 
damiano.nesi@Arthur.Andersen.com

2.Fondul româno-ame- 
rican pentru investlțil-FRAI

FRAI a fost capitalizat cu 50 
milioane dolari SUA prin Agenția 
Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internațională.

Programele de finanțare 
valabile în întreaga țară ale FRAI 
sunt:

a. Programul de Investiții mari: 
investiții de la 850.000 la 5 milioane 
USD sau mai mult în societăți 
private promițătoare.

b. Fondul de investiții pentru 
întreprinderi Mici și Mijlocii: investiții 
de capital între 50.000 și 250.000 
USD pentru IMM

c. ACCES Afaceri: program de 
calificare a IMM-urilor din-punctul de 
vedere al managementului 
afacerilor și marketingului pentru 

accesul la sursele de finanțare
în anumite județe ale țării sunt 

operative programe de împrumuturi 
mici și mijlocii(20.000-150.000 USD) 
și microîmprumuturi(2.500-15.000 
USD)

ADRESE: Fondul Româno- 
American pentru Investiții, str. Vasile 
Conta, nr. 4, sector 2, cod 70138, 
București, tel. 01-210.0701, e-mail: 
office@raef.ro

3.Fondul Român pentru 
Post Prlvatlzare(RPPF)

S.C.QP: RPPF este interesată în 
privatizarea, restructurarea și 
modernizarea întreprinderilor private 
mici și mijlocii potențial atractive. 
Managerii Fondului, prin investiție și 
prin asistență tehnică, urmăresc 
maximizarea valorii societăților în 
care s-a investit. Sursele de finanțare 
a fondului sunt BERD-25 milioane 
ECU și Fundația Agenției Naționale 
de Privatizare-15 milioane ECU

DURATA: durata de viață a 
Fondului este de 10 ani; durata 
investiției este de până la cinci ani.

C'NE POATE BEJiEFlCiA. 

firmele în care fondul investește 
trebuie să aibă un minim de istorie 
de activitate economică profitabilă, 
posibilități atractive de creștere 
economică profitabilă, profit din 
exploatare pozitiv, să necesite 
finanțare pentru dezvoltarea 
activității sau să aibă nevoie de 
restructurarea datoriei, posibilități 
clare de ieșire din investiție(listare 
la Bursă sau promisiuni ferme din 
partea celorlalți acționari că vor 
cumpăra acțiunile fondului)

DEPUNEREA CERERILOR 
DE FINANȚARE: firmele 
interesate într-o colaborare cu 
Fondul vor trimite în prima fază un 
memoriu scurt(2-3 pagini) care să 
cuprindă: un istoric al societății, o 
prezentare a societății, ideea de 
proiect și care sunt veniturile 
preconizate

ADRESA: Fondul Român 
Post Privatizare, GED Capital 
Development S.A., str. General 
Brosteanu, nr. 7, sector 1, 
București, tel.: 01-211.6153, 
persoana de contact-dl Robert 
Luke-director general.

mailto:damiano.nesi@Arthur.Andersen.com
mailto:office@raef.ro
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Delincventa juvenilă ia amploare
respectivă în ziarul nostru, cu 
intenția de a reveni pe larg asupra 
subiectului, ceea ce vom face în 
rândurile următoare.

După cum reieșea dintr-un 
material video realizat de Pro
curatura județului Hunedoara, în 
România a crescut constant 
numărul minorilor implicați în acte 
infracționale, într-un interval de 5 
ani (1990-1995) creșterea fiind de 
500 la sută (!), respectiv de la 
1980 de persoane, la 9783.

t

O tânără de 29 de ani, 
mamă a doi copii, și-a 

ucis soțul cu o lovitură de cuțit Doi 
tineri au violat o fetiță de 11 ani. O 
adolescentă de 17 ani, după ce a 
acceptat să întrețină relații 
sexuale (inclusiv perversiuni) cu 
un bătrân de 74 de ani, 1-a omorât 
și i-a furat lănțișorul de aur de la 
gât. Un grup de tineri au dat o 
spargere la o stație Peco, sus- 
trăgând toți banii găsiți. Și 
“enumerarea" ar putea continua...

Din nefericire, toate acestea 
nu reprezintă altceva decât 
expresii ale unei nedorite realități 
a tinsului nostru; și ele nu sunt 

desprinse din “cazuistica” cine 
știe cărei periferii a lumii, ci se- 
ntâmplă chiar aici, lângă noi, în 
viața de zi cu zi. Delincvența nu 
cunoaște granițe, specialiști de 
prestigiu apreciind că ea este o 
trăsătură comună tuturor 
societăților moderne.

“Un aspect deosebit de îngri
jorător îl constituie implicarea tot 
mai amplă a tinerilor și minorilor în 
activități infracționale deosebit de 
grave, comise cu premeditare și 
profesionalism, la vârste care nici 
nu atrag uneori răspunderea 
penală". Acesta reprezintă unul 
din reperele de la care s-a plecat 
în realizarea dezbaterii cu tema 
“Adolescența vizavi de 
criminalitatea organizată - tentații 
și pericole”, desfășurată în cadrul 
unei relativ recente ediții a 
“Amfiteatrului artelor"; dezbatere 
despre care informam la vremea

turismului sexual, a traficului de 
copii și adopții ilegale; așa încât "e 
foarte posibil ca în curând copiii 
români să devină călăuze de 
droguri, deoarece în momentul 
actual putem spune că există deja 
formată o piață de vânzare a dro
gurilor în mediul școlar, tinerii con
sumatori fiind oricând expuși unor 
efecte de transport al drogurilor 
dintr-o localitate în alta sau chiar în 
alte țări".

Tinerii - parteneri activi în 
societate, nu simple obiecte de 

socializare

Studierea cazurilor aflate la Poliție 
și Parchet evidențiază aceeași 
tendință de creștere a numărului 
inculpatilor minori, a abaterilor 
săvârșite și a prejudiciilor cauzate, 
precum și asocierea infracțiunilor 
cu săvârșirea unor fapte grave în 
care sunt utilizate procedee de 
operare periculoase sau 
ingenioase, ce denotă tendința de 
implicare profundă și îndelungată 
în activitățile infracționale.

De asemenea, în ultimii ani - se 
preciza în cuprinsul materialului 
prezentat de cpt. Remus Sabău, 
de la Serviciul Poliției criminale din 
Deva - în România au apărut și se 
dezvoltă elemente ale crimei 
organizate ce acționează pe linia 
exploatării prostituției minorilor, a

Conform aceleiași surse, pe 
raza județului Hunedoara s-au 
înregistrat în primul semestru al 
acestui an .770 de infracțiuni 
comise de minori (dintre care două 
sunt omoruri). Pe localități situația 
este următoarea: Deva - 86 de 
cazuri, Hunedoara - 83, Petroșani - 
76, Lupeni - 98, Brad - 27, Orăștie - 
26, Hațeg - 26 etc.

Ca și cauze generale ale 
delincvenței juvenile sunt invocate 
cele ca și ale criminalității în general, 
unul dintre factorii determinanți fiind 
familia. O primă grupă în acest 
sens o constituie minorii care sunt 
supravegheați (cel puțin teoretic) 
de ambii părinți, ei fiind cei mai

numeroși în comiterea unor fapte 
penale, urmați de cei ai căror 
părinți trăiesc în concubinaj. A 
doua grupă aparține minorilor 
supravegheați de un singur 
părinte iar în ultima sunt incluși 
copiii orfani și abandonați. Lipsa 
elementelor materiale necesare 
traiului, supravegherea insu
ficientă și modul de petrecere a 
timpului liber nu fac decât să 
favorizeze, de asemenea, apariția 
delincvenței în rândul copiilor.

Un alt aspect al criminalității 
juvenile este însă “poziția" de 
victime a minorilor. Și în acest 
caz, după '89 s-a menținut o 
evoluție constant ascendentă a 
numărului de victime minori, fiind 
declarate noi forme de 
manifestare a agresiunilor contra 
copiilor (pe lângă cele amintite 
anterior), cauzate parțial de o 
serie de factori sociali interni și 
externi. Semnificativ este faptul 
că cea mai mare parte a minorilor 
victime aparține grupului elevilor, 
urmat de cei care au abandonat 
școala sau care sunt fără 
ocupație.

Strategia națională de pre
venire a criminalității în rândul 
minorilor, se arăta în finalul 
dezbaterii, trebuie să fie 
guvernată de unele principii care 
să ofere posibilitatea ca tinerii să 
aibă un rol activ, ca partener, în 
societate, să nu fie considerați 
ca simple obiecte de socializare.

Georgeta BÎRLA*

\3untem tineri și nu știm săzămăM

Tinerii si 
infracțiunea

î Minori milionari
■ La Orăștie o patrulă de 
[ ordine a Poliției Municipiului a 
I prins în flagrant doi minori, 
| ambii de 14 ani,
■ neșcolarizați.

Este vorba de Lucian 
I Bîrsan și Aurel Moldovan. 
] Din aprozarul nr. 20, cei doi
■ au furat bunuri în valoare de 

2.700.000 de lei.

i

i
j Fără permis, la volanul 

unei mașini furate 
într-o recentă noapte, 

polițiștii din Petrila au de
pistat pe Ion Heler, de 21 | 
de ani, conducând un . 
microbuz aparținând SC ' 
ADA Benelux Comex SRL |

| Petroșani.
• Este adevărat că el nu 
1 avea nici o ocupație, dar nu
| avea nici permis de con- | 
| ducere, iar mașina a furat-o | 
^folosind chei potrivite. (V.N.)y

I 
I 
I 
I 
I 
I

0 NOUA
ORGANIZAȚIE 
DE TINERET

Spectacol de vâri
■..........

Mai.bti
De puțină vreme sala Casei 

de cultură a fost gazda tra
diționalului spectacol de varietăți 
“Liceenii Hunedoarei". Organizat 
anual, în sezonul balurilor 
bobocilor, spectacolul este un 
bun prilej pentru IJceenii cu 
înclinații artistice de a se afirma 
pe scena variete-ului.

Ca orice spectacol de 
varietăți care se respectă și re
prezentația “Liceenii
Hunedoarei" a avut muzică

II 
I1
I Parcă mai repede ca niciodată, 

| clipele se risipesc în universul 
| certitudinii și mai rămâne doar 
. pulberea amăgirii... Totul se des- 
I fășoară cu o repeziciune uimitoare 
| și evenimentele ne depășesc. Nu 
| mai putem face față programului 
I nostru zilnic, amânăm lucrurile de
■ pe azi pe mâine și creația noastră, 
| tezaurul nostru sufletesc sunt 

| inexistente. Nu mai avem timp nici 
. pentru a constata iminentul pericol
• spre care ne îndreptăm...
| ...Timpul liber ar trebui să fie 

fnelipsit din 
.programul
■ nostru zilnic. 
|Avem nevoie 

|de recree-
■ re.de odihnă, 
1 de aer curat, 
Ide liniște.

| Aceste lucruri sunt indispensabile 
. unei dezvoltări naturale, firești. 
1 Numai că în zilele noastre nu se 
I mai ține cont de aceste lucruri.

Deși s-a încercat o așa-zisă 
> "aerisire”, programa școlară este 
'deosebit de încărcată. Materia 

I este bogată cantitativ, profesorul 
|nu mai are timp să predea,
■ elevului îi este tot mai greu să 
' acumuleze. Este foarte greu, ca 

I să nu spunem aproape imposibil, 
| ca să faci față unui program cu
■ 6-7 cursuri pe zi, în cadrul căruia 
| se cere activitate maximă la toate 

I materiile. Iar după programul de la 
| școală și o pauză de 1-2 ore, ur-
■ mează pregătirea lecțiilor pentru 
[ziua următoare, pregătire care 

I durează până târziu, în noapte. 
| Este îngrijorător faptul că elevii
■ consumă băuturi care conțin 
^cofeină, pentru a putea rezista

*

Avem talent, ima
ginație, putem să 
creăm. Lasatinnel...

ușoară cu Bianca Pădurean, 
Bianca Toma, Anca Pleșa, Reiny 
Weber și dans modern cu trupele 
"Conection" și "Free Style". 
Momentele vesele care ar fi 
trebuit să fie susținute de 
cunoscutul grup "Satiricus" au 
fost puse în scenă cu stângăcie 

. și autoironie de Cristina Călin, 
prezentatoarea spectacolului.

Cea mai obiectivă apreciere 
asupra unui spectacol oferă 
întotdeauna numărul spectatorilor 
prezenți în sală și aplauzele

înainte de venirea iernii, tinerele din imagine va 
recomandă blănuri,,ecologice".

 Foto: Traian MÂNU

oferite de ei artiștilor. Datorită 
frigului din sală, prețului biletelor, 
concurenței posturilor de 
televiziune și barurilor, sala a fost 
doar pe jumătate plină, deși 
liceenii se aflau în vacanță. Dacă 
soliștii de muzică ușoară au 
primit aplauze mai mult din 
politețe și pentru încurajare, 
trupele de dans Conection 
(instructor Nela Cioleac) și Free 
Style au smuls ropote de aplauze 
la scenă deschisă. Trupa 
Conection a avut o evoluție 
plăcută, antrenantă și bine 
sincronizată. Cele nouă fete ale 
ansamblului au cucerit prin 
frumusețe, grație și dezinvoltură. 
Băieții de la Free Style au avut 
cele mai apreciate evoluții. 
Numerele de break-dance, dans- 
robot și break style inspirat con
cepute și bine executate au 
cucerit publicul.

Deși a avut o prezență ar
tistică destul de subțire, 
spectacolul a întrunit aprecierile 
celor prezenți, fiind oricând de 
preferat unei siropoase 
telenovele.

Ciprian MARINUȚ

-lin $i n porinlrî fn MUSIC BOX

■ 
l 
i 
l
• 
i

■
t Tehnologiile informaționale, 
■ industria de software și hardware 
i reprezintă cu siguranță una dintre 
• cele mai explozive și mai dina

mice industrii la nivel mondial. 
România s-a înscris și ea, deși 
cu hopurile inevitabile oricărui 
început, în circuitul informațional 
mondial. Din nefericire ,,creie- 
rele” românești sunt mai curând

i
i
i

i
■
i tentate să caute aprecierea și 
i bunăstarea pe alte meleaguri.
i De altfel, nivelul pregătirii 
i programatorilor români este 
i
i
i
■
■

remarcat și recunoscut ca fiind 
foarte ridicat, în aceste condiții ei 
găsindu-și fără probleme locuri de 
muncă în străinătate. Criza acută 
de programatori în Statele Unite și 
Canada, spre exemplu, a favo
rizat plecarea masivă a româ
nilor spre acele meleaguri. 

i Câștigurile materiale sunt acolo 
■ substanțiale, contrastând puter- 
• nic cu ceea ce li se oferă în țară, 
1 nemaiținând cont de posibilitățile

■

i 
de promovare și dezvoltare ( 
ulterioare. i

Această nouă rubrică va fii 
gazda problemelor legate în primul i 
rând de INTERNET, dar nu va ocoli • 
subiecte legate de domeniul mai1 
larg al informaticii. De altfel, su-1 
gestiile dumneavoastră, ale ci- J 

titorilor, ne vor fi cu siguranță foarte, 
utile, ajutăndu-ne la conturarea , 
mai exactă a rubricii. a

în acest număr dorim să i 
prezentăm un site foarte popular i 
în lumea celor tentați de a urma o i 
școală virtuală. La adresa http://1
www.euroschool.com puteți sub-1 
scrie la cele mai renumite uni-* 
versități din Europa. Tot aici puteți J 

să vă îmbogățiți cunoștințele din , 
diverse domenii, participând la , 
cursuri on-line. Este un punct de ( 
plecare pentru adolescenți în ■ 
stabilirea de contacte 
schimburi de informații-

Ș/l

Andrei N/STORi

SIMPLY RED f(ID
Recent, la Hunedoara s-a 

constituit Organizația de Tineret 
a Partidului Umanist. Dintre cele 
mai importante activități pe care 
și le propune organizația, am 
reținut facilitarea accesului 
tuturor categoriilor de tineri la 
activitățile Organizației Munici
pale a Partidului Umanist; 
înființarea „Clubului Tânărului 
Umanist"; dezvoltarea curentului 
de opinie împotriva actelor 
infracționale și cultivarea 
spiritului de justiție; identificarea 
tinerilor cu situație materială 
precară și acordarea de sprijin 
material.

A fost ales și Consiliul Con
sultativ al organizației: Florin 
Huzoni - președinte, Marius 
Ștefan și Diana Voicu - vice
președinți, iar ca membri - Anca 
Onose, Alin Sturzea, Adriana 
Sănduț și Adrian Iftimi. (V.N.)

• Mulțumire
„După cum prostia, 

chiar dacă obține ceea ce 
dorește, nu socotește 
niciodată că a dobândit de 
ajuns, tot așa înțelepciunea 
este totdeauna mulțumită 
cu ceea ce are și nu e 
niciodată dezgustată de 
sine".

CICERO

• Măritiș
Atâta > știu 

un 
mă

precis: cu
bărbat care sforăie, nu 
voi mărita niciodată!

- Ai dreptate, Aurelia, 
ia spune-mi: cum ai să 

^dacă sforăie sau nu?

dar 
afli

După un album de debut 
excepțional toți credeau că noul 
album al grupului Simply Red va fi 
cel puțin la fel de reușit. Spre sur
prinderea tuturor Men & Women 
este un amestec de soul și pop 
inspirat de soundurile comerciale 
ce figurează în top 40 britanic și 
de aceea a fost mai puțin popular 
în UK, însă a atins locul 31 în 
Billboard (2.05.1987). Pe album 
figurează și două colaborări ale 
lui Hucknall cu legendarul compozitor 
al casei de discuri Motown, Lamont 
Dozier (excelenta baladă Suffer și 
piesa funky I Won't Feel Bad).

Turneul promotional al 
albumului a fost însoțit de alte 
singles-uri de top 40: Infidelity și 
Ev'ry Time We Say Goodbye / 
Love For Sale (un cover version 
după Cole Porter care a atins_____________

locul 11 la 21.12.1987). în 
clasamentul final pe 1987 editat 
de revista NME albumul Men & 
Women s-a situat pe locul 19.

Pe parcursul turneului 
chitaristul Sylvan Richardson a 
fost înlocuit de Aziz Ibrahim. în 
luna martie 1988 la festivitatea de 
decernare a Brits Awards Mick 
Hucknall a fost desemnat cel mai 
bun solist britanic pentru 
interpretarea piesei Ev'ry Time 
We Say Goodbye.

După câteva luni de odihnă 
cei din Simply Red au intrat în 
studiouri alături de producătorul 
Stewart Levine (producătorul 
Alex Sadkin a decedat) și un nou 
chitarist T.P. Heitor (de origine 
braziliană) pentru a începe 
înregistrarea celui de al treilea

album. Până la apariția lui casa de 
discuri Elektra a scos o culegere 
intitulată „The Early Years".

în luna februarie 1989 a apărut 
albumul ,,A New Flame" care a 
intrat direct pe locul 1 in UK 
(27.02.1989) și locul 22 în 
Billboard (12.08.1989). Albumul a 
fost precedat de single-lul It's 
Only Love, No. 13 la 6.02.1989. LP- 
ul A New Flame nu aduce nimic 
nou pe plan stilistic însă de data 
aceasta soundul este mai 
elaborat iar Hucknall încearcă să 
respecte soulul mai mult decât a 
făcut-o în trecut. Acest lucru se 
datorește compozitorilor Lamont 
Dozier (Motown) și Joe Sample 
(The Crusades) puternic influențați 
de soul. A New Flame a fost primul 
album No. 1 al grupului Simply Red,

aducându-i statutul de superstar. 
Pe disc sunt incluse piesele: It's 
Only Love / A New Flame / 
You've Got It / To Be With You / 
More / Turn It Up / Love Lays It's 
Tune / She’ll Have To Go / If You 
Don’t Know Me By Now și 
Enough. Albumul a fost însoțit de 
caseta video Let Me Take U 
There cu o durată de 51 minute.

A urmat un masiv turneu pro
motional din album fiind extrase 
pe single: If You Don't Know Me 
By Now (un cover version după 
Harold Melvin And The Blue Notes 
grup la care activa și Teddy 
Pendergrass) No. 2 în UK timp de 
trei săptămâni (13.03.1989) și No. 
1 în Billboard (27.05.1989, piesa a 
fost No. 1 în toate clasamentele 
Sales. Airplay și Adult Contempo- 
rany); A New Flame (locul 17 în UK 
la 24.07.1989) și You've Got It.

- va urma -
HoriaSEBEȘAN
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• Caut garaj de închiriat.
Relații la tel. 718234, Hune
doara (3701)

ÎNCHIRIERI PIERDERI

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 
Vețel, suprafață mare, pretabil 
la orice construcție. Tel. 
222351, orele 17-20(3823).

• Vând apartament 3 ca
mere Simeria, tel. 092489343 
(4704/5)

• Vând garsonieră, confort 
unu, Deva, str. Bălcescu, bl 
19 A, sc.2, ap. 39, preț 
negociabil, 49 milioane lei. 
(3815)

• Vând urgent casă cu 
grădină, sat Nojag, nr.28. Tel. 
667204,667166(3817)

• Vând casă, Sîntandrei, 
120,4 camere, gaze, curte, 
grădină, pivniță, preț con
venabil sau schimb cu apar
tament central, Deva, plus 
diferență. Informații la domi
ciliu. Tel. 217048, int. 221 
(4758)

• Vând apartament 2 ca
mere, parter, Gojdu, zona 
Miorița. Tel. 094/237097, orele 
8-20(3820)

•Vând garaj bloc M, cartier 
Bălcescu, Deva, tel. 623882. 
(3415)

• Vând apartament 2 ca
mere, decomandate, parter, 
bun pentru privatizare, lângă 
Crucea roșie, Gojdu. Tel. 
665114(3835)

• Vând Skoda S100, preț 5 
milioane lei. Tel. 624540, după 
ora 17. (3814)

• Vând Mercedes 190 E, 
înmatriculat, avariat caroserie 
stânga. Informații tel. 094/ 
539352 (4769).

• Vând Audi 80, fabricație 
1988, preț 10 300 DM, nego
ciabil. Tel. 622687 (3825)

• Vând remorcă Padiș 500, 
balanță tip Sibiu 20 kg. Tel. 
211629, zilnic 8-14 (3829)

• Vând Ford Transit, 1,2 
tone, benzină, înmatriculat, 
eventual și în rate. Tel. 
219232,092/281895(3831)

• Vând Renault 11 Diesel,
1988, geamuri electrice, 
închidere centralizată. Tel. 
094/636427(5092)

• Vând tractor U445, Orăș- 
tie, str. Progresului, nr. 63, 
după ora 16. (3561)

• Vând VW Polo, fabricație
1989, înmatriculat, Orăștie, 
Pricazului, bloc 28/40 (3562)

• Vând Mercedes Cobra, 
fabricație 1978, numere 12 
TM, cu prelungire, stare bună 
de funcționare, Romoșel, 96. 
(3565) '

• Vând Dacia 1310, mul
tiple îmbunătățiri, tel. 234316, 
după ora 15,30, 229186, 
dimineața. (3843)

• Vând Dacia 1310, an 
fabricație 1998,2750 km bord. 
Tel. 219013 (4767)

• Vând Dacia 1310, an 
fabricație 1997, culoare des
chisă, vizibilă la Depozitul 
PECO Deva, între orele 7-15, 
Mihăilă Nicolae Marcel. 
(3609)

• Vând Ford Escort, în
matriculat, 1987,4900 mărci. 
Tel. 651579, 094/561588 
(5094)

• Vând autoturism Dacia 
1300, an fabricație 1980, preț 
negociabil. Tel. 094/602218 
(5760)

• Vând bicicletă nouă 
Mountain Bike, 18 viteze, preț 
880 000 lei. Tel. 094530919.' 

(OP).
• Vând orice comandă 

pentru televizor (105000 lei), 
video, satelit. 092368868. 
(MP)

• Vindem și montăm par
brize auto pentru autove
hicule import și autohtone. 
Complex Eurovenus, boxa 8. 
Tel. 219167(4708)

• Viagra, spray contra
ejaculării rapide, medica
mente potență, 01/6376273, 
092/342628, 092/342629. 
(OP)______________________

• Vând parchet stejar, fag 
etc. uscat, Orăștie, tel. 
241468. (3557)

• Cumpăr societate co
mercială de producție cu 
activitate, înființată înainte de 
31 decembrie 1994. Tel. 094/ 
561578,261687(3604)

• Vând motor Opel 
Kadett 1,8 I. Tel. 092/ 
490282(4751)

• Vând urgent ladă frigo
rifică, 5 sertare, frigider mare 
(românești), blană nutrie, 
lungă. Tel. 626513, orele 17- 
22(3821)

• Vând apartament trei 
camere, Simeria. Tel. 01/ 
4119577(3824)

• Vând televizor color 
Goldstar, stare foarte bună și 
expresor cafea Delonghi, nou, 
în garanție. Tel. 211124 (3828)

• Cumpăr telefoane celu
lare, defecte, blocate sau 
codate. Tel. 094/859958 
(3832)

• Vindem porumb știuleți și 
boabe, Deva, str. Hărăului, nr. 
40. Informații tel. 214770 
(4762)

• Vând lemne de foc, fag, 2 
m lungime, negociabil, Almaș 
Săliște, Zam, Dura (4765)

• Vând Dacia 1300. Tel. 
655091, Brad. (8714)

• Vând calculator 686/166 
MHz, plus imprimantă, preț 6 
milioane. Tel. 092/570196 
(3842)

• Vând urgent Dacia 1300, 
stare bună, carte identitate. 
Tel. 624423 (9350)

• Vând cartofi de consum, 
circa 4 tone, en-gros, infor
mativ 2000 lei/kg. Tel. 770552 
Hațeg (3607)

• Vând rulotă Felicia, ame
najată comerț, Piața Obor, 
Hunedoara'. Tel. 713967 
(3702)

• Vând betonieră indus
trială 0,7 mc, strung SNA 320. 
Vând sau închiriez spațiu 
pentru orice destinație în 
Deva. Tel. 226053, 225354. 
(7192)

OFERTE DE 
SERVICII

• Companie oferă locuri de 
muncă. Condiții: fără cazier, 
minimum studii medii, prezență 
agreabilă. Oferim: câștiguri 
cuprinse între 2.200.000- 
3.800.000 lunar. Posibilități 
rapide de promovare. Tel. 092/ 
440080,713962(5488)

• Societate comercială 
oferă servicii de contabilitate. 
Tel. 220898, între orele 8-16 
sau 620541, după ora 16. 
(3603)

• Importator direct Canada 
pregătește-formează mana
geri în domeniul vânzărilor. 
Pregătire gratuită, profit zilnic 
100 000-150 000 lei. Sunați 
azi, start mâine! Experiența 
nu este necesară. Pentru 
domnișoara Beatrice, tel. 
627527(3816)

• Angajez vânzător gestio
nar bărbat, minimum studii 
medii, profil tehnic, pentru 
magazinul din Brad, str. 
A.lancu, bl.43. Tel. 230613 
sau 092/398437 (4754)

• Firmă particulară anga
jează bucătăreasă (bucătar), 
barmane, vânzătoare. Tel. 
230491,220549(5286)

• Pierdut certificat de 
calificare nr. 2944/107789/ 
1980, eliberat de TAGCMH 
Deva, pe numele Moisa 
Gheorghe. îl declar nul. 
(3611)

DECESE

DIVERSE

• S-a autorizat Asociația 
Familială Ursa Râul en-gros, 
Deva (autorizația 16145/98) 
cu activitate de comerț, pro
duse alimentare, nealimen
tare etc. (3822)

• Nicolae tată, Maria ma
mă, Bogdan frate, Alexandru 
fiu și Lăcrămioara cumnată 
anunță încetarea fulgerătoare 
din viață a celei ce a fost

POLOȘAN DACIANA
în vârstă de 30 ani. 
Dumnezeu s-o odihnească 
în pace! (3838)

• Colectivul DGFPCFS Hu- 
nedoara-Deva este alături de 
colegul Rădos Nicolae, con- 
silier juridic, la trecerea prema
tură în neființă a fiicei sale

DACIANA
Sincere condoleanțe fami

liei îndurerate. (3844)

• Colectivul Liceului Gura- 
barza este alături de colegul 
Tiberiu Voinea în greaua 
pierdere cauzată de moartea 
tatălui său. (5093)

• Familia Diaconescu cu 
adâncă durere anunță trecerea 
în neființă a celei care a fost

ELSA ELISABETA 
DIACONESCU

soție și mamă, cu un suflet 
deosebit. Corpul neînsuflețit 
este depus la domiciliu, dar 
de joi, 12.11, de la ora 12, la 
Capela cimitirului Popa 
Șapcă, unde va fi înmor
mântată. Nu te vom uita 
niciodată. (3704)

Y \

SC Aproterra SA
Simeria^

OESRĂ PENTRU PERIOĂOteet

O acumulatoare auto ROMBAT cu
asigurarea gratuită a service-ului în perioada 
de garanție și postgaranție. Având statut de 
distribuitor pentru acumulatoare ROMBAT 
face oferte comercianților pentru livrări en 
gros în condiții avantajoase;

O antigel concentrat utilizat în diluție 
1/1 cu apă distilată, la prețul de 10.422 lei 
litrul;

O folie de polietilenă pentru solarii, 
din import, stabilizată la ultroviolete, cu 
garanție de 12 luni, lățime 10 m, grosime 
0,12 mm, la prețul de 1782 lei mp;

O anvelope MATADOR pentru 
autoturisme și autocamioane.

Prețurile nu conțin TVA.

ZILELE LICEULUI
Astăzi, la Grupul Școlar “Horea” Deva se încheie “Zilele 

liceului”. începând cu ora 12,00 se desfășoară careul festiv, 
care pune punct celor 3 zile de manifestări. Alături de cadre 
didacticei și elevi la încheierea “Zilelor liceului” participă și 
numeroși invitați. (V.R.)

CtrOânl ele dascăl
Din calendarul de suflet, co

lectivul de învățământ de la Gru
pul Școlar Industrial "Horea" din 
Deva trăiește ziua de 11 noiem
brie ca “Ziua Horea" devenită 
din anul 1996 “Ziua Școlii".

Această sărbătoare, care 
marchează și împlinirea celor 26 
de ani de existență a școlii noas
tre, perpetuează caracterul viu și 
progresist al școlii și poartă pece
tea omeniei, a dragostei de muncă 
și de frumos, de bine și de adevăr.

Nu există nimic mai bogat, 
mai crud și mai just ca istoria 
omenirii. Pentru a evita eșecul 
sau neîmplinirile societății ome
nești trebuie să cunoaștem fap
tele și evenimentele istorice, iar 

Istoria trebuie reconsiderată pe 
baza celor mai înalte principii 
umane. Competitivitatea se naște 
și prin însușirea moștenirii istoriei 
și culturii naționale și universale. 
Faptele istorice sunt momente de 

^meditație pentru urmași.

Apă termală, 
pe cont propriu

Apa termală a tămăduitoa
relor izvoare de la Geoagiu Băi 
ajunge în baza de tratament de 
la Hotelul “Aurel Vlaicu” prin in
stalațiile Serviciului de Gospo
dărie Comunală din localitate 
(din stațiune). Pentru îmbună
tățirea prestațiilor din acest 
punct de vedere către pacienții 
complexului, conducerea aces
tuia a luat inițiativa de a se ali
menta pe cont propriu.

S-a și trecut la materializa
rea ei. A fost montată conducta 
de aducțiune de la puțul de ex
tracție în centrala termică pro
prie a Hotelului "Aurel Vlaicu". 
Aici urmează a fi montate, în 
scurt timp, pompele corespun
zătoare, aduse deja, și deschise 
vanele spre baza de tratament. 
Operațiune prevăzută în ianuarie 
1999. Gest lăudabil, în întâmpi
narea doleanței pacienților, lipsiți 
adesea de atât de necesara apă 
termală din varii motive.

Semnale de 
avertizare spre 

Ungaria
în condițiile stagnării pro

ducției destinate MApN, SC 
"Rompiro" SA Orăștie execută, 
pe lângă o gamă largă - dar re
dusă cantitativ - de artificii mari și 
mici, și semnale de avertizare 
sonoră, cu folosință în multe do
menii de activitate. Din păcate nu 
are comenzi.

De curând a încheiat un 
^contract cu o firmă din Ungaria,

Un astfel de moment este 
și răscoala din 1784/ 1785 și 
“Ultimatumul" adresat de țăranii 
răsculați nobilimii și autorităților 
refugiate în cetatea Devei. în 
amintirea acestui moment săr
bătorim - de doi ani - la 11 no
iembrie, “Ziua Horea.-Ziua 
Școlii", sperând ca destinul 
eroului Horea - patronul spiri
tual al școlii noastre, curajul 
său, gândirea sa modernă să 
reprezinte un model pentru noi, 
profesori și elevi, care ne des
fășurăm activitatea în această 
școală, ca prin eforturile 
noastre să contribuim la o lume 
mai sănătoasă, mai echilibrată, 
mai caldă, purtând mai departe 
în viață principiile de adevăr, 
umanitate, responsabilitate și 
chiar de Sacrificiu.

Prof. Rodica CÎRȚiNĂ 
directorul Grupului Școlar 

Industrial “Horea" din Deva

— 
pentru care a realizat o co
mandă. S-a bucurat de apre
ciere. Dar e puțin. CFR are mare 
nevoie de așa ceva. Nu are însă 
bani. Sunt doar semnale de 
avertizare către mai marii eco
nomiei românești.

1500 de IMM- 
uri în zona 

Orâștiei
în privința ocupării în mai 

mare măsură a forței de muncă 
disponibilizate, dl Radu Trufaș, 
șeful Biroului Forță de Muncă și 
Șomaj din municipiul Orăștie, 
este optimist. în zonă există nu 
mai puțin de 1500 de întreprin
deri mici și mijlocii, care pot încă 
absorbi din rândul șomerilor. Nu
mai să existe dorința de înca
drare în muncă.

Intensă 
reconversie 
profesională
Biroul de Forță de Muncă și 

Șomaj din municipiul Orăștie 
acordă o atenție deosebită reca
lificării forței de muncă dispo
nibilizate din unitățile economice 
ale orașului și reîncadrării lor în 
activitate. Prin centrul propriu de 
calificare-recalificare și cu aju
torul unor unități prestatoare de 
servicii, de la începutul anului au 
absolvit asemenea cursuri un 
număr de 450 de persoane.

în prezent se află în derulare 
alte trei cursuri în următoarele 
profesii: asistent social -15 per
soane, croitorie - 15 și asistați 
pe calculator - 30. (D.G.)z

NOTE®INFORMATII®OPINn
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împăduriri
Ocolul Silvic Baia de Criș a 

realizat în acest an împădurirea 
a 21 ha cu puieți de brad, gorun 
și paltin. Puieții au fost obținuți la 
pepinierele din Birtin și Dîrjana. 
Ocolul amintit a livrat puieți din 
speciile amintite și celorlalte uni
tăți de acest fel din județ.

Tractoare 
particulare
în comunele Baia de Criș, 

Vața de Jos și Tomești există la 
ora actuală circa 150 de trac- 

'[jtoareparticulare^Proprietarii

r
acestora își lucrează nu numai 
pământul propriu, ci și pe cel al 
rudelor apropiate, vecinilor ș.a.

Lucrări de 
calitate
Două societăți particulare 

execută lucrări edilitare pe raza 
comunei Teliucu Inferior: “Pro- 
instal" Bistrița și “Metal Expres” 
Deva. Prima la introducerea ga
zului, a doua la aducerea apei 
potabile în localitate. Ambele fac 
lucrări de calitate. în ce privește 
ritmul lucrărilor acesta depinde 
de banii ce se alocă de la buget.

Traian BONDOR



CICOAREA - un excelent 
înlocuitor de cafea

Cicoarea și-a câștigat 
consacrarea datorită multiplelor 
sale întrebuințări în alimentație. 
Preparată în foarte multe feluri, 
folosită ca ingredient în sute de 
rețete culinare, este cunoscută 
milioanelor de consumatori de 
pretutindeni. în țări avansate ca 
Germania, Austria, Elveția, dar și 
Ungaria (până acum câțiva ani 
în România), cicoarea este con
siderată ca un aliment și ingre
dient de bază al rețetelor din 
industria dulciurilor, în patiserie 
sau băuturi dintre care se deta
șează net cea mai cunoscută 
dintre acestea, cafeaua prepa
rată din cicoare cu lapte. Din 
păcate, la noi în țară, de 10 ani 
nu se mai consumă.

Cicoarea este un aliment 
complex cu valoare deosebită 
datorită conținutului ei bogat în 
săruri minerale și microelemente, 
calciu, potasiu, sodiu, fier, mag
neziu, mangan, cupru. Are o de
osebită contribuție la susținerea 
efortului fizic și intelectual al 
organismului.

Cicoarea frânează dezvolta
rea bacteriilor în intestinul gros, 
făcând posibilă funcționarea mai 
bună și regulată a acestuia, ac
ționând natural și eficient asu
pra constlpației. Frecvent cicoa
rea este pusă în valoare ames
tecată cu malț care aduce în 
compoziție elemente benefice 
suplimentare. Principalii constitu
ent ai malțului sunt: maltina, ami
donul, sărurile de calciu, fier, 
fosfor, magneziu, potasiu, zinc, 
vitaminele A, B, C, enzime, toate 
acestea întregind tabloul bogat 
al produselor obținute din ci
coare și malț. Malțul fiind un com-

Un aliment sănătos 
și hrănitor, 

un adevărat elixir 
al vieții!

greutato neta: 290 gr.

ponent consacrat al cicorii reali
zează cu aceasta un produs 
echilibrat, foarte plăcut, gustos 
și aromat. Malțul este extrem de 
hrănitor, fiind prezent în multe 
produse alimentare alături de 
cicoare. Malțului i se atribuie pro
prietăți ca: antidiareic, digestiv, 
diuretic, deversor hepatic, emo- 
lient, întăritor, reconfortant, tonic 
nervos.

Consumată cu regularitate, 
cafeaua de cicoare și malț ajută 
la purificarea organismului de 
toxine, calmează, înlătură sen
zația de teamă, asigură un somn 
liniștit. Produsele din cicoare 
sunt aprobate pentru consum de 
Ministerul Sănătății, prin avizul 
său nr.1557 din 31 august 1998, 
nefiind purtător de contraindi- 
cații medicale, ele conferă efec
te generale benefice și curative.

De la 1 noiembrie, distribuția 
integrală a produselor din ci
coare este realizată de către 
“Cuvântul liber”. Despre modul 
de preparare iată o primă rețetă: 
la un litru de apă rece se adau
gă 3 linguri de cafea. Se fierbe 
circa 3 minute după care se lasă 
4-5 minute și se strecoară. Se 
consumă în amestec cu lapte, cu 
cafea naturală sau ca atare, 
îndulcită sau nu.

Desfacerea acestui produs, la pachete de 
250 g, se face prin chioșcurile de difuzare 
ale SC “Cuvântul liber” din Deva, 
Hunedoara și Orăștie.

Toți cei interesați, în special consumurile 
colective, sunt rugați să ne contacteze, fie 
direct, fie la telefon 211275.

SC “ATELIERELE CENTRALE” SA CRIȘCIOR 
Județul Hunedoara, str. Uzinei, nr. 1, Crișcior 

ANUNȚĂ
repetarea licitației pentru închirierea chioșcului din piața de 

alimente a municipiului Brad, ce va avea loc în data de 16 
noiembrie 1998, ora 12,00, la sediul societății.

Informații la telefoanele 651407, 651408, 650760, serviciul Marketing.

BANKCOOP SA
Agenția Orăștie

scoate la licitație pentru data de 
13 noiembrie 1998, ora 10,00, 

următoarele bunuri de la 
SCPP Geoagiu:

> tractoare
> utilaje agricole
> vaci, porci

Lista bunurilor scoase la licitație 
se poate consulta la Agenția 
Bankcoop SA Orăștie sau la sediul 
SCPP Geoagiu.

Licitația va avea loc la sediul 
SCPP Geoagiu, Ferma nr. 1.

SCPP Geoagiu vinde zilnic din 
stoc grâu, fasole boabe, ceapă, țuică 
și pomi de plantat - toate speciile.

S.C. HERMES S.A. 
PETROȘANI

oferă spații comerciale pentru acti
vități en detail și en gros, sau pentru 
producție în următoarele localități:

1. orașul Petroșani - magazin 
"JIUL" 700 mp;

2. orașul Petrila - magazin 
"GENERAL" 2500 mp;

3. orașul Aninoasa - magazin 
"GENERAL" 1500 mp.

Forma de predare a acestor spații 
este închiriere sau asociere, cu posibilități 
de cumpărare a acestora după diviza

rea societății.

sc orăstietrans sa 
ORĂȘTIE

9

vinde prin licitație publică următoarele 
autovehicule:

• autocamion basculabil - 6,5 t - R 8 135 BD7
• autoizotermă - 1,2 t - TV FIP 14 C
• autotractor cu șa și semiremorcă - 8,0 t R 8 

135 FS
Licitația are loc în fiecare zi de vineri la ora 

10,00.
Informații suplimentare la tel. 247055, 241495

SC GENERAL 
SIMPREST SA 

SIMERIA
anunță toți consumatorii 

că în data de 12.11.1998, 
între orele 7,00-20,00, se va 
sista furnizarea apei pota
bile pentru orașul Simeria în 
vederea efectuării unor lu
crări de reparații la conduc
tele de apă.

T 
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Joi, la ora 16,00. la Librăria “Gheorghe Lazăr" Deva, se ■ 
lansează cartea “Dansatorul derviș" a Danielei Pisoiu. !

îlIOBIIffOWOMIHl! Lansare de carte 
' Noua hală 
țagroalimentarâ se*
I
I

finisează i
Noua hală a pieței cen-1 

| trate a municipiului Orăștie a | 
crescut văzând cu ochii de la 
o zi la alta, precum voinicul 
din poveste. Parterul halei, ■ 
destinat desfacerii legumelor ] 
și fructelor, este terminat, re-1 
cent a fost încheiată introdu
cerea apei și a gazului metan. 
Opinăm că edilii municipiului 
vor s-o dea în exploatare în 
scurtă vreme, ceea ce ar fi 
foarte bine întrucât vine iarna.

Se recoltează 
ienu

Pe raza Ocolului silvic 
Baia de Criș se află în plină 
desfășurare recoltarea ienu- 

| părului. Până în prezent s-au 
| strâns șase tone de ienupăr și 

se preconizează să se ajungă 
la 10 tone, lenupărul este 
foarte cerut la export fiind plătit 
cu doi dolari kilogramul.

Lemn de foc 
gratuit

Un număr de 33 de fa
milii din comuna Bulzeștii 
de Sus au primit lemn de 
foc gratuit. Treaba asta s-a 
realizat pe baza unui tabel 

| întocmit de primăria din loca- 
| litate, iar cei ce beneficiază 
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j Cartea a apărut în Colecția de proză scurtă a Editurii J

I

"Călăuza”. Daniela Ioana Pisoiu este elevă în clasa a Xll-a a I 
| Liceului Teoretic “Traian” Deva și a obținut până acum mai | 
i multe premii la concursuri literare. Miercuri lansarea pri-1 
! mului volum de proză scurtă al Danielei are loc la liceul al . 
' cărei elevă este. (V.R.)I__________ ___ 1______________________J
tfi 1 ................. ■ ■■   ~—SSERh

de ea sunt oameni foarte 
necăjiți, mulți fără nici un fel

I de venit. (Tr.B.)
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VREMEA
Cerul va prezenta 

înnorări în vestul, 
centrul și nordul ță
rii, unde vor fi preci
pitații mixte, favora
bile producerii pole
iului. în rest va fi 
ceață. Vântul va mai 
avea intensificări la 
munte. Temperatu
rile minime se vor si
tua între -4 și 4 gra
de iar cele maxime 
între 2 și 10 grade, 
cele mai mari în zona 
deluroasă din vestul 
tării.t

BANCA COMERCIALĂ
ROMÂNĂ SA

Agenția Simeria
vinde la licitație publică în data de 16 noiembrie 1998, 

ora 9, la sediul Judecătoriei Deva, Biroul executor judecă
toresc, următoarele bunuri imobile, proprietate a SC 
Agrosim SA Simeria:

- apartamente cu 2, 3 și 4 camere, din blocuri de 
locuințe situate în Bârcea Mare;

- ferma zootehnică Bârcea Mare, compusă din: 16 
grajduri, abator, atelier mecanic, club, alte anexe și 
suprafața de teren de 16,8 ha;

- apartamente cu 3 camere situate în Simeria Veche;
- ferma vegetală Simeria Veche cu construcții 

aferente în suprafață de 2 ha.
Relațiile suplimentare pot fi solicitate la sediul BCR, 

Agenția Simeria, tel. 261908 și 262007, și la sediul 
Judecătoriei Deva - executor judecătoresc.

a «MM »/«» — ■T'
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SC CORATRAM5 SA 
DEVA

Angajează
Vopsitor auto calificat

Cabină de vopsire ultramodernă, 
vopsele și tehnologie germană STANDOX.

Relații /a telefon 054/212160, interior 111.

O oportunitate de zile mari pentru producătorii de mobilă și 
distribuitorii de materii prime din industria mobilei

EXPOZIȚIE
9

pal MELAMINAT 
“INTERSPAN”

Firma INTERSPAN Ungaria specializată în producție 
de pal melaminat ORGANIZEAZĂ o expoziție "SHOW 

CAR” a produselor sale:
• Pal melaminat;
• Pal postformatizat;
• Blaturi pentru bucătării;
• Pardoseli melaminate;
• Lambriuri melaminate etc.

NOI OFERIM ACUM PALUL MELAMINAT AL SEC. XXI.
Expoziția va avea loc în parcarea Hotelului Deva, pe data de 14.11.1998 

între orele 9.00 și 18.00.



Cuvântul liber 11 NOIEMBRIE 1998

Ministrul Alexandru Atlianasiu explică mecanismul de recorelare a pensiilor

"Am încercat să 
găsim cel mai 

plauzibil criteriu"
- Domnule ministru, reco- 

relarea pensiilor a pornit de la 
un proiect, care a tărăgănat 
de aproape un an de zile. 
Acum că, în fine, proiectul a 
fost adoptat, ne puteți spune 
dacă există diferențe majore 
între forma inițială și rezul
tatul final?

- Nu s-a tărăgănat și nu există 
nici o modificare față de proiectul 
inițial. O să explic ambele afirmații. 
Nu este vorba de o tărăgănare, 
pentru că noi am ajuns la această 
formă a proiectului la sfârșitul lui 
septembrie, început de octombrie. 
Aceasta după ce am încercat să 
găsim cel mai plauzibil criteriu 
pentru recorelare, care-mi apar
ține, mi-l asum, deci pot fi lăudat 
sau, dimpotrivă, blamat. în proiectul 
Legii Pensiilor Publice, care este la 
Parlament din luna iunie a acestui 
an și care se află acum într-o fază 
avansată de dezbatere în comisia 
de specialitate (probabil într-o 
săptămână sau două va fi ela
borat raportul, pentru a fi apoi dez
bătut în plenul Camerei Deputa- 
ților), există, la dispozițiile finale, o 
prevedere, care spune așa: pen- 
siile se vor recorela prin aplicarea.

valoarea lor din 1990. a unui 
coeficient de multiplicare de 270, 
aceasta însemnând adunarea tu
turor indexărilor care au pornit 
după octombrie 1990. Acest me
canism are însă niște vicii, pentru 
că, practic, el nu face o recore

lare, ci în anumite situații mărește 
unele pensii. în altele le lasă nemă
rite. în raport cu evoluția indexărilor 
pentru fiecare pensie în parte. în al 
doilea rând, această recorelare pe 
care o va face legea, când va intra 
în vigoare, privește toate categoriile 
de pensii: pensia de bază (adică 
pensia pentru muncă depusă și 
vechime în muncă, dar și pensiile de 
invaliditate și pensiile de urmași). în 
proiectul nostru, criteriul pe care l-am 
ales a fost strict legat de 
revendicarea majorității organizațiilor 
de pensionari având ca obiect 
pensia pentru vechime integrală, 
pentru că aici s-au produs cele mai 
mari decorelări. Pentru că: în primul 
rând, pensiile mici în anii imediat 
următori revoluției, deci începând cu 
1991, au crescut cu coeficienți mai 
mari decât pensiile mari. Al doilea 
motiv principal intervine în anul 1996 
cu adoptarea Hotărârii de Guvern 
565, care, fără să aibă dreptul, 
modifică o dispoziție a articolului 10 
din Legea 3/1977. O hotărâre de 
guvern, în ordinea ierarhiei actelor 
normative, nu poate schimba conți
nutul unei dispoziții legale, lucru de 
alfabet juridic. Legea 3 stabilește 
pensia prin aplicarea unui procent, în 
principiu de 54 la sută, asupra veni
tului de referință (asupra drepturilor 
salariale pe care le prevede legea: 
salariul de bază plus sporul cu 
caracter permanent). Numai că Le
gea 3 din 77 se aplica asupra sala
riilor nete, pe când Hotărârea 565 (și 
aici intervine marea distorsiune) se 
aplica asupra salariilor brute. Nu e 
nevoie să cunoști decât aritmetică 
elementară ca să-ți dai seama că 
un procent aplicat la o sumă mai 
mare va conduce la o sumă mai 
mare.

"Există pensionari 
care primesc în 
prezent chiar 2 

milioane lei"
Deci, cei pensionați înainte de 

HG 565/1996 ieșiseră cu procentul 
aplicat la salarii din care se dedu
sese impozitul, iar celor care ies 
după '96, procentul li se aplică, evi
dent. ia o sumă mult mai mare. E o 
discriminare și o nelegalitate? Evi

dent! în plus, a produs o dereglare a 
sistemului de pensii. Sigur, noi ne 
îngrijorăm de situația pensionarilor, 
dar cum am spus-o și o repet și am 
curajul să-i privesc pe toți în față, nu 
trebuie să spunem “toți pensionarii o 
duc foarte greu", pentru că nu e 
adevărat. O bună parte din pen
sionari o duc greu. La ora actuală, 
se iese la pensie cu ceea ce face 
ca România să fie o țară unică în 
lume, adică pensia este mai mare 
decât ultimul salariu, ceea ce este 
împotriva oricărei reguli în materie 
de pensii. Găndiți-vă de ce avem 
aceste probleme de deficit bugetar. 
Există o puzderie de exemple de 
pensionari care câștigă 1,4 -1,5 si 
chiar 2 milioane, având ultimele sa
larii nete mai mici (ultimul salariu este 
de multe ori și cel mai mare din isto
ria profesională a individului)!

- Aceasta în contextul în ca
re s-a diminuat continuu rapor
tul dintre angajați și pensio
nari...

- Este o alterare dezastruoasă a 
raportului respectiv: avem 1.3 activi 
la un pensionar, asta dacă nu luăm 
în calcul pensionarii agricultori (care 
într-adevăr au pensii mult mai mici, 
stabilite după alte criterii), aceștia 
fiind aproximativ 1,5 milioane, pentru 
că atunci raportul ar deveni sub- 
unitar... Deci, recorelarea trebuia să 
se producă, dar pentru pensionarii 
cu vechime integrală, deci cei care 
au lucrat cel puțin 30 de ani - băr
bații sau 25 de ani - femeile. Nu vor- 
bim._ așadar, de o majorare a tuturor 
pensiilor. Recorelarea și majorarea 
sunt lucruri total diferite. Nu că n-am 
vrea să majorăm pensiile tuturor, dar 
nu putem.

Cei care s-au 
pensionat după '96 
au fost substantial r 

avantajați
Aici au fost cele mai multe ne

mulțumiri și vă dau un exemplu: un 
inginer a lucrat 40 de ani într-o in
stituție bugetară, s-a pensionat îna
inte de '96 și alt inginer, coleg de 
profesie deci, cu aceeași pregătire, 
același grad profesional, aceeași 
perioadă de contribuție, se pen
sionează în '98 și are pensia cu 3-4 

sute de mii de lei mai mult. Deci, lor le- 
am adresat această măsură. Din 
1,97 milioane de pensionari pentru 
muncă depusă si limită de vârstă cu 
vechime integrală, beneficiază circa 
1,2 milioane. De ce nu toți? Unii pen
tru că ies cu pensii foarte mari, dar și 
alții care au pensii mici (înseamnă că 
pensiile lor au fost foarte mici chiar 
la nivelul din '90, ceea ce înseamnă 
că au avut salarii foarte mici și au 
contribuit într-o măsură mult mai mică 
la bugetul asigurărilor sociale). Tre- 
buie făcută distincția între asigurări 
sociale și asistență socială: pentru 
ajutorul social dau o sumă pe care o 
prelimin eu c-ar satisface niște 
nevoi - asta este o chestiune de 
opțiune politică și de resurse 
financiare-, egală pentru toți (cei 
care n-au deloc venituri au aceleași 
nevoi să respire, să mănânce, să 
se-mbrace ș.a.m.d.). Vor mai apărea 
o serie întreagă de diferențe și vă 
dau un exemplu. E foarte greșit spus 
simplu: “am fost profesor!". 
Profesorii sunt așa: universitari, 
profesori în învățământul 
preuniversitar, profesori gradul I, 
gradul II, învățători, institutori. Deci, am 
contribuit la salarii diferite, în raport 
cu ciclul de învățământ la care am 
predat.

Cum se vor calcula 
noile pensii?

- Care este mecanismul și 
care sunt criteriile acestui de
mers?

- Nu acele criterii care apar în 
moțiunea PDSR - PUNR. care este 
într-adevăr foarte interesantă, adică 
indexarea pensiilor cu indicele me
diu al creșterii prețurilor de consum 
din '90 până acum. Noi am făcut un 
calcul, ar rezulta că pensia medie 
(incluzând pensiile de urmaș și cele 
de invaliditate) ar fi mai mare decât 
salariul mediu net pe economie. E o 
chestie care, dacă s-ar aplica, ne-ar 
singulariza într-adevăr într-un mod 
ridicol. Revenind la mecanism: pen- 
siile în plată acum se duc înapoi la 
nivelul lui octombrie 1990 (punct de 
referință în toate statisticile româ
nești: si la venituri, si la cheltuieli, si la 
puterea reală de cumpărare, fiind 
ultima lună înainte de prima libe
ralizare de preturi). Deci, luăm suma 

“X" de acum, care este să zicem de 
400 sau 500 de mii de lei, dăm la o 
parte toate sumele care au rezultat 
din indexările pe perioada respec
tivă și rezultă o sumă de 2000,2500, 
3000 de lei - la octombrie '90. 
Această sumă o raportăm la pensia 
medie pentru muncă depusă și ve
chime integrală din aceeași lună, 
adică 2835 de lei. Rezultă o dife
rență. Aceasta reprezintă un pro
cent din 2835, să zicem aproximativ 
a noua parte, deci 0,11. Acest coe
ficient se înmulțește cu valoarea 
pensiei la nivelul lui octombrie 1990, 
rezultă o sumă la care se adaugă 
toate indexările care au intervenit de 
atunci. La final, rezultă pensia care 
se va primi efectiv. Indiferent cât ar 
rezulta însă din recorelare. există un 
plafon, reprezentat de salariul mediu 
net pe economie, chiar dacă unul 
care a beneficiat de recorelare nu 
atinge nivelul la care a aiuns unul 
care s-a pensionat mai târziu. Vor
bim, totuși, de o sumă decentă.

- Ținând cont de faptul că, 
așa cum spuneați, de această 
recorelare nu vor putea bene
ficia o serie întreagă de pensio
nari cu pensii foarte mici, puteți 
caracteriza această măsură ca 
având un caracter liberal?

Deși necesită un efort 
considerabil, noile 
pensii vor putea fi 

onorate
"Statul nu e niciodată 

falimentar!"
- Nu, este o lege neutră, o lege 

tehnică din punctul de vedere al me
canismelor de aplicare si, în același 
timp, o lege morală. Repet: sistemul de 
asigurări pune în legătură suma cu 
care contribui și ceea ce primești. 
Dacă eu am contribuit 10 ani, nu pot 
să am pensie la fel de mare ca unul 
care a contribuit 40 de ani. Dacă am 
contribuit la CAS în aceeași perioadă, 
dar eu am contribuit cu 2 milioane, iar 
dumneata ai contribuit la 300 de mii, 
nu se poate să primim aceeași 
pensie! Pensiile mici sunt de regulă 
ale celor cu vechimi incomplete sau 
care au lucrat pe jumătate de normă, 
sau pe un salariu foarte mic.

- Măsura de care discu
tăm va costa bugetul 90 de 
miliarde de lei lunar. în con
dițiile în care avem și așa un 
deficit la bugetul asigurărilor 
de stat de 1500 de miliarde de 
lei, nu există riscul intrării în 
incapacitate de plată a 
pensiilor?

- România este departe de o 
asemenea situație. Vreau să vă 
spun că la suma rezultată din re
corelare se aplică în continuare si 
procentul de indexare de 3.3 la 
sută cuvenit pentru luna decembrie, 
când se vor plăti primele pensii 
recorelate. Dar creșterile pot fi 
suportate, pentru că măsura s-a 
luat în cunoștință de cauză. Situația 
este foarte dificilă, cu trei de 
"foarte”, dar după toate teoriile 
economice, statul nu e niciodată 
falimentar. Statul nu este o so
cietate comercială, iar falimentul 
este o instituție aplicabilă raporturilor 
comerciale.

La 12 decembrie 
vor începe plățile

- Dar Bulgaria și Moldova 
tocmai trec prin astfel de si
tuații de neplată a pensiilor a 
salariilor!

- Da, au existat asemenea 
situații, dar repet, România este 
departe de așa ceva! De data 
aceasta nu-i un mesaj nici optimist, 
nici irațional, nici iresponsabil. O 
spun foarte serios. La noi nu s-a 
întârziat plata pensiilor cu o zi 
până acum (și să ne ajute 
Dumnezeu să nu se întâmple!), nu 
ca în Moldova, unde au fost peri
oade când nu s-au plătit pensiile 
timp de 9 luni de zile!

- Cum se va proceda efec
tiv la calculul recorelărll a 
peste un milion de pensii? Se 
va lua fiecare dosar în parte?

- Da, se vor lucra 12, 14. 16 
ore, astfel ca la data de 12 de
cembrie să înceapă plățile!

- Garantați, așadar, că 
pensionarii îșl vor lua 
pensiile recorelate la termeni

- Categoric da, cu sacrificiul 
meu propriu!

(Din ziarul “Adevărul" nr. 
2626din7noiembne 1998)

----------------—.................— ■ -------- -- ----- -

A fi taximetrîst particular
Merge și nu prea
în municipiul Hunedoara sunt 

cinci locuri unde staționează taxi- 
metrele particulare, iar unul dintre 
acestea este în centrul vechi al 
orașului, în vecinătatea parcului. 
Joi dimineața pe la ora 9 staționau 
aici patru autoturisme. Al doilea din 
șirul de taximetre era al dlui Nicolae 
Moraru cu care am intrat în vorbă.

- Sunt pensionar - ne-a spus 
interlocutorul - și cu taximetria mai 
fac un ban.

- Merge taximetria?
- Merge și nu prea. Uneori 

stau ceasuri întregi până mă soli
cită un client. Ieri, am câștigat 
20.000 lei. Lumea - ăsta este ade
vărul - nu are bani să circule cu 
taxiul. Hunedoara trăiește pe sea
ma combinatului siderurgic. Dacă 
combinatul moare, moare și orașul.

- Se pare că nu moare com
binatul. x

- Ar fi bine să se întâmple așa 
lucrurile, deși nu cred.

Zile bune și zile rele
Dl Partenie Chirilă, alttaximetrist 

cu care am stat de vorbă, a fost 
mult mai tranșant:

-Taximetria nu merge deloc. 
Ieri am stat patru ore pe primul loc, 

aici, în centrul vechi, până am avut 
un client.

- Ce venituri realizați într-o zi?
- în jur de 50-60.000 pe zi, în 

zilele bune.
- Și care sunt acele zile?
- Când se plătește avansul sau 

salariul în combinat.
Adevărul este că a fi taximetrist 

particular la Hunedoara este o viață 
foarte grea.

- Sunteți organizați într-o so
cietate?

- Eu nu. Dar știu că există o so
cietate, a dlui lancovici parcă. Dânsul 
are taximetre pe motorină. Niște 
cetățeni din Micro 5 au reclamat la 
poliție că noaptea îi deranjează de
oarece nu opresc motoarele.

Intruși? Poate, dar 
puțini 

în fața gării CFR este un alt loc 
unde staționează taximetrele par
ticulare. Aici i-am cunoscut și am 
stat de vorbă cu Nicolae Avădanei, 
Dumitru Zarif și Constantin Nicolae.

- Uitați-vă la furnalul ăla - îmi 
arată cu brațul unul din cei trei. Nu 
merge de multă vreme. Încet-încet 
combinatul își reduce activitatea.

- Astăzi - am zis - a venit la 
Hunedoara Comisia economică a 

Senatului să analizeze situația și 
să decidă soarta siderurgiei hune- 
dorene.

- Să le dea Domnul gândul 
ăla bun! Siderurgia hunedorea- 
nă are tradiție îndelungată și ar 
fi mare păcat să-și înceteze ac
tivitatea.

Am discutat cu cei trei mai 
multe lucruri, iar concluzia a fost 
una singură: taximetria particulară 
în municipiul Hunedoara nu prea 
merge, nu poate singură să asi
gure traiul celor ce o exercită. De 
aceea o practică mai ales pen
sionarii și mai ales cei cu venituri 
mici. Zicea unul din cei trei:

- Străzile Hunedoarei sunt 
pline de gropi, printre blocuri se 
circulă greu, de aceea cauciu
curile se uzează foarte repede.

- Sunt intruși printre taxime- 
triști, adică din cei ce practică 
ilegal această ocupație?

- Nu, nu sunt. Ne cunoaștem 
foarte bine între noi și cum apare 
unul nou îl întrebăm dacă po
sedă autorizație. Poate - adică 
nu poate, sigur - între cei ce cir
culă spre Teliuc, Ghelari, Călan 
etc., să fie intruși, adică taxi- 
metriști fără acte în regulă.

Traian BONDOR

La REVA SA
NOI PERSPECTIVE PENTRU 1999 !

SC REVA SA Simeria a cu
noscut după 1989 o reducere 
considerabilă a activității și implicit 
a numărului de salariați. Din 1997 
numărul angajaților s-a menținut 
în linii mari la circa 1350, dimi
nuările survenite fiind nesemnifi
cative și determinate de mișcarea 
naturală a salariaților - pensionări, 
transferuri, armată etc.

Cu toate că ultimii ani au fost 
foarte dificili, urmare a căderii 
masive a economiei naționale, a 
modificărilor survenite în orga
nizarea și desfășurarea activității 
din transporturi, societatea a reușit 
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să-și acopere cu contracte întreg 
anul 1998. Apariția unor perspective 
pentru export și comenzi din partea 
firmei americane Greenbrier, în ve
derea realizării unui parc în special 
de vagoane cisternă, care vor fi 
integrate relației Est-Vest a petrolu
lui, dă mari speranțe societății REVA 
Simeria.

După cum ne-a informat dl. Mar
cel Amza, șeful serviciului marke
ting, tratativele sunt foarte avansate, 
urmând ca într-o lună să se încheie 
contractul, ceea ce va aduce un 
plus de comenzi pentru activitatea 
societății și o certitudine. în prezent 

numărul vagoanelor care se re
pară zilnic se situează Ia15-16, 
față de capacitatea firmei ce se 
ridică la 40 de vagoane pe zi.

încheierea contractului va 
avea implicații directe asupra nu
mărului de personal, care va 
crește prin noi angajări, iar odată 
cu aceasta, ne-a mai precizat dl. 
Marcel Amza, trebuie trecut la o 
mai bună specializare. Pentru 
acest lucru REVA Simeria face 
demersuri în vederea obținerii 
acreditării privind calitatea din 
partea unor institute recunoscute 
- în special a TUV din Germania.

între problemele dificile ale 
societății rămâne cea a blocajului 
economico-financiar, lipsa lichi
dităților, care creează numeroase 
greutăți în anumite perioade, mult 
timp irosit cu compensările sau o 
aprovizionare cu materii prime și 
materiale mai anevoioasă.

Cu toate acestea salariile s- 
au dat la timp, iar media veniturilor 
este peste salariul mediu la nivel 
național. Parafarea contractului 
privind producția de vagoane cis
ternă va deschide o nouă etapă în 
istoria societății din Simeria, care 
după circa 8 ani de declin are 
toate șansele să renască.

Corne! POENAR

iț AVÂNTUL 
LIBER
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