
ROMTELECOM se privatizează
Una dintre măsurile importante 

asumate de premierul Radu Vasile pentru 
acest an devine împlinire: privatizarea 
ROMTELECOM. Dintre firmele străine 
înscrise pentru participarea la licitație, în 
final au rămas două: STET din Italia și 
OTE din Grecia. Licitația s-a desfășurat 
de curând, în Capitală, în prezența unei 
comisii conduse de însuși primul ministru 
Radu Vasile.

Prezentând o ofertă mai avantajoasă, 
mai clară, cu bani, avansând "cel mai bun 
preț de pe piață care putea fi obținut în 
acest moment", după cum a declarat Vlad 
Țepelea, președintele consiliului de 
administrație al ROMTELECOM, 
Compania de Telecomunicații Hellenic 
Telecommunication Organization - OTE, 
din Grecia, a câștigat licitația, urmând să 
cumpere 35 la sută din acțiunile 
operatorului național de telecomunicații 
ROMTELECOM. A fost semnat deja un 
prim contract de vânzare-cumpărare, 
restul documentelor tranzacției urmând a 
fi parafate în termen de 45 de zile.

în ciuda reacțiilor controversate privind 

privatizarea ROMTELECOM, premierul 
Radu Vasile apreciază că acțiunea este 
reușită și benefică pentru țara noastră. 
Premierul a menționat că jumătate din 
sumele obținute în urma vânzării acțiunilor 
ROMTELECOM vor fi virate la bugetul de 
stat până la finele acestui an, iar celelalte 
anul viitor. Vânzarea restului de acțiuni 
deținute de ROMTELECOM va continua 
în pachete succesive de câte 20 la sută 
în termen de cel mult trei ani, prin ofertă 
publică, în principal prin intermediul 
burselor internaționale.

Compania greacă OTE este deținută 
de stat în proporție majoritară, ea urmând 
să vândă cota de acțiuni cumpărate de la 
ROMTELECOM firmei americane GTE 
într-o perioadă de cinci ani de la preluarea 
ROMTELECOM.

Specialiștii români apreciază că 
vânzarea acțiunilor ROMTELECOM 
către firma OTE din Grecia este cea 
mai importantă tranzacție din ultimii 
nouă ani, însumând 675 de milioane de 
dolari, maximum ce se putea obține 
acum. (D.G.)

50 Ici suta 
dintre români 
sunt fumători

Un recent sondaj efectuat în 
țara noastră arată că jumătate 
din populația românească 
fumează, in mediul rural 43 ia 
sută dintre fumători sunt 
bărbați, iar 12 ia sută femei, 
procent mai mic decât în rân
durile doamnelor de ia orașe. 
Trist este că sporește numărul 
fumătorilor în rândurile elevilor: 
începând din clasa a iV-a și 
terminând cu clasa a Xll-a, 12 ia 
sută dintre copii sunt fumători, 
iar ia studenți procentul ajunge 
ia 28 ia sută, care se apropie de 
profesori (30%). Cifre alarmante 
acum, când se apropie ziua de 
19 noiembrie, considerată zi 
internațională împotriva fuma
tului. (S.C.)
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Prețul benzinei-gata de 
a sări in aer

Așa după cum știm cu toții, prețul 
benzinei, al motorinei, al combusti
bililor în general, influențează cel mai 
mult evoluția prețurilor la majoritatea 
produselor finite din economie. Din 
1990 încoace prețul combustibilului a 
crescut încontinuu, fapt determinat fie 
de evoluția prețului petrolului la nivel 

I mondial, fie de deprecierea monedei 
naționale în raport cu dolarul 
american. Acum se prefigurează o 
nouă creștere a prețurilor, fapt 
determinat nu doar de scăderea 
continuă a puterii leului românesc, ci 
șl de nevoia acută a guvernanților de 
a mal umple cu ceva punga goală a 
bugetului.

Afirmațiile de mai sus pot fi 
susținute de un calcul simplu. Prețul 
benzinei la poarta rafinăriei este de 
1100 de lei/ litru, restul de bani 
reprezentând taxe și accize. Adică 
70% din prețul pe care îl plătim la 

^benzlnăriejpentru un litru de benzină 

este format din taxa pentru drumuri, 
TVA, accize, adaos comercial etc. în 
aceste condiții noua cerere formulată 
de către Ministerul de Finanțe, prin 
persoana domnului ministru Decebal 
Traian Remeș, de mărire a accizelor 
este cel puțin deplasată. Este de 
înțeles “foamea” în care se află bu
getul țării, fapt datorat întârzierii refor
melor economice și absenței Inves
tițiilor, dar a pune noi accize la 
benzină și motorină nu este în nici un 
caz o soluție. De altfel, s-a constatat 
cu ocazia anterioarelor scumpiri că în 
loc să fie asigurate noi resurse buge
tare, din contră, ele s-au diminuat. 
Acest fapt se datorează renunțării 
multor șoferi de a mai folosi 
autovehiculele. Consumul de com
bustibili a scăzut dramatic (la ultima 
scumpire se vehicula o scădere cu

_________ Andrei NiSTOR 
(Continuare în pag. 8)

Primii pași...
Vrând - nevrând, presat de 

realitate, ai posibilitatea să cunoști 
valorile și frumusețile acestei mult 
controversate generații de tineret. 
Lăsând la o parte catalogările atribuite 
tinerilor de astăzi, cum că am fi așa și 
pe dincolo, ne putem delecta și cu 
lucruri mult mai agreabile, și demne 
de admirat, izvorâte din mintea și 
sufletul nostru adolescentin.

Daniela Ioana Pisoiu e un exemplu 
cât se poate de real in acest sens. La 
nici optsprezece ani ea reușește să 
publice un prim volum de proză scurtă 
scrisă poate în nopți de adâncă 
meditație. Astfel, un crâmpei din visul 
acestei tinere creatoare prinde viață.

Cartea se intitulează “Dansatorul 
derviș" și tratează teme diferite - 
filosofice, de dragoste, sociale, 
mitologice. Ea îndeamnă pe colegii 
săi de generație la trezire, la 
înțelegerea Adevăratului sens al vieții, 
la “luptă"poate?

Daniela este elevă în clasa a XII- 
a la Liceul Teoretic 'Traian". Fiind și 
eu elevă a acestui liceu m-am 
bucurat de această realizare a 
colegei mele și de importanța 
evenimentului.

La lansarea cărții în cadrul școlii, 
unde au participat și personalități ale 
vieții literare hunedorene ca prozatorul 
Valeriu Bârgău, poeta Mariana 
Păndaru, romancierul Gligor Hașa, 
am văzut și fețe pe care se citea invidia 
și ironia. Am citit însă mai ales 
admirația și respectul binemeritat.

Acest eveniment ar trebui să-l 
acceptăm ca pe o provocare, după 
cum spune însăși autoarea: “Sunt 
doar o voce din stradă care-ți 
adresează o provocare”. 
Autocunoașterea se exprimă prin 
creație. Să creăm deci, căd nu se știe 
în ce suflet tânăr se ascunde un nou 
Eminescu ori un Sadoveanu!

Alecsandra SÂRBU

COTIDIAN INDEPENDENT
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foul ghid 
(urbitic al 
județultii

Județul nostru are un nou 
ghid turistic; astăzi, începând 
cu ora 16,00, ia Galeriile de 
artă FORMA din Deva are ioc 
lansarea lucrării “Județul 
Hunedoara - Ghid turistic ", 
avăndu-i ca autor pe 
profesorul Dumitru Rus. (G.B.)

WEST BANK~
DEVA, Bd. Decebal,

Bl. E parter
Telefon 234480

Fax 234483
Acordă dobânzi atractive la 

depozitele in lei 
persoanelor fizice!
X la 30 de zile - 51%
X la 90 de zilB - 53%

COMENȚAR/U

Un dialog cu scuze și promisiuni, dar 
fără măsuri și perspective

După cum ziarul „Cuvântul liber" a informat operativ, în data de 11 
noiembrie 1998, un mare număr de salariați din cadrul unităților 
aparținătoare Regiei Cuprului Deva au deturnat o acțiune legalizată de 
protest, ce urma să fie organizată în fața Prefecturii județului, într-o 
manifestare declarat spontană de blocare a Drumului Național 7, în 
zona Sântuhalm, soldată cu importante pierderi în plan economic și 
social.

în legătură cu acest eveniment și mai ales legat de situația critică a 
efectelor restructurării din domeniile mineritului și metalurgiei din județul 
Hunedoara, liderii Filialei județene Hunedoara a Cartelului ALFA și ai 
sindicatelor din RAC Deva au solicitat Prefecturii o întâlnire, la care să 
ia parte și parlamentarii hunedoreni. Ca urmare, vineri, 13 noiembrie 
a.c.., timp de trei ore, în sala mare a Prefecturii s-a desfășurat un dialog 
dinamic, pe alocuri tensionat, între reprezentanți ai puterii, patronatului 
și sindicatelor din perimetrul hunedorean pe problemele presante ale 
reformei, cu multiplele ei consecințe în plan economic, dar mai ales 
social.

Au fost prezenți reprezentanți ai Prefecturii, în frunte cu subprefectul 
Segesvari Pavel Nicolae, președintele Consiliului județean Hunedoara, 
Gheorghe Barbu, și vicepreședintele loan Băda. liderii sindicatelor din 
unitățile RAC, Siderurgica Hunedoara și SD Deva, ai USLJ Hunedoara 

(din cadrul CNSLR Frăția), directori de societăți comerciale și instituții 
de sinteză, reprezentanți ai unor formațiuni politice județene, deputății 
Dumitru Ifrim și Petru Șteolea, senatorii Andreiu Oprea și Doru Gaița, 
ziariști.

întâlnirea a debutat cu un incident de orgoliu, când un sindicalist 
șef din Cartelul ALFA, Vasile Bujor, a reclamat prezența la manifestare 
a colegului său de la CNSLR Frăția, Gheorghe Pâs. Momentul a fost 
depășit după intervenția dlui Segesvari și dialogul a putut începe. 
Subprefectul județului s-a referit la evenimentele din 11 noiembrie 
a.c., cu blocarea DN 7 la Sântuhalm, când liderii de sindicat și-au 
scăpat colegii de sub control, care, „încălzinSu-se" la birturile din 
zonă, l-au agresat pe însuși Omul care le venise în ajutor, cu sloganul 
necontrolat și jignitor „Segesvari nu uita, asta nu e țara tal”. Domnia 
sa a subliniat cu justețe necesitatea înțelegerii generaie a înfăptuirii 
reformei, cu asumarea și suportarea consecințelor în plan social, a 
relevat anumite necorelări ale eforturilor dintre Guvern și Parlament 
în acest proces complex și dureros.

Pe aceeași linie a înțelegerii nemulțumirilor și dificultăților de natură

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

PRIMELE 
RE2ULTATE

Proiectul Asociației Alter Ego 
de a împrejmui Centrul de 
plasament nr. 2 Deva a demarat, 
după cum ziarul nostru a mai scris, 
cu un cocteil. Sponsorii principali ai 
acestuia au fost SC “Apollo" SA - 
Hotel “Decebal" Deva, care a 
găzduit acțiunea și SC Ardis Metal 
SRL Deva. La susținerea financiară 
a proiectului au mai contribuit cu 
acest prilej SC Minerva Comtrans, 
Vinalcool, Coca - Cola, El Doron, 
Eurovenus, Diamar, Autocentrum, 
Asociația “Dați o șansă copiilor" 
Pui, Asociația “Noica" Deva, 
Alternativa României, dl Florin 
Irimeș și dna Schmieder (ambii din 
Germania) și SC Comprest Expres 
Deva. în scopul realizării proiectului 
au oferit materiale de construcție 
SC TC Comsid SA Deva (5 
milioane lei), Class Proiect Deva 
(1,5 milioane lei) și Test Control 
SRL Hunedoara.

Suma în bani adunată după 
acțiunea de debut este de 10 
milioane de lei. Sunt așteptate și 
alte sponsorizări. (V.R.)

Protecția muncii- un lux pentru 
bugetele sărace de întreprinzător

Dacă dorim să ameliorăm efectivele de animale

Cine trebuie să ia taurul de cuarne?
Inspectoratul de Stat Teritorial 

pentru Protecția Muncii 
Hunedoara-Deva este organismul 
județean abilitat să asigure 
controlul și îndrumarea activității de 
protecție a muncii în toate 
sectoarele de activitate. Totodată, 
în baza Legii 90/1996 a Protecției 
Muncii, Inspectoratul efectuează 
cercetarea evenimentelor, 
incidentelor și accidentelor de 
muncă individuale și colective, 
stabilind cauzele și împrejurările în 
care s-au produs. Funcție de 
concluziile anchetei se pot aplica 
sancțiuni contravenționale sau se 
fac propuneri de deschidere a unei 
anchete penale. Spre deosebire de 
alte domenii de activitate, sfera 
protecției muncii a făcut pași 
importanți în direcția alinierii la 
modul de lucru occidental.

Din cele declarate de dl ing. 
Alexandru Radu, inspectorul Șef al 
instituției, am reținut că în ultimii 
cinci ani, în baza unor programe 

PHARE, inspectoratul a adoptat o 
serie de metode și tehnici de con
trol noi, ce măresc eficiența actului 
de control, diminuând totodată 
timpul afectat inspecției. Una din 
aceste metode este reprezentată 
de chestionarul tip “check list" ce 
permite, operativ, investigarea și 
evaluarea mai bună a stării de 
securitate a oricărui loc de muncă.

în ciuda dezvoltării 
potențialului de prevenire și con
trol al inspectoratului, protecția 
muncii e privită cu destulă apatie 
în mediul economic autohton. Deși 
legea este apreciată a fi bună, ea 
nu își poate găsi întreaga 
aplicabilitate, dată fiind starea de 
recul economic și sărăcie în care 
ne aflăm. "Datorită lipsei de 
resurse, starea tehnică a 
echipamentelor tehnice este, 
practic, scăpată de sub control. 
Reparațiile curente sau cele 
capitale se fac, de ani buni, 
preponderent în cazul opririlor 

accidentale ale utilajelor. A 
dispărut caracterul planificat al 
reparațiilor echipamentelor 
tehnice.

Pe de altă parte, sectorul 
privat, ca notă dominantă, n-a 
ajuns rjiciodată să dea 
importanța cuvenită protecției în 
muncă a salariaților. Sunt 
onorate cheltuielile cu materia 
primă și cele salariale, 
neglijându-se atât de către pa
tron cât și de angajat, mulțumit 
că are de lucru, aspectul 
protecției muncii”, precizează dl 
Radu. Circa două treimi din 
societățile comerciale înre
gistrate în județul Hunedoara 
funcționează fără să fie 
autorizate din punctul de vedere 
al protecției muncii. Interlo
cutorul identifică două cauze ce 
au favorizat această stare de

Adrian SĂLĂGEAN

(Continuare în pag. 8)

De curând am purtat o 
discuție cu dl director Mang 
în legătură cu problemele 
specifice activității ce o are în 
coordonare și răspundere, cu 
accent pe ultimele re
glementări in domeniu, fn 
context, este de reținut că 
potrivit prevederilor Legii nr. 
189/1998 privind finanțele 
publice locale, între altele, se 
stipulează că se preia de 
către consiliile locale și 
personalul punctelor de 
însămânțări artificiale, 
urmând ca OJRSA să asigure 
doar materialul seminal 
congelat, care se subven
ționează de la bugetul de stat, 
precum și îndrumarea 
tehnică de specialitate. 
Rezultă cu claritate de aici că 
de preocuparea primăriilor 
depind decisiv rezultatele 
locale în domeniul ameliorării 
efectivelor de animate din 

raza lor de activitate.
Dacă în 1998 prin bugetul 

județean nu s-au alocat decât 
simbolic fonduri pentru

Discuție cu dl ing. 
Niculiță Mang, 

directorul Oficiului 
Județean pentru 

reproducția și selecția 
animalelor 

i Hunedoara-Deva 
procurarea de reproducători 
de rasă (asigurând numai 
cumpărarea a trei tauri - 
n.n.), este bine ca pentru 
1999 să fie avută în vedere o 
asemenea problemă, astfel 
încât pentru localitățile unde 
nu se practică montele prin 
însămânțări artificiale, să fie 
luate măsuri speciale în 
vederea procurării de 
reproducători autorizați, cu 

valoare biologică ridicată, 
care să contribuie cu 
adevărat ia ameliorarea 
producției de lapte și carne. 
Având în vedere atribuțiile 
ce revin consiliilor locale, 
este de așteptat ca în 
bugetul pentru 1999 să se 
prevadă fondurile necesare 
în scopul cumpărării de 
reproducători de rasă, 
astfel încât și în localitățile 
izolate, unde nu sunt 
puncte de însămânțări 
artificiale, să fie asigurate 
cete mai bune condiții 
privind reproducția la 
taurine.

Din acest punct de 
vedere merită să fie 
apreciate inițiativele unor 
localități cum sunt Petriia și

A consemnat 
______ Nicolae TfRCOB 

(Continuare în pag. 8)
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Viața la țară
Țăranul român - talpa țării 

dintotdeauna - a trecut prin 
vremuri dramatice, prin 
suferințe ce au culminat cu 
ruperea lui de pământ. După 
decembrie 1989 viața lui a 
pornit pe un făgaș nou. I s-a 
redat pământul, demnitatea, se 
bucură de libertate, de gândire 
și de acțiune. Procesul de 
întoarcere la viața satului de 
altădată însă este abia la 
început și destul de sinuos. 
Aspecte Interesante despre 
această stare de fapt am întâlnit 
în comuna Băcia.

•
Trăim cum putem, așa sl asa
Doi oameni stăteau de vorbă 

în fața porții unei case. Vorbeau 
despre moartea instantanee a 
unui vecin. Am aflat trista poveste, 
apoi i-am abordat direct:

- îmi dau seama că sunteți 
pensionari. Cum sunt pensiile?

loan Păcurar: Bunicele.
Remus Irlmle: Da, bune. Am 

auzit că vor să ni le mărească.
- Da, de la 1 decembrie, 
loan P.: Asta-i bine că

guvernanții se gândesc și la 
bătrânii țării.

Doi tineri mergeau pe ulița 
centrală a satului ce leagă 
șoseaua națională de drumul 
județean ce străbate localitatea. 
Unul era pe bicicletă, celălalt pe 
jos. Unul și-a spus numele, celălalt 
a ținut să rămână anonim.

C-tln Pușcaș: Trăim din 
salariu, că lucrăm la un patron.

- Cum vă plătește? 
Anonimul: Bine
C-tin P: După cât muncim. Au 

fost luni, în vară, când am câștigat 
câteva milioane.

Tot pe stradă l-am întâlnit și 
pe Augustin Bumb ce tocmai 
răsfoia „Cuvântul liber” din ziua 
aceea pe care i-l înmânase 

\___________ ___ _______________

LA BERE AVEM
Organizația județului Hune

doara a Partidului Socialist al 
Muncii își exprimă dezacordul to
tal față de măsurile disperate ale 
celor care au adus economia 
Românei în stare de eolaps, 
măsuri care vizează distrugerea 
siderurgiei și mineritului din județul 
Hunedoara.

Socialiștii hunedoreni protes
tează împotriva aruncării în stradă 
în pragul iernii a mii de muncitori 
și se solidarizează cu acțiunile 
acestora.

Facem apel la clasa 
muncitoare din județul Hunedoara, 
pe cale de a fi “exterminată", să 
evite violențele și să nu facă jocul 
forțelor oculte care doresc cu orice 
preț sfârtecarea României..

Organizația Județeană a
P.S.M., 

președinte, Gheorghe 
POPESCU

/ Miercuri 
/ZKfSfesr 18 noiembrie 
ml Tva i

VOO 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 (s/r)
16.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Micuța 
Memol (d.a) 17.30 Medicina 
pentru toți (mag. medical) 
18.10 Hollyoaks (s) 18.35 
Stăpânul lumii (s.da) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 344) 
19.55 Doar o vorbă... 20.00 
Jurnal, meteo,sport, ediție 
specială 21.00 Memorialul 
durerii (do, ep. 73) 22.15 Ci
nema ’98 (mag. cinema) 
23.00 Jurnalul de noapte
23.15 Cultura în lume (mag.)

TVR 2
8.00 Omer (d.a/r) 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

poștașul. Ne-a spus:
- Am abonament la ziarul dvs 

și-mi place. Din ce trăiesc? Din 
pensie. Eu nu-s născut în Băcia, 
dar fiind lucrător al căii ferate am 
fost trimis cu serviciul la Simeria.

- Și de ce v-ați stabilit tocmai 
la Băcia?

- Fiindcă-i un sat frumos, cu 
oameni de treabă.

în magazinul alimentar l-am 
abordat pe dl Dinte loan și el venit 
la Băcia din Moldova.

-îs șofer la un patron și lucrez 
de dimineața până seara. Am 11 
copii, domnule, patru sunt încă 
acasă. Vă dați seama că ni-e greu 
cu un singur salariu și cu alocațiile 
celor mici.

Ne confruntăm cu necazuri 
multe

C-tin Pușcaș: Necazul cu 
care mă bat nu-i tocmai necaz. M- 
am apucat să-mi fac casă. Singur. 
Țin să spun că în treaba asta mă 
ajută foarte mult patronul - ba cu 
ceva materiale, un mijloc de trans
port ș.a.

- Cine este patronul?
C-tin P.: Dl Liviu Beldovșchi. 

Om tare de treabă.
loan Dinte: Și eu m-am 

apucat de-o casă, dar deocamdată 
locuim în colonia de la Petreni. 
Acolo n-avem apă, ni s-a tăiat 
curentul. Copiii mai mari lucrează 
pe la privatizați, fără carte de 
muncă, cu salarii de mizerie.

- La negru, deci. De ce nu le 
cer patronilor să intre în legalitate?

I.P.: Păi cum să facă treaba 
asta. Că îi dă imediat afară.

Augustin Bumb: Ne 
confruntăm cu necazuri multe. Eu 
nu mă am bine cu un vecin. Mai 
este necazul că încă n-am primit 
pământul. De la primărie mi se tot 
promite.

Facem aici precizarea că dl C-

Prietenul meu calculatorul

Beach (s/r) 12.50 Doar o 
vorbă... (r) 13.00 Sănătate, 
că-i mai bună decât toate! (r) 
14.00 Em. în limba maghiară 
15.10 Limbi străine. 
Germană 16.00 Țiganca (s, 
ep. 44) 16.45 Santa Barbara 
(s, ep. 697) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 
18.00 Hei, rup, Hei rap! (cs) 
20.05 Natacha (s, ep. 79) 
20.55 Rugby România - 
Georgia 22.00 Pasărea Phoe
nix (dramă SUA 1966)

ANTENA 1
10.00 Știri 10.15 Agenția 

de presă (r) 10.20 Iluzii (s, ep. 
88) 11.20 Terapie periculoasă 
(f/r) 13.30 Planeta vie (do, ep. 
115) 14.00 Știrile amiezii
14.30 Foișorul de foc 
țtalkshow) 15.30 Dallas (s, 
ep. 123) 16.30 Știri 17.00 Trei 
destine (s, ep. 40) 18.00 
Decepții (s, ep. 92) 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 
Lovitură mortală (f.a SUA’93)
23.30 Agenția de presă 23.35 
Prezentul simplu 0.30 Vedete 
în papuci 

tin Florea, primarul localității, și 
inginerul agronom loan Lăpușan 
s-au legat ferm să rezolve 
necazul d-lui Bumb în perioada 
imediat următoare.

Să sperăm? în ce sl pentru 
ce?

Pornind de la situația grea în 
care se zbate țara și oamenii ei, 
i-am întrebat pe cei cu care am 
stat de vorbă dacă au speranța 
că lucrurile se vor așeza, că 
acest popor român mult încercat 
va ajunge să trăiască mai bine.

Augustin Bumb: N-am 
această speranță. De ce? Pentru 
că în țară nu se lucrează. Toți se 
ocupă de afaceri, de învârteli și 
puțini produc. Fără muncă nu se 
poate face nimic.

loan Dinte: .Jn ce să sper și 
pentru ce? Cei de la putere au 
promis cu gura largă că vor face 
una și alta, o mulțime de lucruri, 
dar n-au făcut nimic.

Anonim: Am impresia că cei 
aflați la putere nu știu ce vor, ori 
nu pot. Dl Constantinescu a 
declanșat lupta anticorupție care 
s-a împotmolit.

C-tin Pușcaș: Nu mă 
interesează ce fac cei de la 
București. Eu muncesc ca să 
câștig și să-mi termin casa.

Remus Irlmle: Nu mai am 
încredere în nimeni și în nimic, 
îs prea multe partide.

- Știți, așa este în democrație, 
fiecare își poate face partid.

Remus I.: Dar nu-i normal, 
în loc să-i intereseze soarta țării 
se ceartă și se hârâie între ele.

* * *
Sigur, cu interlocutorii noștri 

am discutat multe alte aspecte 
legate de modul cum trăiesc și 
gândesc țăranii români. Spațiul 
nu ne permite să le reliefăm pe 
toate. Credem că și cele redate 
aici sunt edificatoare în ce 
privește viața la țară.

Traian BONDOR
z

PROTV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 9.35 Roata 
norocului (r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.45 Frații 
Hardy (s, ep. 5) 11.15 
Aventurile lui Nancy Drew (s, 
ep. 5) 11.45 Pensacola - 
Forța de elită (s/r) 12.30 Fiica 
oceanului (s) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Bonanza (w. 
SUA 1994) 14.30 Nemuritorul 
(s/r) 15.15 Tânăr și neliniștit 
(s) 16.00 Nano (s, ep. 165) 
17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Suflet de femeie (s, ep. 66)
18.15 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei cu F. 
Călinescu 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 Fata din Jersey (co. 
SUA 1993) 22.15 Știrile PRO 
TV 22.20 Chestiunea zilei
22.30 Nebun după tine (s, ep. 
11) 23.00 Știrile PRO TV/ 
Profit 23.30 Pro și contra cu 
Octavian Paler

ACASĂ
8.30 Te iubesc (s/r) 9.00 

Sărmana Maria (s/r) 9.30

1)A’ CU CĂRȚILE CE AVEȚI?...
într-o stațiune de odihnă și tratament cum este Geoagiu Băi 

finclusă în circuitul celor de interes național), ar fi de la sine 
înțeles ca ceea ce ține de posibilitățile de delectare a vizitatorilor 
■ și ne gândim în primul rând la aspectul cultural ■ să fie asigurat 
și valorificat la maximum. Și asta nu doar în beneficiul amintirilor 
vizitatori, ci și în al celor care locuiesc aici.

Ei, bine, dacă la Casa de cultură activitățile înjghebate cu 
bani puțin nu moi “prind” la public, ele devenind ocazionale (ca 
peste tot, de altfel), la bibliotecă practic orice “mărunțiș ” ar putea 
însemna încă o carte nouă. Numai că pentru Biblioteca din 
stațiunea Geoagiu Băi de vreo trei ani de zile nu s-a mai găsit 
nici un leu în bugetul Consiliului local, spre a îmbogăți, fie și 
simbolic, fondul de carte existent (cca 16 000 de volume), și- 
așa destul de învechit. Și, slavă Domnului, cărți se Wt editează 
și reeditează...

Așadar, cititorilor localnici nu le rămâne decât eventual să 
recitească ba un volum, ba altul, elevilor să le cumpere părinții 
cărți noi pentru lectura șcblară, iar celorlalți să se mulțumească 
cu ceea ce găsesc... (G.B.)

■ _ ........... ................................... . ............................................ .... ..................—■

Prin parcul dezolant
E toamnă pe sfârșite cu umbre 

lungi în zile senine percutate în 
goluri reci și întunecoase. Doamna 
darurilor zăbovește cam de 
multișor pe la noi pretutindeni, 
oprindu-se nițel și prin parcuri. 
Privesc pe geam multicolorul parc 
de sub cetatea Devei, contrariat de 
ploaia măruntă și deasă strecurată 
necontenit pe covorul de frunze 
veștede. Admir doar eternul brad 
- simbol al verdeții veșnice. Vântul 
adie. Frunze răzlețite se desprind 
pe rând din crengi luând-o razna, 
în zigzaguri, spre solul umed și 
rece. Sub trunchiuri de copaci 
frunzișul moale așternut se- 
ndesește. Tăcere mortală. Parcul 
e pustiu, inclusiv toboganele și 
hintele pentru copii. Cântătoarele 
sunt departe. Din când în când 
■câte o veveriță saltă iute prin aer

Dragostea nu moare (s/r) 
11.45 Ca la mama Acasă (r) 
11.50 Aventurile lui Sherlock 
Holmes (s/r) 12.35 Verdict: 
crimă! (s/r) 13.15 D.a./r 13.45 
Dragoste și putere (sr) 14.45 
Misterioasa doamnă (s/r)
15.30 Te iubesc (s) 16.00 
Uneori avem aripi (s) 16.45 
Guadalupe (s) 17.30 Din 
toată inima (s) 18.25 Ca la 
mama Acasă 18.30 Sărmana 
Maria (s) 19.00 Dragostea nu 
moare 20.00 Dragoste șl 
putere (s, ep. 226) 20.45 
Misterioasa doamnă (s)
21.30 Verdict: crimă! (s)
22.30 Secretul cifrului (f.p. 
România 1959)

PRIMA TY
7.00 Primă 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 
15.05 Echipa de fotbal (d.a)
15.30 Apărătorii galaxiei (d.a) 
16.00 Știri 16.10 Pretutindeni 
cu tine (s) 16.30 Prietenul 

străbătând prin coroane spațiul 
destul de restrâns al parcului. 
Câte-un trecător răzleț stă s-o 
privească. Alături, lâng-o 
bordură, un câine zgribulit 
privește trist în ochii câte unui 
om grăbit și îngândurat. Totul 
pare învăluit în mister. Natura e 
și ea părtașă indirect la marea 
dramă: zile triste și grele se tot 
ivesc la orizont parcă-n veșnicia 
soartei. A sosit noaptea peste 
parc. Cucuvelele sparg tăcerea 
prin glasuri urâte, melancolice. 
Astfel, parcul e și mai dezolant 
precum viața noastră. Toate 
făpturile pământene par lovite 
de greu.

Mai este mult până la 
Bine?... Cât? Mai vine?

Valentin BRETOTEAN

LOCUL 17...
România se află pe locul 17 

în clasamentul mondial al 
băutorilor de bere, alcătuit de 
societatea britanică Euromonitor.

Pe primul loc în clasament 
se află cehii, care consumă anual 
în medie 156,05 litri de bere. Ei 
sunt urmați de germani, cu un 
consum mediu anual de 130 de 
litri. Pe locul trei se plasează 
Belgia, ai cărei locuitori consumă 
anual, fiecare, 99,16 litri de bere.

Media mondială a anului 
1997 a fost stabilită la 25,3 litri de 
bere.

Potrivit studiului, în 1997 au 
fost consumați în total, în 
întreaga lume, 124 de miliarde de 
litri de bere. (Mediafax) 

nostru Jake (s) 17.00 Jerry 
Springer Show 18.00 Știri 
19.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.45 Meșterul 
casei (s) 20.30 Un alt început 
(s) 21.30 Atingerea îngerilor 
(s, ep. 48) 22.30 Știri 23.00 
Starea de veghe (talkshow)

PRO TY - DEVA
06.45-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00 - 09.00 “Bună
dimineața, PRO TV e al 
tăul” (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 LDEVA
10.00-10.15 Știri (r)

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

Miercuri, 18 noiembrie

2 BERBEC 
(21.III - 20.IV]

în mod surprinzător, azi 
sunteți foarte imprevizibil așa 
că evitați pe cei care au 
probleme. Acordați mai 
multă atenție semenilor din 
jur care vă susțin moralul.

O TAUR 
(21.IV - 21.V)

Veți încheia contracte cu 
persoane mai tinere, ceea ce 
vă avantajează. Comuni
carea cu cineva aflat departe 
este dificilă.

O GEMENI 
(22.V ■ 21.VI)

Vă bucură mult realizarea 
socială a unui membru al 
familiei. Afacerea care vă 
tentează presupune o doză 
mare de risc. Evitați 
speculațiile.

O RAC 
(22.VI - 22.VII)

Dacă'nu veți reuși să vă 
adunați gândurile, nu veți 
reuși în ceea ce v-ați propus. 
Surpriză mare în domeniul 
profesional. Avantajele vin 
prin perseverență.

O LEU 
(23.VII - 22.VIII)

Popularitatea dv este în 
creștere prin relațiile de 
serviciu. Cu toate că vă este 
greu, veți ajuta un prieten. 
Atenție la relațiile cu vecinii 
căci v-ar putea strica ziua.

3 FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Chiar dacă veți dobândi o 
sumă de bani, nu forțați 
norocul. Un prieten vă va 
ajuta să finalizați un lucru 
început mai de mult.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X) ’

Rezolvați azi problemele 
din locuință, altfel vă veți 
plăti mâine comoditatea. Nu 
luați în seamă posibilele 
reproșuri ale unui vecin.

O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Vă simțiți epuizat, deși n- 
ați făcut eforturi deosebite. 
Vestea că proiectele dv au 
stârnit interesul șefilor vă 
remontează.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Discuția cu unul dintre 
părinți vă pune pe gânduri. 
Chiar dacă situația nu stă atât 
de rău, nu vă puteți relaxa. 
Noroc cu ideea pe care o are 
partenerul de viață.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Cineva din anturajul dv este 
posibil să fie promovat și veți 
sărbători cu prietenii. O 
anumită instabilitate v-ar putea 
crea probleme serioase.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Partenerul de viață 
câștigă bani, ceea ce vă 
bucură. Sunteți preocupat de 
chestiuni oculte, de expe
riențe ieșite din comun.

3 PEȘTI 
(19.11 - 20.III)

Discutați cu partenerul de 
viață și vă veți redobândi 

■ liniștea de care aveți nevoie. 
Nu veți obține rezultatele 
scontate din speculațiile pe 
carejnțenționați^^
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Etapă Județeană în Cupa României - lecție de fotbal

CONSTRUCTORUL HUNEDOARA
VICTORIA CALAN 0-6

La partida disputată dumi
nică pe stadionul Construc
torul din Hunedoara, contând 
pentru faza județeană, etapa 
a lll-a, a Cupei României, am 
avut ocazia consemnării celei 
mai categorice înfrângeri su
ferite de vreo echipă pe teren 
propriu în actualul sezon al 
Cupei. Evoluând slab, fără să 
respecte nici o partitură tac
tică și fără “răutatea" nece
sară fotbalului din ziua de azi, 
hunedorenii au fost sever 
sancționați de adversarii lor. 
Elevii lui Titi Alexoi, bine așe
zați în teren, rapizi, tehnici și 
bătăioși le-au dat construc
torilor o adevărată lecție de 
fotbal. Iar dacă în repriza se
cundă oaspeții nu s-ar fi jucat 
cu ocaziile scorul putea fi mult 
mai sever.

Partida a început în nota 
de dominare a oaspeților, 
parcă mai hotărâți să lupte și 
pe “frontul" Cupei. Și, în minu
tul trei, la o fază bâlbâită de 
apărarea gazdelor, Gogan a 
profitat de aglomerație și a 
șutat plasat de la 17 metri 
deschizând scorul: 0-1. Hune
dorenii au replicat prompt, 
preluând inițiativa și supu
nând careul oaspeților unui 
adevărat asediu. Dar ce nu

Rezultatele meciurilor din 
etapa județeană a 

Cupei României
Duminică, 15 noiembrie, în organizarea Asociației 

județene de fotbal, s-a disputat o nouă etapă județeană 
din Cupa României - Tuborg la fotbal, lată rezultatele 
înregistrate:

MINERUL BĂRBÂTENI -PARÂNGULLONEA 5-1

MINERUL ANINOASA -FC PAROȘENI-VULCAN 1-0

METALUL CRIȘCIOR -CFRMARMOSIM 2-1

CIFALIMAN BRAD -MINERUL TELIUC 1-2

CONSTR. HUNEDOARA -VICTORIA CĂLAN 0-6

MINERUL GHELARI -FC DACIA ORĂȘT1E 1-0

PROGRAMUL MECIURILOR DIN 
SFERTURILE FAZEI JUDEȚENE A 

CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL

iar ? ‘ Ai— k 2?^■
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Luni, 16 noiembrie a.c., la sediul Asociației județene de 
fotbal a avut loc tragerea la sorți a sferturilor din faza 
județeană a Cupei României la fotbal. Sorții au decis 
următorul program:

MINERUL TELIUC PARÂNGUL LONEA

CASINO ILIA 

VICTORIA DOBRA MINERUL ANINOASA

METALUL CRIȘCIOR - VICTORIA CĂLAN

Meciurile se vor desfășura duminică, 22 noiembrie 
a.c., de la ora 11,00.

CLASAMENTUL

Azi, în 8 orașe:

“Optimile” Cupei României - 
Tuborg

Astăzi, 18 noiembrie, de la ora 13,30, se vor desfășura, pe 
terenuri neutre, “optimile" Cupei României - Tuborg la fotbal.

Cele opt partide vor fi găzduite de opt orașe diferite. 
CÂMPINA: Rapid București - Cimentul Fieni 
BUZĂU: Oțelul Galați - Sportul Studențesc 

SIBIU: FC Național - UM Timișoara 
ALBA IULIA: CSM Reșița - Gloria Bistrița 
FOCȘANI: Dinamo - Ceahlăul
PITEȘTI: Univ. Craiova - Petrolul Ploiești 
BRAȘOV: Steaua - “U” Cluj
ROMAN: FCM Bacău - FC Onești.

noiembrie): Laminorul - Cimentul;

1.FC BRAȘOV 16 12 3 1 33-9 39
2. CIMENTUL FIENI 16 9 4 3 26-16 31
3. PETROLUL MOINEȘTI 16 9 2 5 25-18 29
4. ROCAR BUC. 16 9 1 6' 29-22 28
5. LAMINORUL ROMAN 16 9 1 6 22-18 28
6. POLI IAȘI 16 8 3 5 27-20 27
7. MIDIA NĂVODARI 16 7 4 5 26-19 25
8. PRECIZIA SĂCELE 16 7 2 7 26-22 23
9. CHINDIA TÂRG. 16 7 2 7 22-21 23
10. POIANA CÂMPINA 16 6 4 6 16-20 22
11. TRACTORUL BV. 16 7 1 8 19-24 22
12. RULMENTUL ALEX. 16 6 3 7 15-13 21
13. METROM BV. 16 6 2 8 20-18 20
14. SPORTUL STUD. 16 6 2 8 14-17 20
15. GLORIA BUZĂU 16 5 2 9 16-21 17
16. NITRAMONIA FÂG. 16 5 1 10 14-29 16
17. DUNĂREA GALAȚI 16 3 4 9 14-27 13
18. DACIA BRĂILA 16 1 3 12 7-37 6

au reușit hunedorenii timp de 
25 de minute prin atacuri 
haotice, au reușit oaspeții prin 
câteva simple acțiuni de con
traatac. întâi în minutul 28, 
Kollman l-a găsit cu o diago
nală pe Socaci, acesta a preluat 
pe piept și din careu a șutat 
plasat la colțul lung majorând 
diferența la 0-2. Două minute 
mai târziu, același Socaci a 
făcut o cursă de 50 metri și cu 
un șut plasat din cădere a dus 
scorul la 0-3. în minutul 34, 
Gogan l-a găsit “printre” pe 
Socaci care a șutat plasat și a 
marcat, realizând hat-trick-ul și 
majorând totodată și diferența 
la 0-4. Hunedorenii n-au mai 
avut replică, și m minutul 38 
după o pasă în adâncime a lui 
Kollman, Matei l-a driblat pe 
Sas și a trimis în poarta goală și 
0-5. Faza din minutul 45 din ca
re s-a marcat cel de al șaselea 
gol ilustrează perfect degrin
golada din tabăra hunedoreană. 
Gogan l-a deschis în adâncime 
pe Socaci, acesta a slalomat pe 
aripa dreaptă, a centrat pe jos, 
iar Matei a înscris cu latul ca la 
antrenament și 0-6.

în repriza secundă jocul s-a 
mai echilibrat, cele trei schim
bări făcute din minutul 46 în 
tabăra oaspete arătând clar că

%

MINERUL GHELARI 

Victoria Călan va reduce 
turația motoarelor. Dar după 
ce în minutul 51 Nanu a 
reușit primul șut periculos pe 
poartă al gazdelor, tot 
jucătorii din Călan au avut 3-4 
ocazii clare cu care s-au jucat, 
parcă nemaivrând să le 
transforme în gol. Spre finalul 
partidei și constructorii au avut 
câteva ocazii monumentale 
de a înscrie. Dar, parcă pentru 
a ilustra neputința gazdelor în 
această partidă, mingea n-a 
vrut să intre-n poartă, astfel că 
hunedorenii n-au reușit nici 
măcar golul de onoare.

A arbitrat bine Adrian Cos- 
tea (Simeria) asistat cu scă
pări în semnalizarea ofsaidu
rilor de Tiberiu Nistor (Sime
ria) și Daniel Lada (Simeria). 
Observator din partea A.j.F. - 
Nicolae Stanciu.

CONSTRUCTORUL: Sas 
- Gălan, Zbenghea, Bacali, 
Ureche,' Arseni - Romeghea, 
Nanu, Istina - Roșu, Manea 
(46 Bușe).

VICTORIA: luga (46 
Munteanu) - Papp, Ailoaie, 
Kollman, Rece - Bordean 
(46 Căruceriu), Surugiu, 
Câșlariu (46 Fulea) - Socaci, 
Matei (65 Alexoi).

Ciprian MARINUȚ J

F La Campionatul Național de Cros

CTMWE EXCELENTE ME
ATLETELOR HUHEDOREME

în perioada 6-7 noiembrie 
a.c., la Sfântu Gheorghe s-au 
desfășurat Campionatele Națio
nale de Cros, ediția 1998. Au 
participat peste 170 de sportivi 
de la 37 de cluburi și asociații 
sportive din țară. Județul nostru 
a fost reprezentat de șase juni
oare de la CSS Cetate Deva (an
trenor prof. Mihai Luca) și o 
sportivă care se pregătește în 
cadrul Centrului Județean de 
Atletism de la Deva sub îndru
marea doamnei antrenoare prof. 
Mariana Mladin. Cele șapte spor
tive au avut o evoluție excelentă, 
confirmând încă o dată valoarea 
școlii hunedorene de semifond, 
obținând o medalie de aur, două 
de argint și două de bronz.

Astfel, în prima zi a între
cerilor, în proba de 4000 metri 
junioare, Ionela Bungărdean 
(CSS Cetate Deva) a obținut lo
cul I la individual, cu timpul de 14 
minute și 17 secunde, iar echipa 
Clubului Sportiv Școlar "Cetate" 
Deva, formată din Ionela Bun
gărdean, Ioana Popovici, Petro- 
nela Breje și Adriana Moca, s-a 
clasat pe locul III. în cea de a 
doua zi a competiției, în proba 
de 2000 metri junioare, Ionela 
Bungărdean s-a clasat a doua 
la individual, iar echipa CSS Ce
tate Deva, formată din Ionela 
Bungărdean, Ioana Popovici, Pe- 
tronela Breje și Adela Ognean, 
s-a clasat, de asemenea, pe lo- 

^cul secund. în fine, în proba de 

*

5500 metri tineret, Denisa Cos- 
tescu, care se pregătește în 
cadrul Centrului Județean de 
Atletism, s-a clasat pe locul III, 
obținând medalia de bronz.

întrecerile Campionatului Na
țional de Cros, ediția '98, au con
stituit și criteriu de selecție pen
tru participarea la competițiile 
internaționale programate la 
sfârșitul acestui sezon. Datorită 
rezultatelor excelente, Ionela 
Bungărdean a fost cooptată în 
Lotul Național de Cros care va 
participa, în perioada 11-12 de
cembrie, la Campionatul Euro
pean de Cros de la Ferrara - 
Italia. înaintea plecării spre Italia, 
tânăra atletă deveancă va parti
cipa alături de antrenorul său, 
Mihai Luca, la un stagiu de pre
gătire centralizată la Sfântu 
Gheorghe. După cum ne-a de
clarat dl Mihai Luca, obiectivul 
Ionelei la Europene este acela de 
a urca pe podium măcar la una 
din probele la care concurează.

De asemenea, și Denisa Cos- 
tescu a fost selectată pentru Lo
cul Național de tineret care va 
participa în zilele de 21- 22 no
iembrie a.c. la concursul internațio
nal Ekiden de la Ciba - Japonia.

Le urăm mult succes celor 
două tinere atlete și antrenorilor 
lor și așteptăm să aducă în țară 
noi medalii pentru atletismul 
românesc.

C. MARINUT

Ultima etapă (sâmbătă, 21
Precizia - Rulmentul Alex.; Rocar - Dacia Brăila; Petrolul Moinești'- 
Gloria; Dunărea Galați - Metrom Brașov; Poiana - Sportul; FC Brașov 

Chindia; Midia - Nitramonia; Poli lași - Tractorul.

________/
Bv. - Precizia 1-1; Metrom Bv. - FC Brașov 0-2; Sportul Stud. - 
Dunărea Galați 0-0; Gloria Buzău - Poiana Câmpina 0-1; Rulmentul 
Alexandria - Rocar Buc. 1-0.

Rezultatele etapei a 16 - a: Cimentul Meni - 
Petrolul Moinești 2-1; Chindia Târgoviște - Midia 
Năvodari 2-1; Nitramonia Făgăraș - Politehnica lași 
4-2; Dacia Brăila - Laminorul Roman 0-3; Tractorul

CLASAMENTELE
JUNIORILOR "C"

VALEA MUREȘULUI
1. TEHNO-SPORTING SIM. 10 8 1 1 55-6 25

2. FC CORVINUL HD. 11 8 1 2 46-7 25
3. FC DACIA ORĂȘTIE 11 7 1 3 35-13 22

4. MINERUL CERTEJ 10 4 1 5 32-23 13

5. ASA AURUL BRAD 10 4 1 5 19-27 13

6. CSS HUNEDOARA 10 2 1 7 17-31 7

7. VEGADEVA 10 0 0 10 5-102 0

VALEA JIULUI )

1. JIUL PETROȘANI 7 6 1 0 27-3 19

2. PARÂNGUL LONEA 7 4 1 2 15-11 13

3. FC PAROȘENI VULCAN 7 3 3 1 15-8 12

4. MINERUL LUPENI 7 2 0 5 8-18 6

5. MINERUL URICANI 8 0 1 7 6-31 1
\

Peste 450 de milioane de 
lei din fondurile Ligii Sindi
catelor Miniere din Valea Jiului au 

fost cheltuite fără justificare, în 
perioada 1995-1996, pentru aran
jamente ale Clubului sportiv Jiul 
Petroșani, reiese dintr-un raport al 
Comisiei de cenzori a LSMV.I, citat 
de corespondentul MEDIAFAX.

Cheltuieli 
nejustificate la 

Jiul
Cea mai mare parte din 

această sumă a fost ridicată de 
către membrii conducerii Clubului 
Jiul Petroșani, fiind cheltuită, con
form notelor de decont, cu ocazia 
mai multor meciuri ale echipei de 
fotbal, pentru arbitraj, observatori, 
protocol suporteri, în cadrul cam
paniei de promovare a echipei în 
divizia A. Alți bani au fost cheltuiți 
de Ligă pentru transferuri de ju
cători sau pentru plata unor aju
toare sociale către fotbaliști.

Potrivit raportului, Petre Drăgo- 
escu, fost președinte și actual 
vicepreședinte al C.S. Jiul Petro
șani, ar avea de justificat peste 86 
de milioane de lei. Mihai Chițac, 
Gheorghe Boboc și Constantin 
Bigan, membri în conducerea teh
nică a echipei de fotbal Jiul Petro
șani, au încasat sume cuprinse 
între 46 și 77 de milioane de lei.

Gheorghiță lorga, fost pre
ședinte al Clubului și al LSMVJ, 
trebuie să justifice 55 de mili
oane de lei, cheltuite fără acte, 
iar un body-guard al lui Miron 
Cozma, colaborator al Ligii, a 
încasat în jur de 20 de milioane 
de lei drept avans pentru tran
sferul Țîră-Toader, sumă rămasă, 
de asemenea, nejustificată.

. Din banii Ligii Sindicatelor Mini
ere s-au făcut, printre altele, urmă
toarele plăți: 8,31 milioane de lei, 
cheltuieli pentru organizarea me
ciului cu F.C. Baia Mare; 4 milioane 
de lei pentru baremul de arbitraj, 
500.000 de lei pentru observatori, 
300.000 de lei pentru protocol, 
50.000 de lei pentru ziariști - la 
întâlnirea cu Gloria Bistrița, în oc
tombrie 1995; 4,84 milioane de lei 
pentru meciul cu Gaz Metan Me
diaș, 4,412 milioane de lei pentru 
meciul cu Minerul Zlatna și i,35 ! 
milioane de lei pentru meciul cu r.L. i 
Bihor, toate trei în decembrie -95. I 

Au mai fost cheltuite for ii i 
cu ocazia întâlnirilor dintre il I 
Petroșani cu echipele UTA (< 1
milioane de lei), Chimia Rîmnicu 
Vîlcea (9,35 milioane de lei), Buco
vina (2,11 milioane de lei), F.C. Ma
ramureș (3,9 milioane de lei), 
Minerul Motru (4,84 milioane de 
lei), Olimpia Satu Mare (4,89 mili
oane de lei) și Corvinul Hunedoara 
(7,8 milioane de lei). (Mediafax)

y
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în termenii economiei de piață, 
lipsa de profit înseamnă faliment
în condițiile când șomajul 

“mușcă" tot mai adânc din deja 
fragila zestre de locuri de 
muncă, orice efort făcut de un 
întreprinzător cu capital privat 
pentru a asigura salarii cât mai 
multor oameni este demn de 
felicitat. Un asemenea întreprin
zător este în Călan inginerul 
Mihai Dan, patronul și 
administratorul SC “Metaloterm" 
SRL.

- Domnule inginer, între 
oamenii de afaceri din Călan 
care operează cu capital privat 
sunteți unui dintre cei mai 
bine situați. Cum merg 
afacerile?

- Vom încheia cu profit anul 
1998. în cazul nostru, problema 
se pune numai în termenii 
profitului. A încheia o perioadă 
de activitate cu pierderi 
înseamnă faliment.

- Firma av are un profil 
mixt de activitate - Industrial 
și turistic. Câtor oameni ie 
asigurați salariu?

- La 120. Că avem un profil

Societatea comercială 
“Bentocalcar” Deva își are 
axată întreaga activitate pe 
extracția și prelucrarea a două 
materiale importante pentru 
economie: calcarul și
bentonita. Managerul general 
al firmei, dl ing. Petru Beldean, 
este de părere că, spre 
deosebire de tendința existentă 
înainte de '89, astăzi, pe lângă 
solicitările de fier, cupru, zinc 
sau plumb, în categoria 
materiilor prime câștigă teren 
calcarul, bentonita,'calcita și 
talcul. într-o enumerare 
succintă, printre industriile 
consumatoare de calcar se 
disting cele ale siderurgiei, 
chimiei, producția de zahăr, 
construcțiile și zootehnia. 
Bentonita, celălat produs al 
firmei, stă la baza unor lucrări 
din zona construcțiilor 
hidrotehnice, a forajelor de 
orice fel, în turnătorii și în 
industria alimentară.

"Bentocalcar" exploatează 
calcarul de la Pojoga și 
bentonita de la Gurasada. Dl 
Beldean apreciază potențialul

turistic e mult spus. Prin 
amenajările pe care le-am făcut 
la fostele Băi Călan, ne înscriem 
între unitățile cu profil de 
agrement. Volumul mare de 
activitate este în zona industrială.

- Profitul firmei dv este 
unui corespunzător, devreme 
ce ați putut investi în 
construcția unui hotei și în aite 
amenajări.

- Ca să putem intra în circuit 
turistic cu activitatea noastră mai 
sunt multe de făcut. Intenționăm 
ca anul viitor, la începutul 
sezonului, să avem funcțională 
partea a doua a investiției -12 
camere și partea de alimentație 
publică.

- La ce grad de calificare 
intenționați să ridicați viitorul 
hotei?

- Cel puțin la trei stele.
- Asta presupune o serie de 

dotări speciale, între altele și 
un ioc de instruire într-o 
ședință de lucru...

- Le vom asigura.
-La credite bancare ați

acestor zăcăminte ca fiind 
deosebit atât cantitativ cât și 
calitativ. Calcarul de Pojoga are 
în componență peste 98 % 
carbonat de calciu, fiind unul 
dintre cele mai curate calcare 
din țară.

lată deci un patrimoniu pro
mițător. Din păcate, conjunctura

economică actuală, marcată de 
criză, se contrapune fructificării 
corespunzătoare a potențialului 
zăcămintelor.

“în primul rând, declară dl 
Beldean, suntem tributari unor 
tehnologii extrem de slab 
productive. încă de la 
desprinderea din R.A.C. ne-am 
plasat în ipostaza de a lucra cu 
utilaje “sleite” de o prea 
îndelungată folosință. Pe 
deasupra și mari consumatoare

O ACTIVITATE CU MARE 
^^otentia^M^B 
H IIEVEM AFACERE k

apelat sau ați reinvestit doar 
profitul?

- Avem ceva credite dar în 
general restituim la timp ratele la 
credit și la dobândă. Nu ne-am 
prea hazardat la credite. Am 
aplicat, cum se spune, politica 
pașilor mărunți.

■ Să ne oprim puțin ia 
activitatea turistică și de 
agrement. Cum va arăta in final 
așezământul de la Călan Băi?

- Noi îl dorim o bază de 
tratament și recuperare, cu 
caracter permanent din acest 
punct de vedere și cu caracter 
sezonier în partea de agrement. 
Avem în vedere toate 
funcționalitățile care trebuie să-i 
asigure acest statut, inclusiv 
asistența medicală de specialitate. 
Și partea sezonieră de agrement 
va cunoaște îmbunătățiri 
substanțiale anul viitor față de ce> 
am putut oferi în vara trecută. 
Mergem încet, dar vrem să folosim 
etaloane de calitate a serviciilor 
competitive, de nivel european.

- Die Dan, firma dv mai are

de energie. De construcție 
sovietică, excavatoarele noas
tre consumă 250 KW/h, 
compresoarele 200 KW/h, în 
timp ce un Belaz consumă 90 
de litri de motorină la suta de 
kilometri. O tehnologie perfor
mantă la ora actuală, pe niște 
consumuri energetice in

comparabil mai mici, dezvoltă 
productivități de 5-6 ori mai mari 
decât utilajele noastre".

Un alt neajuns îl constituie 
faptul că majoritatea bene
ficiarilor sunt operatori 
economici cu mari probleme 
financiare. “Bentocalcar” are 
creanțe de 3,3 miliarde de lei. 
Datoriile firmei se ridică la 4,5 
miliarde de lei, din care aproape 
jumătate reprezintă penalități 
pentru întârzierea la plată a 

capacitate de absorbție a 
forței de muncă disponibile 
în Călan în proporție de peste 
26 ia sută și cu “perspectiva" 
creșterii ratei de șomaj?

- Aici discuția e mai 
complexă. O spun din capul 
locului, avem capacitate de 
absorbție. Statul face protecție 
socială pentru șomeri. în 
legătură cu asta eu am o altă 
viziune, chiar puțină răutate aș 
putea spune. Am câștigat o 
licitație la “Sidermet”pentru niște 
rețele interioare. Trebuie să 
angajez oameni. Ei bine, nu 
găsesc. Cei fără loc de muncă și 
care beneficiază de protecție 
socială se mulțumesc cu acest 
statut atât cât (ine el; mai 
muncesc la negru, mai fac un 
bisnis și își completează 
veniturile. Când nu mai "ține” vor 
vedea ei ce fac. Și asta într-un 
oraș cu o rată foarte ridicată a 
șomajului. Eu spun că protecția 
socială pervertește psihologia 
despre muncă a individului, ceea 
ce nu e în folosul societății.

impozitului pe profit și a TVA.
Peste 60 la sută din 

activitatea firmei o reprezintă 
extracția jji prelucrarea 
calcarului. Fiind un produs de 
valoare unitară mică, calcarul 
este rentabil în exploatare 
numai în cantități mari. De 
exemplu, transportul cal
carului de la producător la 
consumator, pe o distanță de 
200 de kilometri, costă de 
până la trei ori mai mult decât 
marfa în sine. Anual, 
“Bentocalcar” desface 
200.000 de tone de calcar. Dl 
Beldean apreciază că o 
investiție de cca 3 milioane 
dolari ar permite retehno- 
logizarea firmei. Pentru 
amortizarea într-un timp 
acceptabil a investiției 
producția de calcar ar trebui 
să se ridice la 1.000.000 de 
tone anual. Acest lucru, 
apreciază interlocutorul, este 
foarte posibil cu condiția ca 
economia românească, pe 
ansamblu, să iasă din criza în 
care se află și să se 
relanseze.

încă un buget de 
austeritate

De ani de zile, bugetul de stat al României este întocmit cu 
întârziere, parcurge un drum lung șl anevoios până la adoptare 
șl devine operabil după 3-4 sau chiar mai multe luni de la 
începerea anului financiar, creând mari dificultăți unităților 
economice, instituțiilor publice, derulării generale a activității 
productive șl vieții sociale. Exemplul cel mai elocvent l-a 
constituit intrarea în exercițiu a bugetului pe acest an, a cărui 
întârziere de aproape jumătate de an s-a repercutat negativ în 
foarte multe domenii.

Noul ministru al Finanțelor, Decebal Traian Remeș, și-a 
propus să întocmească mai din vreme bugetul de stat pe anul 
1999, urmând ca, după trecerea lui prin sita deasă a Guvernului, 
să fie înaintat meliței parlamentare până la sfârșitul lunii 
noiembrie. O primă schiță a și căpătat contur, mai ales că
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trebuia discutată cu comisia FMI, care s-a aflat timp de o 
săptămână la București în prima decadă a acestei luni, în 
vederea negocierii încheierii unui nou acord stand-by.

După cum sunau pretențiile FMI, dar mai ales după cum 
arată situația economică a țării, și în contextul crizei economice 
pe plan mondial, bugetul de stat al României pe anul 1999 este 
tot unul de austeritate. Având în vedere și faptul că din datoria 
externă “la zi” a României, de peste 8 miliarde de dolari, anul 
viitor trebuie să plătim 2,2 miliarde de dolari. Tocmai de aceea, 
încheierea acordului de împrumut stand-by cu FMI ne era foarte 
utilă acum și nu în martie-aprilie 1999, dacă va fi convenit și 
atunci.

în prezent, proiectul bugetului pe anul viitor se află în stadiu 
de finalizare, mal cu seamă că se cunoaște și noua componență 
a Executivului, respectiv 17 ministere față de 23 câte erau până 
acum, deci se cunosc exact ordonatorii de credite. Aceasta nu 
înseamnă că sacul bugetului este mal mare, că ministerele se 
vor lăfăi în bani. Cerințele bugetare au rămas aceleași, ba chiar 
au sporit, în fiecare domeniu fiind enorm de multe lucruri de 
realizat, în timp ce resursele bugetare nu sunt nici mal multe,, 
nici mal consistente. Dimpotrivă, dacă facilitățile fiscale 
adoptate de Senat vor avea ecou și în Camera Deputaților, 
bugetul pe 1999 va fl mai sărac decât prevede schița actuală.

Oricum, dezbaterea lui în Guvern, dar mai cu seamă în 
Parlament, va genera controverse lungi șl aprinse. Punctele 
fierbinți deja există. De la învățământ și sănătate - domenii vitale 
pentru mintea și sănătatea națiunii - s-a tăiat mereu cu 
nemiluita. Pentru la anul, însuși premierul Radu Vasile le-a 
promis acestor sectoare sume mai mari. Mai mulțl bani cer - și 
trebuie să II se acorde - agricultura și armata, cultura și 
cercetarea. De unde se vor găsi bani e'greu de știut. De fapt, 
sursa există - nealimentarea în continuare a găurilor negre din 
economie, a marilor unități industriale cu pierderi uriașe -, însă 
modul de exploatare a ei, care presupune închideri de unități 
nerentabile, șomaj, tensiuni sociale, este deosebit de greu și de 
complicat.

Fără îndoială, 1999 va fi un an greu - cu o rată prognozată 
a inflației de 25 la sută și un deficit bugetar zero, în percepția 
ministrului Finanțelor. Iar bugetul de stat va fi unul de 
austeritate, de sărăcie, chiar dacă austeritate poate însemna, 
după gândirea unul specialist în finanțe-bănci, Mugur Isărescu, 
și muncă mal multă, productivitate înaltă, export crescut. 
Lumea știe însă foarte bine că austeritate înseamnă în primul 
și în primul rând strângerea curelei. Și asta trebuie suportată.
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ru! 2in sectorul forestier lasă oamenii pe drumuri
Dezechilibrele din economia 

românească n-au ocolit nici sectorul 
forestier. Reconstituirea drepturilor 
de proprietate asupra pădurilor și 
redarea către proprietarii de drept a 
suprafețelor deținute, în multe 
cazuri cu nerespectarea legilor în 
vigoare, au diminuat sensibil 
patrimoniul rămas în administrarea 
statului. Dar tocmai în acest 
perimetru s-au produs distrugeri și 
delapidări demne de o cauză mai 
bună. Au apărut multe societăți 
private, au venit afaceriști străini, 
care taie în devălmășie pădurea 
românească și o vând la negru sau 
o trimit peste graniță, sub formă 
brută, de bușteni ori cherestea, la 
prețuri derizorii.

Așa au ajuns unitățile de 
exploatare și prelucrare a lemnului, 
ca și fabricile de mobilă, altădată o 
mândrie a industriei românești, să- 
și reducă în mod considerabil 
activitatea, să nu-și mai poată plăti 
la timp angajații și, mai mult, să-i 
trimită pe capete în șomaj. Așa se 
face că exportul de mobilă și de 
produse stratificate a scăzut 
alarmant, grevând veniturile în 
valută ale țării cu sume uriașe, ori 
să se producă pe stoc, în 
perspectiva sumbră că vor apărea 
cândva niscaiva cumpărători.

Cât îi privește pe silvicultori, 
nici ei nu au o soartă mai bună. Și 
în acest sector vor avea loc 
disponibilizări masive. Pe cei de aici 
însă îi protejează o ordonanță de 
guvern care prevede acordarea a 
12-20 de salarii compensatorii, 
plătibile într-o singură tranșă.

Am făcut această introducere 

mai lungă pentru a zăbovi în spațiul 
hunedorean, cu un potențial 
forestier apreciabil, dar în care 
dificultățile se țin lanț, se amplifică 
de la q zi la alta. Ne referim concret 
la greutățile în care se zbat unitățile 
din componența SC “Sargeția 
Forest” SA Deva, deși unitatea este 
integral privatizată. Sau poate 
tocmai de aceea. Privatizată dubios, 
în anul 1996, printr-un păienjeniș de 
interese și ilegalități, proces în urma 
căruia posesia acțiunilor la această 
societate este următoarea: Firma 
mixtă româno-engleză ED et MAN 
COMODITIES ROMÂNIA - 40 la 
sută, SIF Arad - 33,27 la sută și 
depunătorii de cupoane - 26,73 la 
sută. în pofida nemulțumirilor, 
reclamațiilor și acțiunilor de protest 
ale salariaților unității încă de la 
vremea încheierii acestei tranzacții 
neortodoxe, factorii de putere și de 
resort de la nivel local și central n-au 
ținut cont de nimic și totul a rămas 
cum se perfectase la mult hulitul 
FPS.

Urmare a decăderii drastice și a 
acestui domeniu, a neimplicării în 
nici un fel a acționarului majoritar în 
rezolvarea problemelor, situația SC 
“Sargeția Forest” SA Deva a ajuns 
dramatică. Penuria financiară a 
societății și sumele exagerate 
percepute de ROMSILVA la licitarea 
masei lemnoase pe anul viitor nu le- 
au permis celor de la “Sargeția" să 
cumpere prea multă masă 
lemnoasă pe picior pentru a fi 
exploatată. Aceasta face ca 
activitatea să se reducă îngrijorător 
pe întreaga filieră, de la tăiere, la 
transport și prelucrare primară.

Primii care au resimțit cel mai 
acut acest recul au fost angajații 
Secției de Industrializare a Lemnului 
Orăștie. Din cauza diminuării 
producției pe perioada verii, cum se 
întâmplă în fiecare an, și de mulți 
ani, în luna iunie a.c. au fost 
disponibilizate 100 de persoane din 
efectivul de 350 de salariați al 
secției, cu promisiunea rechemării 
lor la muncă o dată cu reluarea 
activității Secției Forestiere de 
Exploatare Orăștie, în luna 
octombrie. Numai că, apărând 
această reducere drastică a lucrului 
în parchete, cei 100 de 
disponibilizați nu mai pot fi 
reîncadrați, ba mai mult, încă 100 
de angajați sunt amenințați cu 
rămânerea în curând fără serviciu, 
fără salariu. ,

îngrijorați de spectrul șomajului 
și al iernii, cu 10 zile în urmă, 
salariații de la SFE și SIL Orăștie au 
organizat o acțiune de protest față 
de această stare de lucruri, cerând 
factorilor de decizie de la nivelul 
județului sprijin pentru rezolvarea 
situației. Ei au venit și cu soluția, 
respectiv anularea de către FPS a 
contractului de vânzare a pachetului 
majoritar de acțiuni către firma ED 
et MAN COMODITIES ROMÂNIA, 
care urmează să plătească pachetul 
într-o perioadă de șapte ani (!?), iar 
în acest an nu a plătit nimic și nici 
nu se interesează de soarta 
societății. Sau o altă variantă - 
negocierea și preluarea de către 
FPS a pachetului de acțiuni de 
33,27 la sută de la SIF Arad, în 
schimbul cedării de acțiuni de la altă 
societate hunedoreană. în ambele 

cazuri, FPS ar deține pachetul 
majoritar de acțiuni și ar putea hotărî 
restructurarea societății și 
disponibilizarea surplusului de 
personal în baza Ordonanței 9, cu 
acordarea celor rămași fără lucru a 
unui număr de salarii în funcție de 
vechimea în muncă a angajaților.

Ne-am aflat în miezul acestor 
probleme și am putut constata 
intervenția energică a subprefectului

Angajații de la Secția de Industrializare a Lemnului Orăștie s-au aflat în grevă. 
Spectrul iernii și al șomajului îi duce la disperare.

Foto: Traian MÂNU

Segesvari Pavel Nicolae la 
organismele de resort - SIF Arad și 
FPS -, însă apar o serie de
impedimente tocmai din cauză că 
“Sargeția" este privatizată, deși 
patronii ei nu se implică în nici un fel 
în soluționarea situațiilor disperate 
ale salariaților societății pe care și- 
au însușit-o.

După cum ne-au spus zilele 
trecute dniii Segesvari Pavel Nicolae 
și Ștefan Cotoară, directorul general 
al SC "Sargeția Forest” SA Deva, 
discuțiile cu organismele abilitate să 

ia măsuri directe și concrete în 
acest caz vor continua până la 
rezolvarea într-un fel sau altul a 
situației.

- Dar când se va rezolva? Și 
în ce fel? Iar până atunci eu ce 
mă fac cu oamenii, care nu mai 
au de lucru, nu mai au bani? Ce le 
spun?

întrebările lui Vasile Hasna, 
liderul Sindicatului "Foresta" 
Orăștie, sunt îndreptățite. 
Răspunsul la ele este însă greu 
de dat.
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POȚI VORBI ORIUNDE IN LUME LA 
PREȚUL UNEI CONVORBIRI LOCALE

Intemetul s-a dezvoltat nu doar 
fiindcă oferea posibilități aproape 
nelimitate de a accesa și a afla o 
informație, ci și datorită faptului că 
a permis pentru prima dată o co
municare foarte directă, simplă și, 
mai ales, ieftină, între oameni aflați 
în diverse colțuri ale lumii. Prin In
ternet se pot realiza la ora actuală 
videoconferințe, web-phone (con
vorbiri telefonice obișnuite, cu 
condiția de a deține un kit multi
media), se poate accesa rețeaua 
ICQ sau se poate sta la taclale cu 
ajutorul banalului IRC.

De altfel, începutul dezvoltării 
explozive a comunicațiilor pe re
țeaua Internet a fost făcut de că
tre IRC (Internet Relay Chat), o 
rețea mondială de servere la care 
se conectează cei care doresc să 
comunice on-line cu ajutorul pro
gramului MIRC. Cu ajutorul acestu
ia se pot transmite și recepționa 
mesaje în timp real, adică un utili
zator din România poate discuta, 
cu ajutorul rândurilor scrise, cu un 
prieten din Statele Unite, fără a mai 
fi nevoit să aștepte un mesaj e- 
mail. Condițiile minime pentru a 
putea face așa ceva sunt abona
mentul la un ISP (prestator de 
servicii Internet), prezența pe 
computerul personal a softului 
MIRC (ieftin și ușor de procurat) și, 
bineînțeles, existența unei linii tele
fonice. Așadar, cu costul unei con
vorbiri locale (plătești doar cone
xiunea la ISP) poți sta la taclale 
oriunde și cu oricine de pe glob.

Comunicarea pe Internet a 
fost însă cu adevărat revoluțio
nată de către compania israeliană 
Mirabilis, care a pus la punct un 
program genial. Simplu dar foarte 
eficient, ICQ permite înștiințarea 
imediată a unui utilizator on-line 
dacă un prieten a intrat pe Internet. 
Spre exemplu, dacă un utilizator X, 
posesor al programului ICQ, a intrat 
pe Internet, iar în lista de contacte 
ICQ există utilizatorul Y, atunci în 
momentul cînd Y se conectează 
la Internet, utilizatorul X este în
științat imediat. Acest program a 
apărut pe piață de un an de zile 
dar, conform statisticilor, numără 
deja peste 15 milioane de utili
zatori. Dar, pentru un utilizator 
care deține, spre exemplu, o ca
meră video web, comunicarea 
poate fi și mai interesantă, el 
având posibilitatea de a-și ve
dea interlocutorul. Comunicarea 
poate fi în acest fel mult efici- 
entizată.

Site-urile de unde pot fi pro
curate cele două softuri sunt: 
http://www.mirc.co.uk, de unde 
se poate aduce cea mai recentă 
versiune a lui MIRC, și http:// 
www.mirabilis.com, site-ul com
paniei Mirabilis de unde se poate 
încărca programul ICQ. Pagina 
companiei israeliene este foarte 
bine pusă la punct, fiind foarte 
bogată în informații, ajutând ast
fel chiar și un utilizator novice 
în domeniul Internetului.

Andrei NISTOR

Tineri infractori

Tâlhar la 15 ani
Polițiștii hunedoreni au reținut ! 

I pe Florin Tudor Candri, un indi- I 
| vid de 15 ani neșcolarizat. j
■ S-a stabilit că într-o recentă ■ 
! zi, pe o stradă din Peștișu Mic, el ' 

I a agresat un alt tânăr de 15 ani I 
| - Horațiu Bera, din localitate, |
■ elev la Gfupul Școlar Industrial ■
■ nr. 1 Hunedoara. *

Horațiu a rămas fără 50.000 | 
| de lei și ceasul de la mână.
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La Deva

Elevii și-au ales o 
primăriță

Desemnarea primarului 
din rândul elevilor a intrat și 
la Deva în linie dreaptă săp
tămâna trecută când în a- 
ceastă funcție a fost alea
să Daniela Ioana Pisoiu, 
elevă în clasa a Xll-a la 
Liceul “Traian”.

Desemnarea primarului 
elevilor, la Deva, s-a desfă
șurat din inițiativa dlui Alin 
Suciu, viceprimar al muni
cipiului, și a antrenat toți 
elevii liceelor devene.

Această acțiune are 
drept scop integrarea tine
rei generații în activitatea 
politică și administrativă a 
localității întrucât elevii re
prezintă o categorie soci
ală cu mare pondere și ale 
căror puncte de vedere nu 
trebuie marginaiizate.

în activitatea sa prima
rul elevilor este ajutat în 
muncă de către doi consi
lieri. Participă la ședințele 
Consiliului local, unde are 
vot consultativ și poate să 
facă propuneri ce vizează 
viața economico-socială a 
localității, precum și pro
blemele specifice ale ge
nerației pe care o repre
zintă.

Din agenda de lucru a pri
marului elevilor - Daniela Ioa
na Pisoiu - am reținut ideea 
extinderii activității cultural 
distractive prin organizarea 
unui cenaclu, a spectacolelor 
de teatru, acțiuni de curățenie 
în municipiu pe bază de volun
tariat și sponsorizări, introdu
cerea cetății Deva în circuitul 
turistic, organizarea unor în
tâlniri ale elevilor cu specia
liști în diverse domenii, la ca
re se pot adăuga și alte propu
neri din partea colegilor de la 
liceele și școlile din Deva.

Corne! POENAR

r.- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- X

E toamna
Asemenea viselor răzlețe, clipele se preling pe tâm

plele timpului și sunt sfărâmate prin certitudine. Aș vrea să 
strâng la piept iluziile existenței, să le transmit căldura 
mea interioară și bucuria de a trăi.

Noaptea îmi întâlnesc visele și speranța este ne
mărginită. în liniștea adâncă, picăturile efemerului străbat 
cerul înstelat. Amintirile par înghețate, acolo, sus. Dar 
lacrimile de gheață se topesc în sufletu-mi singuratic. Și 
gândurile mele sunt scăldate în lumină.

Mă plimb pe aleile uitate de timp și îmi întâlnesc Eul în 
universul ruginiului de toamnă târzie.- Sunt singură și 
totuși cât de mult am așteptat întâlnirea cu visul alb al 
gândurilor mele!

Uitată de oameni, îmi continuu drumul pe urmele 
pașilor din nisip ai amintirii. O singură stea, un singur 
suflet și încercarea de a găsi un strop de infinit. întuneric 
și înstrăinare. Nedumerire și alte amăgiri... Luna, rece și 
lipsită de sentimente, mă privește ostilă... Un alt suflet 
rătăcit, speriat și singur... Caut...

Prin întuneric, lumina răzbate mai clar. Este atâta 
culoare în jocul frunzelor de toamnă, desprinse din co
pacul sentimentelor și amestecate cu lacrimile! Este atâta 
pace, liniște interioară și un albastru nesfârșit de chipuri 
rătăcite...

Sângele inimii frânte este albastru și se prelinge și se 
transformă într-un vis alb... Iluzia a vrut să zboare, dar a 
căzut înainte de vreme. Am vrut să o ridic, dar era prea 
târziu...

De atunci, iubesc toamna - templul trist și tăcut, care 
mă primește în tainele sale și care îmi îngăduie să mă 
ridic peste visele pe care nu le pot atinge. Și cum să nu 
tresar, când amintirile pulsează în sufletul meu, când 
gândurile se prăbușesc pentru a se înălța și se înalță 
pentru a mă face fericită? Cum să nu iubesc toamna, cu 
nostalgia care îmi vindecă sufletul? Cum să nu iubesc 
lacrimile, când fericirea îmi este țesută din iluzii? Cum să 
nu fiu fericită, când afară este toamnă, când în sufletul 
meu'este toamnă și când toamna reprezintă un mă
nunchi de vise, dintr-o clipă omniprezentă?!...

Manuela Rusu, elevă - Brad
V ..

BAC ‘99
Examenul de bacalaureat din 1999 va 

avea, în mod excepțional, șase probe, cu 
una mai puțin decât prevede Legea învăță
mântului.

Astfel, examenul de bacalaureat va fi 
susținut la: Limba și literatura română - scris 
și oral; Matematica-scris (pentru profilul 
teoretic umanist, teologic, de artă, sportiv și 
pentru specializările chimie-biologie și fizică- 
chimie, candidați pot opta pentru o disciplină 
de profil din lista aprobată de Ministerul 
Educației Naționale); Istoria românilor- scris; 
o limbă străină studiată în liceu - oral și o 
disciplină la alegere, alta decât cele deja 
susținute -scris și care figurează pe lista 
disciplinelor publicate de minister (elevii de 
la liceele de artă și sport vor susține o probă 
practică).

La prima lansare de 
album

CLONE
Sub acest sugestiv 

nume, trei tineri - Radu Barb, 
Corina Barb și lughen BMF - 
și-au dat întâlnire anul trecut 
pe "terenul” unui anume stil 
de muzică (rave, tehno), în 
care să se regăsească nu 
doar ei, ci și dintre ai lor co
legi de generație. Căutările și 
încercările lor s-au materia
lizat de curând într-un album 
(casetă audio) intitulat 
PHOBOS LAB, a cărui lan- 
sare^găzduitădeCasade"

Cultură din Deva, a avut loc la 
sfârșitul săptămânii trecute.

Pe fondatorul grupului ama
torii de gen îl cunosc și ca lider al 
unui alt grup - DEIMOS -, care are 
de asemenea un album la activ; 
dar cum “tehnica merge înainte", 
Radu Barb și-a dorit să facă și 
altceva, adică un alt stil de mu
zică, așa cum l-au "construit" în 
cele din urmă la ... CLONE. Deo
camdată, o așa-zisă carte de 
vizită ar putea fi acest prim al
bum ce conține opt piese, înre
gistrat în Studioul “Taurus” din 
Cluj Napoca și scos pe piață de 
Casa de discuri “Bestial 
Records” Timișoara. (G.B.)
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Absolventul și 
bătrâna

Un absolvent a 9 clase 
unei școli ajutătoare din Recaș,
județul Timiș, a locuit până nu de | 
mult fără forme legale la Hațeg. 
Laurențiu Muntean este numele 
lui și are 16 ani. Intr-o seară, pe 
la ora 21.30, el a acostat pe 
stradă o femeie în vârstă de 67 
de ani, pe nume Aurora Balea, 
pensionară din Zăvoi, comuna 
Sălașu de Sus.

A agresat-o și i-a luat bătrâ
nei 70.000 de lei.

iul” vârstelor MUSIC BOX
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La 12 ani a rămas 
fără picioare

Mare nenorocire ca, la 12 | 
ani, să rămâi fără picioare. Ea s- 
a abătut asupra unui copil din 
Petrila. Constantin Truță a încer
cat să urce din mers într-un 
vagon ce transporta cărbune pe 
calea feratăruzinală între E.M. 
Petrila și Preparația Cărbunelui.

| A alunecat de pe scara vago-1
■

I
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nului și a căzut sub roți. Ambele 
picioare i-au fost amputate.

I
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Sorin a încurcat-o
Chiar așa. Sorin Mihalache, 

de 21 de ani, recidivistdin Deva, 
a încurcat-o. De ce? Pentru că, 
într-o zi, din biroul șefului de
unitate al restaurantului "Sar-1 
mis", a furat o poșetă, bijuterii și ■ 
alte obiecte personale în valoare ! 
de aproximativ 9.000.000 de lei. I 

| A fost descoperit după trei ore |
■ de lucrători ai Poliției Municipiului ■ 
1 Deva. (V.N.) !
L — __ ____ __ — — J

Sunt două vârste cu opi
nii diferite, concepții ade
seori opuse; una a trecutului 
comunist, plină de reacții 
contradictorii, încercând să 
se adapteze realităților dure 
ale vieții cotidiene, cealaltă a 
prezentului haotic, confuz și 
plin de “nebunii". Cele două 
vârste, cele două clase în 
care am împărțit societatea 
românească de astăzi, sunt 
și vor fi “inamice”, fiindu-le 
aproape imposibil să se înțe
leagă vreodată. Problemele 
intervin atunci când vârstnicii 
încearcă să impună rămă
șițe ale ideilor lor despre 
viață celor tineri. Uneori re
ușesc, alteori nu, dar fiind 
clasa “conducătoare” au 
modalitățile practice de a se 
impune. Se opun ideilor noi, 
inițiativelor, se opun unei 
vieți care acceptă vederi mai 
largi, opinii diferite. “Nebu
nia” celor tineri este blocată, 
frânată. Rareori ei sunt în
țeleși, rareori sunt priviți cu 
ochi buni.

Care ar fi soluția? Poate 
dispariția fizică a celor care 
reprezintă trecutul. Dar în lo- 
cullorarajungealțiicare.

deși nu vor mai reprezenta 
trecutul comunist, vor fi totuși 
prea “depășiți” pentru cei ca
re vor fi atunci generația tâ
nără. Poate că soluția ar fi 
ignorarea celor tineri, sau 
poate că cea mai îndrăz
neață dintre soluții ar fi ac
ceptarea acestor tineri nebu
natici. Doza lor de curaj și 
nebunie ar fi, poate, exact 
ceea ce ar duce înainte țara.

Lupta celor două clase 
duce la o viață confuză, oa
menii luptânduLse nu numai 
cu greutățile vieții de zi cu zi, 
ci și cu cei de o altă vârstă. 
Este cu adevărat o mare pier
dere pentru toți. “Exploatarea 
omului de către om” capătă 
astfel un nou înțeles. Dar 
oare nu ar fi mai bine să ne 
unim, să facem astfel încât 
să salvăm societatea aflată 
pe buza prăpastiei? Oamenii 
ar trebui să lase căldura din 
suflete să iasă la suprafață, 
fără a-și mai ascunde acea 
"mică nebunie" pe care o au, 
în fapt) cu toții. Ea poate fi sin
gura care să mențină sufletul 
în “stare de funcționare”.

Evi MEITNER

în clasamentele finale pe 
1989 albumul A New Flame 
s-a situat pe locul 2 în UK iar 
piesa If You Don't Know Me 
By Now pe locul 38 în UK și 
5 în US Radio Top 40.

în 1990 Mick Hucknall a 
părăsit grupul Simply Red și s- 
a stabilit în Milano/ltalia cu in
tenția de a realiza un album 
solo de jazz. După un an el s-a 
întors în Anglia, însă grupul 
Simply Red se destrămase 
între timp. Reușește să-i con
vingă pe Tim Kellett, T.P. Hei
tor, Fritz MclnTyre și lan Kirh- 
kam să reformeze grupul 
.Simply Red. Noii veniți în grup 
sunt: Shaun Ward (bass), 
Gota (bat., percuție, program
ming) și Jess Bailey (program
ming). într-un interviu Hucknall 
spunea: "Este mai mult o 
carieră solo, însă numele de 
Mick Hucknall nu sună prea 
bine de aceea am decis să 
continuu sub numele Simply 
Red."

Intrați în studiourile din 
Milano și Veneția alături de 
producătorul Stewart Levine 
și inginerul de sunet Daren 
Klein cei de la Simply Red 
au reușit să realizeze noul V_______________________________

album într-un timp record. 
Mixajul a avut loc în L.A.

Noul album intitulat "Stars” a 
apărut în septembrie 1991 in
trând direct pe locul 1 în UK și 
reușind o altă performanță de 
invidiat 19 săptămâni de No. 1 
în Anglia și o cifră de vânzare de 
8,5 milioane discuri în întreaga 
lume. în ciuda succesului euro
pean în America albumul Stars

SIMPLY 
RED (IV)

nu a avut succesul comercial 
scontat reușind numai statutul 
de aur și situându-se pe locul 
79 în Billboard. Neobișnuit pen
tru un muzician inspirat de 
soulul american titlul albumului 
simbolizează emblema Comu
nității Europene.

Dacă facem abstracție de 
hiturile Holding Back The Years 
și If You Don’t Know Me By Now, 
pe Stars se găsesc cele mai 
reușite compoziții ale lui Simply 
Red de la debut și până atunci. 
Stars este mult mai șlefuit, 
Hucknall cântă mai bine ca nici

odată, iar compozițiile sale 
sunt mai originale.

Pe album figurează pie
sele: Something Got Me 
Started / Stars I Thrill Me I Your 
Mirror / She's Got It Bad / For 
Your Babies / Model I How 
Could I Fall I Freedom și 
Wonderland. într-un interviu 

Hucknall spunea: "Stars sună 
clar și foarte simplu fără arti
ficii. Albumul este complex 
fiind făcut de muzicieni mari 
care fac o muzică foarte bună."

Singlelul promotional 
Something Got Me Started a 
fost No. 11 în UK (23.09.1991) 
și 23 în Billboard (2.11.1991). 
Apoi grupul a plecat într-un 
nou turneu mondial, pe piață 
apărând singlelul Stars No. 8 
la (9.12.1991). în clasamentul 
final pe 1991 albumul Stars a 
fost desemnat de revista NME 
drept albumul anului.

Turneul a continuat și în 
1992 un nou extras pe single 
din albumul Stars intitulat For 
You Babies I Freedom / The 
Devil figurează pe locul 9 în 
UK (17.02.1992). La festivi
tatea de decernare a Brits 
Awards grupul Simply Red a 
câștigat două categorii: cel 
mai bun album și cel mai 
bun grup britanic (la egalitate 
cu KLF). (- va urma - )

Horia SEBEȘAN

http://www.mirc.co.uk
http://www.mirabilis.com
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VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 
Băcia, 4400 mp, cu posibilități 
de racord la apă, gaz, energie 
electrică, și porumb pe cu
poane. Tel. 672357 (3622)

• Vând casă, curte, grădină 
în Dîncu Mic, 62. Informații 
Orăștie, Pricazului, bl.73, 
ap.9(3841)

• Vând casă în Vețel, preț 
avantajos. Tel. 665137 (4833)

• Vând garsonieră, Gojdu, 
28 milioane, negociabil. Tel. 
217948(4841)

• Vând apartament 2 ca
mere, Caragiale, multiple 
îmbunătățiri, negociabil. Tel. 
260854(4843)

• Vând apartament 2 ca
mere, etaj 4, 56.000.000 lei. 
Tel. 232236 (3621)

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

• Vând apartament 2 ca
mere, Gojdu, str. Aleea Viito
rului, bl. 03, sc.1, ap.4. Tel. 
665114(4793)

• Vând casă, zonă cen
trală. Deva, tel. 230783. 
(4723)

• Vând Ford Orion 1,6 D, 
înmatriculat, gri metalizat, 
1988/129000 km. Tel. 092/ 
379705(4802)

• Vând Opel Kadett combi 
Euro 2, Mercedes 300 Diesel 
combi. Tel. 212463 (4834)

• Vând camion DAC, 6 
tone. Tel. 241578, Orăștie 
(4836)

• Vând tractor U 445. Tel. 
627660,după ora 16. (5288)

• Vând BMW 316, înma
triculat, an fabricație 1979, 
preț negociabil. Tel. 219214 
(3619)

• Vând Peugeot 305, Die
sel, CIVT, 2000 DM, tel. 
242834(3584)

• Vând autoșa Raba 18 
tone, preț 125 milioane, nego
ciabil sau schimb cu produse 
“Siderurgica”, O.C. energie, 
tel. 051/146187,092/208638 
(3721).

• Vând două autoturisme 
Mitsubishi Galant, stare foarte 
bună. Tel. 054/713157 (3724)

• Vând urgent Dacia 1325 
Liberta, fabricație 21 de
cembrie 1992, capacitate 
cilindrică 1400 cmc, 5 viteze, 
stare foarte bună, preț 23 
milioane, negociabil. Tel. 054/ 
724021(3722)

• Vând cabină completă 
tractor U 445. Tel. 213777 
(4838)

• Vând SRL ‘97. Călan, 
Streisîngiorgiu, nr. 21 (4849)

• Vând urgent dulap trei uși, 
recamier, masă, patru sca
une, foarte convenabil. Tel. 
217323(3620)

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

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

• Vând vin de coacăze. 
Relații latei. 231523 (4797)

• Vând cruce marmură, 
Deva, str. A.VIaicu, 112, preț 
1.300.000.(4795)

» Vând fax Samsung, 
scanner A4, imprimantă A4 
Schneider, telefon portabil 
apartament, robot telefonic, 
xerox A4, defect. Tel. 711063 
(3720)____________________

• Vând TV Sony -trinitron,
diagonala 70 cm, toptext, 
stereo, telecom. TV Philips 
- Match Line, diagonala 70, 
toptext, 16:9, stereo, Pip, 
Zum, 5 scarturi, riceiver 
satelit, decoder D2 Mac, stop 
cadru etc. Amplificator 
“Akay” 4x80W, tuner “Akay”, 
CD “Denon” cu 5 CD și 
simplu, boxe Akay 100 W și 
“Unitra”75 W, TV în carcasă 
lemn, Siemens, Telefunken, 
Nordmende etc. preț 
1.500.000 lei cu telecoman
dă, mixer audio, 4 intrări+2 
microfoane, 200 DM. Tel. 
092/318687.______________

• Vând urgent congelator 
Arctic, frigider Arctic 180 litri, 
pătuț copil cu saltea, cărucior 
copil, calorifer electric Zass, 
covor persan lână, 3x2 m, 
prețuri negociabile. Tel. 054/ 
724021(3723)

• Companie oferă locuri de 
muncă. Condiții: fără cazier, 
minimum studii medii, prezență 
agreabilă. Oferim câștiguri 
între 2.200.000-3.800.000 lei, 
lunar. Vârsta 18-30 ani. Tel. 
092/440080,713962 (2708)

• Doriți între 1,5 milioane- 
3 milioane pe lună în buzu
nar? Sunați azi, start imediat. 
DS Max Canada deschide 
noi divizii de marketing în 
România și selecționează 20 
de persoane dinamice, seri
oase, pentru a le pregăti 
gratuit în această oportu
nitate. Experiența nu este 
necesară. Doamna Paula D, 
054/627527.

• Emigrare Canada. Pachet 
informațional oficial complet, 
formulare, evaluare. Serio
zitate. 120.000 lei. Coman
dați la C.P.14, Cugir, Alba. 
(4800)

COMEMORĂRI

• Șase luni de lacrimi și 
dor de când atât de timpuriu 
ai plecat dintre noi, dragul 
nostru fiu

MARCO NEAMȚU
In această zi, o sfântă 

rugăciune la mormântul tău. 
Prin iubire îți vom păstra 
veșnic amintirea. (4840)

• Azi se împlinesc 6 săp
tămâni de când am condus 
pe ultimul drum pe cel care a 
fost soț, tată și bunic

LAZĂR CORNEL
Nu te vom uita niciodată.

ÎNCHIRIERI

• închiriez biliard. Vând 
mobilă combinată și uși 
interioare. Tel. 260091 (4831)

Soția Ileana, copiii Cornel și 
•Marcela, nepoții Robi și 
Raluca. (8851)
■■■■■■■■■■■■■■■■
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OFERTE DE 
SERVICII

■ 1 marcă germană 
-100 yeni japonezi 
B 1 liră sterlină
a 1 franc elvețian
■ 1 franc francez

5926 lei ■
8223 lei ■ 

16537 lei"
7202 lei B 
1767 lei ■

feri ANUNȚ PUBLICITAR
l= ti pentru vanzarea de acțiuni prin NEGOCIERE DIRECTA

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, cu sediul în str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, București, Direcția 
privatizare 3, scoate la vânzare prin NEGOCIERE DIRECTĂ, în conformitate cu prevederile Ordonanței de 
Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, modificată și completată prin H.G. 361/1998, 
70 % din acțiunile Societății Comerciale "COMBOR” - SA, cu sediul în Orăștie, str. Luncii , nr. 3, județ 
Hunedoara, cod fiscal R2146879, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/39/1991, având:

Obiectul principal de activitate:
- producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializarea în nutrețuri 

combinate pentru creșterea păsărilor;
- contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
- comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile 

zootehnice, precum și desfacerea prin magazinele proprii către crescătorii particulari.
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O. R.C.): 8.067.616 mii lei. 
Cifra de afaceri conform bilanțului din anul 1997: 10.824.410 mii lei.
Profitul net al ultimului an încheiat: 92.494 mii lei.
Structura acționariatului la data de 06/08/1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 225.893 70,00
SIF 89.388 27,70
PPM 7.424 2,30
TOTAL 322.705 100,00

• Efectuez transport cu 
dubă 6 tone. Tel. 672359 
(7774)

• SC Gef Facilities SRL Deva, 
distribuitor preferențial al pro
duselor Colgate-Palmolive și 
Benkiser, angajează agenți 
comerciali băieți sau fete pentru 
zona Valea Jiului, domiciliul 
stabil în Petroșani sau Petrila 
și pentru restul județului Hune
doara. Condiții: vârsta 20-28 ani, 
minimum studii medii,stagiul 
militar satisfăcut (pentru băieți). 
Oferim condiții de salarizare 
avantajoase. Informații tel. 
230930.(4835)

• Societate comercială 
angajează operatoare calcu
lator. Condiții: experiență în 
domeniu cel puțin un an. 
Trimiteți CV la nr.de fax 054/ 
215844, până vineri 
20.11.1998.(4844)

■ 100 lire italiene 599 lei ■
2 Cursurile incluse în această 2 
B listă au la bază cotați! ale socie-a 
utăților bancare autorizate să e-B 
B fectueze operațiuni pe piața valu-u
■ tară. Prezenta listă nu implicau
■ obligativitatea utilizării cursurilor^
■ în tranzacții efective de schimb ■
■ valutar și înregistrări. ■
■■■■■■■■■■■■■■■■
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Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 5.647.325.000 lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția Oferte a 
FPS, între orele 8-16, până în ziua precedentă termenului limită de depunere a ofertei, inclusiv.

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 4.000.000 lei va fi achitat la casieria 
vânzătorului din str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3 - București, camera 16 sau în contul numărul 
251100980900224 deschis la BRD - SMB. Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE 
PREZENTARE sunt:

- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la negociere este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Garanția de participare în valoare de 169.419.750 lei se achită la BRD - SMB în contul 

251100980900313.
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE și a garanției de 

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

Pentru participarea la negociere, ofertantul va depune documentele prevăzute în HG 55/1998, art. 
27, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE și oferta, inclusiv Planul de afaceri, 

, închise în plicuri sigilate, la Direcția Oferte, Marketing, Relații cu Investitorii, până la data limită de 
03.12.1998, ora 11,00. Ofertele vor fi deschise în aceeași zi 3.12.1998, ora 13,00, în prezența 
ofertanților.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în devize 
convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, la data semnării protocolului 
de finalizare a NEGOCIERII DIRECTE.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de 
garanție bancară valabilă180 de zile calendaristice de la data depunerii ofertei.

Alte relații privind societatea comercială- la doamna Niculae Georgeta - tel. 3101693, fax 31Q1694. 
Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

=— — '«

Fondul Proprietății de Stat-
Direcția Teritorială Hunedoarar

organizează
CONCURS

pentru ocuparea unui post: de Jurist
Concursul va avea locîn data de 20.11.1998, ora 10, la sediul FPS - Direcția 

Teritorială Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37 A, telefoane 
054/211089,214503.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru 
participarea la concurs:

> să aibă cetățenia română
> să cunoască limba română
> să fie apți din punct de vedere medical
> să aibă studii superioarejuridice
> să nu fi fost condamnați pentru infracțiuni legate de munca sau 
profesia lor
> să cunoască o limbă străină, de preferință engleza

Acte necesare pentru înscrierea Ia concurs:
> curriculum vitae
> copie după diploma de studii superioare

Actele vor fi depuse la secretariatul FPS - DT Hunedoara până la data de 
19.11.1998, ora 16.

Bankcoop S»A»
Agenția Orăștie

SC TOPTECH SRL
SCOATE LA LICITAȚIE pentru data de 23 noiembrie 1998, 

ora 10, următoarele:
ICasă, curte în Orăștie, str. Pricazului, nr. 30.
Restaurant Pati-Bar Paradis în Orăștie, str. Pricazului, nr. 30. 
Cap tractor rabă plus dubă izotermă 22 tone în Orăștie, str.

Pricazului, nr. 30.
Camion IFA 7 tone plus remorcă 7,5 tone în Orăștie, str.

1.
2.
3.

Pricazului, nr. 30.
^Mobilier bar, preț pornire licitație 1.500.000 iei. 
O Hală sortare S.C.P.P. Geoagiu.
■•Cantina S.C.P.P. Geoagiu
ElGraid animale S.C.P.P. Geoagiu

Licitația va avea loc la Judecătoria Orăștie, biroul
executorului judecătoresc.

Informații suplimentare la Agenția Bankcoop S A. Orăștie, 
telefon 247565 și la biroul executorului judecătoresc.

1. Inginer absolvent al Facultății de Calculatoare
* Cunoștințe hard și soft * Vârsta maximă 30 ani 

‘Domiciliul în Hunedoara * Disponibilitate la program 
‘Salarizare atractivă

2. Referent vânzări
‘ Studii medii sau superioare * Experiență în domeniu 

3 ani ‘ Vârsta maximă 30 ani ‘ Cunoștințe operare CIEL, 
EXCEL, WORD ‘ Domiciliul în Hunedoara ‘ Disponibilitate 
la program ‘ Salarizare atractivă

Cei interesați vor trimite un Curriculum Vitae detaliat pe 
adresa: SCTOPTECH SRL, 2700 DEVA, str. A. Mureșanu 1, 
tel./fax 213871, E-mail: office @toptech.ro, precizând 
postul dorit, până la data de 23 nov. 1998. Informații 
suplimentare la tel. 213871.

nr.de
http://www.sof.ro
toptech.ro


S.C. Fracom 5.R.L.
Cu sediul în Deva, curtea interioară a magazinului "Ulpia”, telefon 211027

OFERĂ
SOBE DE ÎNCĂLZIT CU GAZE

Marca Corona SUPERSER, producție Spania
♦ Soba Corona Superser dispune de aprindere electronică cu putere reglabilă și ardere 

completă care nu necesită sistem de evacuare a gazelor arse.
♦ Fiind de dimensiuni reduse (425/330/700 mm) și prevăzută cu spațiu special pentru 

păstrarea buteliei, este ușor manevrabilă în spațiul de încălzit.
♦ Folosește drept combustibil butan-propan la butelia standard de 12 kg.;
♦ Reglajul permite folosirea a trei trepte de încălzire dezvoltând o putere echivalentă cu 

până la 4500W.
♦ Dispune de senzori care controlează concentrația de CO2în spațiu.
Preț echivalent 260 U.S.D. inclusiv TVA.
Se vinde ți cu plata în 6 rate lunare, cu un avans echivalent de 125 U.S.D.

De asemenea, SC Fracom" primește comenzi de dulciuri pentru cadourile de Moș Crăciun 1998

ADMINISTRATORUL UNIC AL S.C. “PANICOR” S.A.
CU SEDIUL ÎN HUNEDOARA, STR. MIHAI VITEAZUL, NR. 1

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

la sediul Facultății de Inginerie Hunedoara,
în data de 03.12.1998, ora 15.00

cu următoarea ordine de zi:
1. Delegarea administratorului unic al societății pentru exercitarea atribuțiilor 

adunării generale a acționarilor referitoare la modificarea și completarea obiectului de 
activitate al societății, în conformitate cu art. 114 din Legea 31/1990 republicată în 
Monitorul Oficial nr. 33/29.01.1998.

2. Aprobarea măsurilor necesare pentru redresarea economico-financiară a societății.
3. Aprobarea listei de mijloace fixe și active neutilizate, propuse pentru a fi valorificate 

prin vânzare, închiriere etc.
4. Diverse.
Acționarii convocați sunt cei înscriși în Registrul Acționarilor la data de 23.11.1998 
In caz de neîntrunire a cvorumului prevăzut în Statut și în Legea 31/1990, a doua 

adunare se va (ine în data de 04.12.1998, în același loc și la aceeași oră ca și prima.
Materialele referitoare la adunare pot fi consultate la sediul societății începând cu 
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CONSILIUL LOCAL DEVA -
JUDEȚUL HUNEDOARA

*
Piața Unirii, nr. 4, telefoane 213435,212735

organizează licitație publică în vederea concesionării terenurilor pentru 
construcții, situate în intravilanul municipiului Deva, pentru realizarea 

obiectivelor prevăzute în documentațiile de urbanism aprobate în condițiile 
Legii nr. 50 /1991 - republicată, art. 10-15, astfel:

Obiectivul 1. Amplasament situat în intravilanul municipiului Deva, B-dul N. Bălcescu, în 
spatele bl. 34 și P4 - Al. Moților, în suprafață de 134,80 mp, în vederea realizării a 7 (șapte) 
garaje înșiruite.

Taxa anuală minimă de concesionare este de 20.000 lei/ mp/ an (zona III).
Durata concesiunii este de 20 de ani.
La- licitație pot participa locatarii apartamentelor blocurilor 34, 35, 36, P4, Al. Moților, 

care dețin autoturisme în proprietate.
Acest amplasament a fost aprobat cu Hotărârea Consiliului local Deva nr. 123/1998. 

Obiectivul 2. Amplasament situat în intravilanul municipiului Deva, Aleea Viitorului, între 
bl. E6 și imobilul nr. 6 din str. Cernei, în suprafață de 24,00 mp, în vederea realizării unui garaj.

Taxa anuală minimă de concesionare este de 20.000 lei/ mp/ an (zona III). 
Durata concesiunii este de 25 de ani.
La licitație pot participa locatarii apartamentelor blocurilor E6 și E5, care dețin 

autoturisme în proprietate.
Acest amplasament a fost aprobat cu Hotărârea Consiliului local Deva nr. 91/1998. 

Obiectivul 3. Amplasament situat în intravilanul municipiului Deva, str. Mărăști - lateral cu 
Sala Sporturilor, în suprafață de 3,4 mp, în vederea realizării unui chioșc pentru difuzare presă. 

Taxa anuală minimă de concesionare este de 87.500 lei/ mp/ an (zona III). 
Durata concesiunii este de 20 de ani.
Profilul: difuzare presă.
Acest a.mplasament a fost aprobat cu Hotărârea Consiliului local Deva nr. 106/1998. 

Obiectivul 4. Amplasamente situate în intravilanul municipiului Deva, pentru închirierea 
de terenuri pentru tonete, în vederea practicării activităților de comerț stradal, în suprafață 
de 3,00 mp fiecare.

Taxa anuală minimă de închiriere este de 1.080.000 lei/ mp/ an.
Durata închirierii este de 1 (un) an.
Profilul: comercializare legume și fructe

Obiectivul 5. Amplasament situat în intravilanul municipiului Deva, B-dul Decebal, în 
spatele blocului P, în suprafață de 50,00 mp, în vederea realizării a două garaje fiecare în 
suprafață de 25,00 mp.

Taxa minimă de concesionare este de 40.000 lei/ mp/ an.
Durata concesiunii este de 15 ani.
La licitație pot participa locatarii apartamentelor blocului P, b-dul Decebal, care 

dețin autoturisme în proprietate.
Acest amplasament a fost aprobat cu Hotărârea Consiliului local Deva nr. 153/1998. 
Documentațiile licitației se vor ridica contra cost de la sediul Consiliului local Deva - 

Biroul administrarea domeniului public și privat, cam. 36, începând cu data de 20.11.1998.
Ofertele se depun până la data de 7.12.1998, ora 15,00, la sediul Consiliului local Deva, 

cam. 36.
Licitația va avea loc în data de 8.12.1998, ora 10,00, la sediul Consiliului local Deva, 

Sala de consiliu.

Vremea va fi deosebit de 
rece pentru această 
perioadă. Cerul va fi variabil, 
cu înnorări mai accentuate 

în jumătatea nordică a țării, unde local va ninge. în restul 
teritoriului ninsorile vor fi izolate. Vântul va prezenta 
intensificări în zonele sudice și la munte. Temperaturile, 
în scădere, se vor situa între -4 și 6 grade la amiază și 

între -10 și Ojrade dimineața.

VREMEA

Vânzări prin licitație
Societatea de Administrare Active feroviare 

S.A. - Agenția Teritorială Timișoara, cu sediul în 
Timișoara, str. Gării, nr. 2, telefon CFR 941/ 3150, 
telefon PTT și fax 056/ 193808, vinde pe bază de 
licitație transcontainere și containere mici din 
stațiile: Semenic, Timișoara Est, Lugoj, Remetea 
Mare, județul Timiș, Caransebeș, județul Caraș- 
Severin, Glogovăț, Sofronea, Bujac, Arad, județul 
Arad, Simeria, Deva, Hunedoara, Petroșani,, 
Livezeni, județul Hunedoara.

Pentru informații suplimentare solicitanții sunt 
rugați să se adreseze la sediul Agenției 
Teritoriale Timișoara.

ÎNCHIRIERI De SPAJII
Societatea de Administrare Active Feroviare 

S.A - Agenția Teritorială Timișoara, cu sediul în 
Timișoara, str. Gării, nr. 2, telefon CFR 941/ 
3150, telefon PTT și fax 056/ 193808, închi
riază pe bază de licitație spații, terenuri, linii CF, 
în terminalele de transcontainere Livezeni, Ca
ransebeș, precum și în stațiile Sarmizegetusa, 
Păclișa, Cîrnești - Retezat (pe linia CF Hațeg - 
Sarmizegetusa).

Pentru informații suplimentare solicitanții sunt 
rugați să se adreseze la sediul Agenției Terito
riale Timișoara.

SC ULPIA SA 
DEVA 

închiriază spații 
comerciale la etajul 

2 al complexului.
Informații la tel. 217929, 
213575, 092/258444.

SC GENERAL 
SIMPREST 

SA SIMERIA
scoate la licitație 

publică pentru închiri
ere spațiul situat în Si
meria, str. P. Unirii, bl. 
20, sc. D, parter, în su
prafață de 144,6 mp.

Licitația va avea loc 
în data de 30.11.1998, 
ora 10,00, Ia sediul so
cietății din Simeria, str. 
1 Decembrie, bl. 103, 
parter.

Informații la 
telefon: 260935.
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PRM-ul este pregătit să preia o parte din
prerogativele puterii

De puțină vreme deputatul 
PRM de Hunedoara", llie 
Neacșu, a fost din nou 
prezent în județ. Cu acest 
prilej el a prezentat unei părți 
a ziariștilor din presa locală și 
centrală o seamă de chestiuni 
legate de situația economică 
și socială din județ, inves
tițiile străine în România, 
Legea învățământului în 
dezbaterea deputaților și 
problemele țiganilor.

în ceea ce privește prima 
chestiune, deputatul PRM a 
apreciat că județul Hune
doara este cel mai vitregit din 
punctul de vedere al pri
vatizării, reformei și 
investițiilor. Dintr-un județ 
privilegiat, astăzi el este pe 
primul loc în ceea ce privbște 
șomajul. în opinia lui llie 
Neacșu, nu este exclus ca 
focul care să genereze o 
explozie socială să 
pornească din județul Hune
doara. Acest lucru din cauza 
nepăsării guvernanților.

Explozia socială nu o vor 
putea conduce nici 
sindicatele, nici partidele. Ea 
nu va fi condusă de nimeni. 
Va fi o harababură generală 
care va afecta pe toată lumea.

O vină pentru această 
situație o are FPS-ul și fostul 
său președinte, care nu a
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Fraudă fiscală in construcțiiI

fără autorizații»
locale. Din cele 600 miliarde lei, 
120 miliarde reprezintă 
evaziunea fiscală realizată în 
construcții în 1997, a mai 
precizat Nicolae Noica.

Fraudarea statului prin 
evaziunea fiscală din construcții 
a fost posibilă cu ajutorul 
Consiliilor locale și județene, 
care nu urmăresc aplicarea 
Legii privind autorizarea în 
construcții, a apreciat ministrul 
Lucrărilor Publice.

El a cerut modificarea Legii 
privind regimul autorizărilor în 
construcții, prin majorarea 
amenzilor la 50 milioane lei și 
prin pedepsirea cu închisoarea 
a celor care ridică imobile în 
mod ilegal.

La propunerea ministrului 
Noica, a fost înființată o comisie 
interministerială, formată din 
reprezentanți ai ministerelor 
Justiției, Finanțelor și de 
Interne, care să recupereze 
fondurile fraudate prin realizarea 
construcțiilor ilegale.

Realizarea a peste 40.000 de 
construcții .fără autorizație și 
declararea unei valori mai micr a 
construcțiilor decât cea reală au 
prejudiciat bugetul de stat, în 
perioada 1992-1998, cu 19.000 
de miliarde de lei, a declarat 
Nicolae Noica, ministrul Lucrărilor 
Publjce și Amenajării Teritoriului.

în jur de 20% din cele 
240.000 de construcții declarate 
de Consiliile județene și locale nu 
au autorizație, nefiind incluse în 
evidențele Comisiei Naționale de 
Statistică, care a înregistrat doar 
197.000 de imobile construite în. 
ultimii șase ani.

“Calculând la un preț de 300 
dolari/mp, utilizat pentru 
construcțiile neautorizate, rezultă 
că statul nu a încasat taxe în 
valoare de 18.000 miliarde lei", a 
spus ministrul Noica. Acestei 
sume î se adaugă alte 600 
miliarde lei neachitate către stat 
pentru că proprietarii au declarat 
o valoare mult mai mică a 
construcțiilor, pentru a plăti taxe 
minime către administrațiile 

Asociație pentru 
studiul fenomenelor

♦

Un grup de cercetători români a înființat recent Asociația 
pentru Studiul Fenomenelor Aerospatiale Neidentificate 
(ASFAN), care va analiza aceste fenomene din perspectiva 
cunoștințelor și a ipotezelor științei contemporane; un accent 
deosebit urmând a se pune pe investigarea cazurilor 
semnalate deja în perimetrul românesc.

Asociația, care a dobândit personalitate juridică, va recurge 
ia sprijinul organismelor și instituțiilor care dețin informații 
specifice, precum și al laboratoarelor prevăzute cu aparatura 
necesară studierii acestor fenomene. De asemenea, vor fi 
evaluate efectele sociale și psihologice ale fenomenelor de 
tip OZN, iar ASFAN va stabili relații de colaborare cu asociații 
similare din străinătate, pentru a putea beneficia de datele și 
de experiența acumulate de-a lungul anului. (Mediafax)

sprijinit suficient siderurgia. 
S-a dat și un exemplu. 
Datoria “Sidermet” Călan era 
în 1996 de 8 miliarde de lei, iar 
un an mai târziu a ajuns la 86 
de miliarde.

Spuneam că o altă 
problemă la care s-a referit 
deputatul llie Neacșu a fost 
ratingul care situează 
România pe ultimul loc între 
țările europene care acced la 

primirea în Uniunea 
Europeană. S-a arătat că 
politica actualei puteri nu 
putea să ducă decât la 
această situație.

“Am discutat cu foarte 
mulți parlamentari - spunea I. 
Neacșu. Mi-au spus că ei 
realizează faptul că nu pot 
face mare lucru. Nu cedează 
însă puterea pentru că 
trebuie să învețe să devină 
manageri politici. Mi-au spus 
că dacă au fost aleși, merg 
până la capăt. Oricum, 
P.R.M.-ul este pregătit să 
preia o mare parte din 
prerogativele puterii, dar în 
urma unor alegeri anticipate”.

lată, în esență, și alte
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opinii ale lui llie Neacșu.
• Problema cărbunelui în 
România este una artificială. 
Țara are nevoie de cărbune.
• Romtelecom s-a vândut cu 
o sumă care se putea 
recupera într-un an și care 
aducea la bugetul statului 
multe miliarde de lei. «Cei de 
la Uniunea Europeană se 
miră (în sens negativ n.n) de 
ce facem noi la ora actuală. Și 

acest lucru întrucât actuala 
putere nu este în stare să 
susțină un program de 
reformă, privatizare, dezvol
tare și investiții în România, 
în plus, cred că nici nu 
dorește asemenea treburi. 
• în Camera Deputaților s-a 
reluat votul privind Legea 
învățământului. “Era cât pe 
ce să pierdem - a spus dl 
Neacșu. Și aceasta, întrucât 
țărăniștii au votat în favoarea 
UDMR-ului. Au rămas singurii 
de la putere care au făcut 
acest lucru”. »S-a considerat 
că acesta este un act de 
“sinucidere” al PNTCD, că 
respectivul partid va dispărea 
în scurt timp de pe scena

Un dialog
(Urmare din pag. 1)

socială ale oamenilor, a acceptării 
luptei sindicale, dar în anumite 
limite, până la un punct - al 
permisivității reformei -, dl 
Gheorghe Barbu s-a întrebat și a 
întrebat dacă societatea, în 
ansamblul ei, este dispusă să 
accepte, să sprijine acest proces, 
cu efecte pozitive pentru fiecare 
pe termen lung și a făcut apel la 
înțelegere și toleranță în acest 
sens.

S-au perindat apoi pe rând 
prin fața microfonului și a 
asistenței liderii de sindicat de- 
acum cunoscuți Nicolae Ciocan, 
Gheorghe Curcă, Dorin Gostian, 
Cristian Popa - din subunitățile 
RAC Deva, Petru Vaidoș - 
Siderurgica Hunedoara, Adolf 
Mureșan - FRE Deva. Fiecare și- 
a expus, cu îndreptățire, 
nemulțumirea față de situația grea 
din domeniile de activitate în care 
lucrează, au adus acuze 
guvernării și forțelor politice aflate 
la putere pentru această stare de 
lucruri îngrijorătoare, au adresat 
critici unor parlamentari 
hunedoreni pentru neimplicarea în 
soluționarea problemelor presante 
din județul nostru, le-au pus 
întrebări tăioase, motivate, eco
nomic și social - în calitatea lor 
de alegători -, au cerut sprijin, și- 
au exprimat speranța în mai bine.

Totodată, fără excepție - mai 
puțin Adolf Mureșan, care n-a avut 
amestec în manifestarea de la 
Sântuhaim -, ei au cerut scuze 
subprefectului Segesvari Pavel 
Nicolae pentru jignirile pe care i 
le-au adus unii dintre colegii lor, 
Gheorghe Curcă declarându-l 
chiar pe subprefect omul politic 
numărul unu al anului din județul 
Hunedoara.

A venit rândul celor patru 
parlamentari prezenți la dialog - 
în ordine Doru Gaița, Petru 
Șteolea, Andreiu Oprea, Dumitru

politică. “PNTCD-ul nu are 
nimic comun cu națiunea 
română, cu țăranii, 
creștinismul sau
democrația” - a ținut să 
precizeze deputatul.

S-au făcut apoi câteva 
considerații legate de 
țigani. Deputatul PRM a 
arătat că actuala putere nu 
poate ține pasul cu 
ascensiunea partidului său, 
nu reușește să-l “pună la 
punct” în duelurile directe, 
așa că se încearcă o nouă 
stratagemă. *“Prin 
București circulă un șir de 
țigani care sărbătoresc 
dezrobirea. Ei sunt conduși 
de un sociolog, Nicolae 
Gheorghe, plătit de o 
fundație din Budapesta. 
Toate aceste mișcări ale 
țiganilor sunt dirijate de 
Budapesta, în cunoștință 
de cauză cu puterea de la 
Cotroceni”. • Partidul 
România Mare nu dorește o 
explozie socială necon
trolată. Se vrea ca 
sindicatele să-și ceară 
drepturile, să fie înțelese, 
dar să nu o “ia razna”, să 
creadă că ele fac politica 
acestei țări.

Valentin NEAGU

cu scuze
Ifrim - să-și expună gândurile și 
opțiunile referitoare la criza 
economică națională și a 
județului Hunedoara, să dea 
răspunsuri la întrebările puse de 
liderii de sindicat, unele 
răspunsuri cam de la înălțime și 
neconvingătoare, să-i informeze 
asupra modului în care s-au 
implicat mai mult sau mai puțin 
în rezolvarea anumitor situații, 
dând asigurări că vor acționa cu 
mai multă perseverență și. 
dinamism, din posturile lor de 
putere, pentru adoptarea unor 
măsuri corespunzătoare și 
atenuarea conflictelor și 
tensiunilor sociale din județul 
Hunedoara. Din nefericire, 
senatorul Andreiu Oprea s-a 
angajat într-un dialog 
contradictoriu cu unii lideri de 
sindicat, iar deputatul PUNR 
Petru Șteolea s-a prins într-un 
duel politic tăios, neprincipial, cu 
colegul său de Cameră, Dumitru 
Ifrim (PSDR), gest specific 
ședințelor parlamentare, dar 
inutil cadrului ședinței despre 
care facem vorbire.

A mai luat cuvântul directorul 
general al SC „Siderurgica" SA 
Hunedoara, Gheorghe Pogea, al 
cărui discurs logic și echilibrat, 
pe problemele stringente ale 
reformei în general și ale 
metalurgiei în special, îl vom 
interpreta altă dată.

Din păcate, după opinia 
noastră, întâlnirea nu a avut o 
finalitate concretă, nu a culminat 
cel puțin cu câteva propuneri și 
măsuri concrete cu care 
administrația județului, 
patronatul și forțele sindicale, 
împreună cu parlamentarii, să 
inițieze încă din cursul acestei 
săptămâni demersuri la nivelurile 
superioare ale puterii pentru 
rezolvarea măcar și parțială a 
problemelor extrem de grele cu 
Co.e se confruntă astăzi județul 
Hunedoara.

Protecția
9

muncii
(Urmare din pag. 1)

fapt. în primul rând, firmele au 
primit autorizații de funcționare 
din partea primăriilor, fără a 
avea avizul de la protecția 
muncii. O altă cauză este 
prevederea Legii Protecției 
Muncii, apărută în 1996, care 
stipula că toate firmele au 
obligația de a obține avizul de 
la protecția muncii în termen de 
30 de zile de la intrarea în 
vigoare a legii. “Nu era posibil 
fizic așa ceva, precizează dl 

^Radu. Ca urmare, s-a convenit 
să se facă o amendare a legii, 
care să majoreze acest termen 
limită de 30 de zile la 36 de luni. 
Deci până anul viitor. După 
această dată firma care nu are 
avizul de la noi este pasibilă de 
amenzi între 5 și 20 de milioane 
de lei. Aceste amenzi vor fi 
indexate corespunzător 
nivelului inflației de la un inter
val la altul".

Tot ca noutate se poate 
aminti că, prin amendamentele 
vizate accidentele de muncă 
care se produc pe fondul 
consumului de alcool, sau rn 
timpul executării unor sarcini ce 
nu au legătură cu munca 
accidentatului, ies de sub 
competența inspectoratelor de 
protecție a muncii.

Cine trebuie să ia taurul 
de coarne?

(Urmare din pag. 1)

Romos unde s-au cumpărat 
reproducători proveniți din 
ferme de elită, ceea ce con
tribuie ia ridicarea potențialului 
genetic ai animalelor. O 
asemenea intenție există și ia 
Consiliul local Șoimuș.

!n limita fondurilor alocate, 
pe lângă cei peste 100 
operatori însămănțători din 
rețeaua de reproducție și 
selecție a animalelor, se mai 
găsesc în funcțiune și peste 20 
de stațiuni de montă naturală, 
unde reproducătorii sunt în 
proprietatea OJRSA.

Vorbind despre reproducția 
Ia specia porcine, di Mang a 
făcut precizarea că, ținând 
seama de starea precară a 
reproducătorilor, există 
intenția de a procura pentru 
oficiu! din Deva un număr de 
15-18 vieri din rasele Marele 
alb, Landrace și Durok, având 
acum condiții să fie acoperite 
cerințele în tot județul, 
păstrarea materialului seminal 
congelat asigurăndu-se pentru 
o săptămână în containere ia 
centrele teritoriale ale OJRSA.

In contrast cu preocupările 
arătate, în discuție a revenit și 
o situație ce ridică serioase
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Prețul 
benzinei

(Urmare din pag. 1)

20% a consumului la nivel de 
țară), ceea ce a condus, 
firește, la o diminuare sen
sibilă a încasărilor bugetare.

Atunci când a venit în 
fruntea Ministerului Finan
țelor, dl Remeș a făcut 
declarații dintre cele mai 
favorabile, el spunând despre 
scăderi ale taxelor, despre o 
relaxare fiscală în general, 
dar se pare că în foarte puțin 
timp domnia sa șl-a schimbat 
radical punctul de vedere, 
pășind voios pe drumul 
deschis de predecesorii săi, 
dl Ciumara și dl.Dăianu. 
Soluția este totuși relaxarea 
fiscală. Dacă 100 de oameni 
plătesc fiecare câte un leu la 
buget, se adună 100 de lei, 
dar dacă 5 oameni plătesc 10 
lei, nu se adună decât 50 de 
lei. Dacă oamenii nu sunt 
nevoiți să plătească foarte 
mult pentru un litru de 
benzină el sunt încurajați să o 
consume,ceea ce ar aduce 
încasări însemnate bugetului.

Șl totuși, prețul benzinei 
este gata de a sări -.pentru a 
câta oară - în aer. Toate 
prețurile vor crește și, firesc, 
puterea de cumpărare a 
românilor va mai scădea un
pic. Până când și, mai ales, 

„până unde domnilor III

semne de întrebare (care a 
fost, cum spunea interlo
cutorul, eronat prezentată și 
interpretată ia un post de 
televiziune). Este vorba în 
speță de făptui că în comuna 
Bucureșci s-a licitat și 
desființat stațiunea de montă, 
ultimul reproducător de rasă 
ai OJRSA existent aici fiind 
retras acum doi ani. Din 
păcate aici a fost închis, de 
curând, și punctul de 
însămânțări artificiale, pe 
care conducerea OJRSA este 
preocupată să-i redeschidă în 
condițiile în care consiliul 
local se implică, sau poate un 
întreprinzător particular, în 
soluționarea problemelor 
legate de buna organizare și 
desfășurare a reproducției.

fn condițiile în care se 
încalcă prevederile H.G. 1233/ 
1996, este bine să se țină 
seama de făptui că în căzui 
utilizării ia monte naturale a 
unor reproducători neauto
rizați se întâmplă să dege
nereze efectivele, să nu se 
obțină producțiile așteptate, 
fapt ce cade și sub incidența 
unor sancțiuni pentru cei 
vinovați de astfel de situații. 
Cineva trebuie să ia taurul de 
coame, nu?
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