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coMCNTAfin FERICIREA PENSIONARILOR
Preocupată de eveni- 

li meritele care bântuie țara - 
I greva generală a minerilor din 
i Valea Jiului, protestele 

producătorilor și comercianților 
I împotriva măsurilor de 
i creștere a accizelor la alcool, 
I tutun și cafea, certurile 

ministeriale asupra pre- 
j vederilor bugetului pe 1939, 

procesul de destituire a 
j președintelui Bill Clinton și 

altele - nația română nici n-a 
observat cum, peste noapte, 
Guvernul a fericit pensionarii. E 
adevărul gol, goluț. O hotărâre 
strecurată printre multe alte 
acte normative adoptate recent 
are darul să aducă fericirea' în 
casele pensionarilor, în care de 
la o vreme doar sărăcia își mai 
găsea locul. Dar, ce să mai 
lungim vorba, acum s-a 
terminat cu sărăcia. Căci 

darnicul și mult grijuliul guvern 
pentru viața, sănătatea și' 
fericirea pensionarilor, a luat 
măsura indexării pensiilor, în 
riecare lună a acestui an, cu 
enormul procent de 0,6 la sută, 
închipuiți-vă, așadar, ce fericire 
s-a lăsat peste pensionari! 
Astfel, pensionarul mediu 
(adică cu o pensie medie, care 
se ridică acum la 500.000 lei) 
va beneficia lunar, în plus, de 

fabuloasa sumă de 3000 de 
lei. Vă dați seama ce 
înseamnă asta? O pâine de 
700 de grame mai mult într- 
o lună. Păi, cu o pâine în plus 
traiul pensionarului devine cu 
totul altul. Mai ales în acest 
început de an când, prin 
binecuvântarea ministrului

Gheorghe PA VEL
(Continuare în pag. 2)
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ANUNȚ
Joi, 14 ianuarie 1999, 

între orele 9 și 10, primarul 
municipiului Deva, domnul 
Mircia Muntean, și cola
boratorii săi se vor afla în 
dialog direct cu cetățenii 
Devei prin intermediul emi
siunii “Diminețile Cetății” 
realizată de către Radio 
Timișoara. în timpul emi
siunii cetățenii municipiului 
Deva pot adresa întrebări la 
numărul de telefon 213435.

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

Județul 
Hunedoara
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!n Valea Jiului

Minerii protestează împotriva 
închiderii unităților lor!

Greva minerilor 
declanșată în Valea 
Jiului, ca urmare a 
hotărârii Ministerului 
Industriilor și Co
merțului de a închide 
exploatările de cărbune 
cu mari pierderi, precum 
și reducerea subven
țiilor, rămân, cel puțin 
pentru moment, două 
dintre evenimentele cele 
mai fierbinți acum, la 
început de an.

Revendicările mine
rilor formulate și 
înaintate spre solu
ționare !a București nu 
par a avea sorți de 
izbândă în fața 
ministrului Radu 
Berceanu care-și susține 
în continuare punctul de 
vedere, motivat cu 
argumente de natură 
economică. De cealaltă 
parte sindicatele din 
Valea Jiului. în frunte cu

Miron Cozma, H acuză de 
adoptarea unor decizii 
departe de realitate, de 
distrugerea mineritului 
românesc, precum și de 
disponibilizarea unui 
număr tot mai mare de 
lucrători din acest seg
ment economic.

Deși lui Miron Cozma 
și ortacilor săi H se părea 
normal să H se atribuie, 
între altele, nici mai mult 
nici mai puțin decât

10000 de $ și minimum 
două hectare de 
pământ celor dispo- 
nibilizați • solicitare 
care a iritat o mare 
parte a opiniei publice 
românești ■ primele 
rezultate ale nego
cierilor de la București 
exclud o astfel de 
posibilitate, iar părțile 
aflate în dialog și-au

(Continuare în pag. 2)

“Intreabă-te ce faci tu pentru țară și 
apoi ce face ea pentru tine”

Mișcarea de protest 
din Valea Jiului este 
percepută și in
terpretată nuanțat în 
raport de implicațiile 
afective sau materiale 
ale fiecăruia dintre noi. 
Cum este văzută 
această nemulțumire a 
minerilor chiar de 
oamenii Văii Jiului a 
fost nu numai o 
curiozitate gazetă
rească dar și un mod 
firesc de a exprima o 
situație de fapt exis

tentă și care comportă 
numeroase discuții. 
□ intre numeroasele 
opinii am reținut-o pe 
cea a doi tineri. Ei se 
numesc Nicolae
Oîmpeanu (student) și 
Natașa Manoilă
(cetățeană străină) și 
trăiesc în Petroșani de o 
bună perioadă de timp: 
“Adevărul privind starea 
actuală din Valea Jiului 
este pe la mijloc, dar și 
modul de manifestare a 
minerilor nu trebuie să

fie cel pe care-l au. 
Dacă o țară întreagă 
merge cum merge, în 
zadar încearcă să 
impună prin forță numai 
punctul lor de vedere. 
Dacă Traian Băsescu le- 
a propus o alternativă, 
chiar la drumuri și cu 
un salariu mai mic, 
trebuie să o accepte. De 
ce spun acest lucru: 
pentru că este singura 
șansă pe care o au 
multi dintre ei. Sunt o

I

bună parte care nu știu

altceva să facă. Or, eu 
cred că trebuie să 
accepte o alternativă 
pentru că se 
dovedește pe zi ce 
trece că mineritul 
înghite mulți bani și 
este într-o mare parte 
nerentabil. Dintr-un alt 
punct de vedere, 
oamenii sunt de 
înțeles. O viață

Grupaj realizat de 
Comei POENAR 

Foto: Traian MÂNU
(Continuare în pag. 2)

Manifestări omagiale 
“Mihai Eminescu”

Vineri, .15 ianuarie a.c., la Deva, ora 14,30, la Statuia lui Mihai 
Eminescu din Parcul orașului va fi omagiat Luceafărul Poeziei 
Românești prin cântece, recitări și depuneri de jerbe și buchete de 
flori. La ora 17,00, în sala mică a Casei de Cultură Deva vor avea 
loc acțiunile:

- Expoziție de carte: “OPERA EMINESCIANĂ ÎN BIBLIOTECA 
JUDEȚEANĂ’’ -

- Moment muzical pe versuri eminesciene
- Prezentarea eseului "Eminescu - versuri sublime" de scriitorul 

Gligor Hașa, membru al Uniunii Scriitorilor din România
- Finalizarea Ștafetei-concurs "PORNI LUCEAFĂRUL", între 

echipajele liceelor “DECEBAL" și “TRAIAN” din Deva
- Prezentarea cărților "Lada de zestre" de Constandin Clemente, 

cu participarea autorului și acordarea de autografe și “Iubire și 
viețuire la Eminescu și Lucian Blaga” de prof.dr. Iosif Cheie-Pantea.

După cum se știe zona 
Bradului a fost declarată 
zonă defavorizată, ceea ce 
oferă celor ce vor investi aici 
o seamă de facilități, cea mai 
importantă dintre acestea 
fiind scutirea- de impozit 
vreme de 10 ani. Pentru a se 
stabili precis domeniile în 
care se poate acționa și 
unde se pot manifesta 
investitorii, din inițiativa dlui 
senator Constantin Blejan și 
a dlui Aurel Benea, primarul 
municipiului, recent a avut 
loc la Brad o întâlnire a 
primarilor din zonă. In cadrul 
manifestării s-a stabilit ca

“Ducem o viață 
grea”

Vasiie Boțan are 42 de ani și lucrează la E.M. 
Bărbăteni de 23 de ani. în familia sa trăiesc cinci 
persoane - el, soția și trei copii care sunt școlari. 
“Situația în care am ajuns, ne-a precizat 
interlocutorul nostru, este una foarte grea, cu toate 
că noi la Bărbăteni dăm cărbune de bună calitate. 
Nu înțeleg de ce s-a luat această hotărâre de a 
închide mina pentru că noi ne-am făcut treaba. Este 
greu ca după 23 de ani de muncă, când mai am doar 
câțiva până la pensie, să-mi găsesc altceva de 
lucru. De asemenea, eu cred că peste 2-3 ani mina 
noastră se va deschide pentru că nevoie de cărbune 
va fi. Ceea ce ni se oferă cu salarii de 500.000 - 
700.000 nu poate fi acceptat pentru că nu avem din 
ce să trăim. Gândiți-vă cum să poți trăi cu doi ccpii 
în liceu și unul în generală cu 700.000 de lei la care 
se adaugă cheltuielile de zi cu zi - mâncare, haine,

(Continuare în pag. 2)

în fața Companiei Naționale a Huilei din Petroșani, mii de 
mineri se află în grevă generală.

La Brad
Vin investitorii

fiecare primărie să 
întocmească o listă a 
obiectivelor de care are 
nevoie fiecare localitate și 
care pot fi realizate de 
investitori. Aceste liste se 
află în lucru și ele vor 
cuprinde cele mai stringente 
obiective economice, social- 
culturale de care au nevoie 
satele din această parte a 
județului.

Am aflat că deja au venit în 
zonă primii investitori. O

firmă din Oradea se 
interesează de construirea 
unei unități de prelucrare a 
lemnului. O firmă din Cluj- 
Napoca s-a interesat de 
producerea pâinii, și tot una 
din municipiul de la poalele 
Feleacului intenționează să 
investească într-o unitate de 
asamblare a unor produse 
electronice.

Toți cei ce doresc să 
investească - localnici sau din 
afara zonei - sunt bine primiți

de conducerile primăriilor 
din zonă și li se pun la 
dispoziție toate datele de 
care au nevoie, sunt ajutați 
să învingă piedicile ce li se 
ridică în cale, să nu se 
lovească de birocrație. în 
zonă există deci speranțe 
că prin investițiile ce se vor 
face cei ce au fost și vor fi 
încă disponibilizați din 
minerit își vor găsi locuri de 
muncă șl Țara Zarandului 
nu se va prăbuși din punct 
de vedere economic și 
social. Dimpotrivă va 
prospera.

Traian BONDOR
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(Urmare din pag. 1) tiecesce»
concentrat atenția pe 
nivelul subvențiilor și 
posibilității măririi 
salariilor minerilor. 
Dincolo de datele 
matematice care sunt 
invocate de către părți - 
fiecare încercând să-și 
motiveze cât mai bine 
punctele de vedere - 
greva minerilor din Valea 
Jiului alunecă încetul cu 
încetul spre latura 
politică, cu toate că 
pozițiile mai multor lideri 
de partide sunt 
nuanțate

Ut, alt țapi devine

*-----------------------
(Urmam am pag. 1)

întreagă au făcui: un 
lucru iar acum după 
mulți ani este greu să te 
obișnuiești să faci 
altceva.

Dacă însă ești pa
triot și ții la această 
țară, nu poți să fii de 

jicord cu ceea ce do- 

(Urmare din pag. 1)

taxele comune etc. 
Numai pentru calaură 
dacă o plătești ajunge la 
400.000 de lei lunar. Oacă 
rămânem pe drumuri nu 
mai avem cu ce să 
întreținem nici măcar 
copiii la școală. Probabil 
o să trebuiască să-i trimit 
la lucru, pentru că din 
700.000 de lei nu se poate 
trăi.”

Referitor ta siiuatia din Valea Jiului populația este de părere că

Guvernul trebuie să-și urmeze programul
Făcând parte din familia 

’marilor neliniștiți , liderul 
mișcării sindicale minerești din 
Valea Jiului a avut întotdeauna 
darul, malefic, do a fi 
catalizatorul port-drapel al 
războaielor sociale izbucnite la 
gura minei Temperamentul cu 
năbădăi, aerul de extremă 

1 autoritate, tupeul dezarmant I- 
I au recomandat imediat pentru 

poziția de lider, anonimul 
Cozma așteptând doar șansa 
afirmării. Cruciadele minerești 
asupra Capitalei de la începutul 
anilor '90 au fost mai mult decât 
a așteptat de la destin “micul" 
Cozma

Produs de conjunctură al 
anilor 1990 și 1991, "marele" 
Cozma s-a lansat în cariera de 
lider sindical ca unealtă 
aducătoare de cucuie puterii 
politice de atunci. “Cârdășia” cu 
fostul președinte, mai mult sau 
mai puțin dovedită, dar evidentă 
pentru oricine, a fost practic 
cheia succesului de sindicalist 
al lui Cozma până în 1996. 
Câștigând rapid influență, 
rostuindu-și viața între excese 
costisitoare și neadmițând 
poziții opuse, liderul minerilor a 
devenit un personaj incomod și 
temut chiar pentru propriii ortaci 
și colegi sindicaliști. Faptul ca, 
până în 1996, grevele 
organizate de el se terminau cu 
happy-enci i-au permis lui Miron 
Cozma o consolidare 
permanentă a puterii, de câteva 
ori mușcând de ochii lumii chiar 
mâna care-i satisfăcea 
revendicările Minerii au primit

- 

Minerii
protestează (Urmare din pag. 1)

îngrijorător: pe zi ce 
trece, tensiunea în Valea 
Jiului crește, iar 
soluționarea reven
dicărilor minerilor pare 
imposibil de rezolvat 
mai cu seamă într-un 
asemenea moment în 
care se găsește 
economia națională.

Ideea de a lua din nou 
drumul Bucureștiului - 
idee tot mai des 
vehiculată, dar foarte 
periculoasă având în 

"întreabă-te ce faci 
tu pentru țară.»."

resc minerii. în această 
idee aș dori să vă aduc 
în discuție o expresie 
celebră, dar cu foarte 
mare adevăr: “Să nu te 
întrebi ce face țara

H Ducem o viață grea"
Nicoiae Gogu, miner 

la E:M. Lupeni: “Situația 
în care am ajuns este 
foarte grea. Am 12 copii, 
iar dacă ni se ia și pâinea 
de la gura copiilor, pâine 
care și așa cu greu o 
obținem, ce vom face? 
Unde vom merge și ce 
ajungem să mâncăm. Se 
spune că noi minerii

ani la rând, în spirit total 
antieconomic, noi și noi 
reeșalonări ale datoriilor, noi 
privilegii materiale și garanții de 
menținere a locurilor de muncă. 
Nu e întâmplător că poziția de 
lider a lui Cozma a început să 
se clatine o dată cu instalarea 
noii puteri în 1996. “Ciomăgiții” 
de ieri deveniseră guvernanți. în 
timpul scurtei detenții a lui 
Cozma, dar mai ales după, 
ortacii începuseră să se întrebe 
dacă liderul lor mai este 
reprezentativ pentru ei. Simțind 
pericolul, Miron Cozma se 
lansează, imediat după 
anevoioasa sa realegere, într-o 
campanie de greve menită a 
demonstra cotizanților săi la 
sindicat că deține încă"pârghiile 
de a forța puterea să cedeze la 
revendicări. Până și irealismul 
acestor revendicări dă nota 
disperării cu care Miron Cozma 
luptă să supraviețu'pscă pe 
poziția de lider. Această poziție 
reprezintă totul pentru el: bani, 
putere, posibilitatea de a ajunge 
senator. Minerii îl susțin pe 
Cozma. închizând ochii la 
excentricitățile sale, cu o singură 
condiție: să ie asigure locuri de 
muncă și salarii. Aceasta este 
partea nescrisă a înțelegerii pe 
care Cozma nu o poate “fenta”. 
Dacă nu mai poate “presta” în 
acest sens în favoarea minerilor, 
liderul, mai devreme sau mai 
târziu, va fi debarcat de la putere 
chiar din interior, pe fondul 
nemulțumirii propriilor ortaci. 
Practic cheia succesului de 
sindicalist a lui Miron Cozma o 

vedere poziția adop
tată și de ministrul de 
interne -, riscă să 
transforme conflictul 
actual într-o mani
festare de forță, cu 
urmări dintre cele mai 
neprevăzute. Or, într-o 
asemenea situație, 
calea cea mai bună 
rămâne a dialogului și 
a argumentelor, nu a 
unei politici ultimative, 
de amenințare.

pentru tine, ci mai cu 
seamă ce faci tu pentru 
ea. Și eu mi-am pierdut 
serviciul, dar ce nu 
este rentabil, nu mai 
trebuie admis." 

mari, 
două

avem salarii 
Credeți că 
milioane de lei sunt bani 
la prețurile actuale. De 
multe ori nu ne luăm 
salariile întregi pentru 
că nu se face planul. Nu 
mai sunt materiale, totul 
se duce de râpă, iar 
viața noastră este pe zi 
ce trece tot mai grea.”

are acum Guvernul României. 
Dacă acesta ar ceda 
revendicărilor lui, asimilate de 
liderii de sindicat din Valea Jiului, 
bugetul statului ar trebui să 
suporte pentru acest an un efort 
de cca. 500 de milioane de 
dolari, aportul populației la 
consolidarea acestei sume fiind 
de aproape 25 de dolari per om. 
“Salvarea” mineritului, prin 
păstrarea exploatărilor 
existente, ar însemna practic 
torționarea până la sânge a părții 
rentabile din economia națională 
și a cetățenilor pe care cad, deja, 
noi impozite și taxe majorate. Ca 
efect psihologic, cedarea 
Guvernului în problema 
exploatării cărbunelui în Valea 
Jiului va reprezenta o stea 
strălucitoare agățată pe salopeta 
apretată de miner-sindicalist a lui 
Cozma și o dezamăgire totală a 
celor care vor reformă în 
România.

De altfel, scurtele opinii pe 
care le-am obținut de la diverși 
interlocutori dau o dimensiune a 
stării de spirit cu care populația 
urmărește evenimentele din 
Valea Jiului.

D-nul Mircea Chirilă. 
inginer constructor, director 
antreprinză “Condor" Deva, 
este de părere că “a sosit timpul 
ca problema din Vale să fie 
privită și din punct de vedere 
economic. Rolul Guvernului 
este acela de a rentabiliza 
economia și în această 
perspectivă consider că pe 
actuala structură mineritul din 
Valea Jiului nu mai are nici un

FERICIREA 
PENSIONARILOR

liberal al finanțelor Decebal 
Traian Remeș (păcat că poartă 
aceste nume ilustre ale istoriei 
neamului nostru), s-a introdus 
noul impozit pe clădiri care 
crește substanțial, ajungând la 
câteva sute de mii anual, s-au 
majorat, mai bine spus s-au 
dublat impozitele locale pe 
terenuri, auto și altele, s-au 
majorat accizele la alcool, tutun 
și cafea, făcând din aceste 
produse articole de lux, s-au 
majorat toate taxele de 
asigurări obligatorii auto și 
altele, taxele auto pentru 
drumuri și se află în pregătire 
creșterea accizelor la 
carburanți, care va cădea 
asupra contribuabilului onest ca 
o ghilotină, ca o lovitură de 
grație. După această măsură, 
care probabil va fi luată în 
curând, pentru că bugetul nu 
mai suportă amânare și nici 
salariile demnitarilor nu mai pot 
fi micșorate, pentru că acum ei, 
după cum spunea președintele 
nostru, sunt cei care se 
sacrifică pe altarul bunăstării 
populației, va urma cum este de 
așteptat avalanșa care va 
antrena creșterea generală a 
prețurilor.

De aceea pensionarii sunt 
recunoscători Guvernului 
pentru grija ce le-o poartă. Cu 
cele trei mii de lei ce le vor primi 
în plus la pensia lor și așa 
îndestulătoare vor face față 
foarte ușor tuturor scumpirilor 
ce vor veni. Ei sunt îngrijorați, 
dar de soarta demnitarilor care 
se sacrifică și chiar se gândesc 
să mai cedeze ceva din 
indexarea asta de 0,6 la sută. 
Câte-o mie, două, câte le 
prisosesc, pentru a mai adăuga 
ceva la salariile lor, unora ca 
Remeș, chiar ceva în plus. Iar 
ministrului muncii și protecției 
sociale, social-democratul 
Alexandru Athanasiu, ca și 

viitor. De aceea măsurile 
preconizate de Guvern mi se 
par corecte în măsura în care 
pierderile pe care le 
înregistrează sectorul minier 
vor fi reduse sau chiar elimi
nate”.

Dl Romeo Stănescu. 
medic primar ortoped, 
directorul Spitalului Municipal 
Hunedoara, opinează că “ deși 
fiecare sector are problemele 
lui, sunt de înțeles anumite 
revendicări ale minerilor dat 
fiind specificul muncii lor. Pe de 
altă parte nu putem face 
abstracție de situația grea în 
care se găsesc finanțele țării și 
consider de datoria Guvernului 
să asaneze acele sectoare 
economice a căror perspectivă 
economică nu înseamnă decât 
pierderi și datorii".

Dna Crucița Dan, frizeriță, 
este de părere că poziția 
minerilor nu este cea corectă: 
“ Așa cum eu, când merg să- 
mi fac cumpărăturile, nu 
primesc marfă de cincizeci de 
mii de lei când nu pot plăti 
decât zece mii de lei, de ce alte 
categorii să primească drepturi 
materiale pe care nu le pot 
echivala prin rezultatele muncii 
lor? Nu e corect!"

Dl Constantin lonescu. 
pensionar, căpitan(r), veteran 
de război, este mai tranșant: 
“Eu sunt de formație econo
mist. N-am aflat nici până azi 
cine a plătit pierderile pe care 
le-au făcut minerii la 
deplasarea la București. Nu I- 
am auzit, de asemenea, 

secretarilor lui de stat care 
muncesc zi de zi și noapte de 
noapte pentru fericirea nației, 
sacrificându-se cu 50 la sută 
mai mult decât ceilalți pentru 
protecția pensionarilor, 
aceștia s-au gândit să le 
ridice și câte o statuie, pentru 
ca generațiile viitoare să știe 
de unde li se trage belșugul 
din țară și din casele 
oamenilor. Pentru că cei 
amintiți mai sus, în grija lor 
nemăsurată pentru soarta 
oamenilor, s-au gândit și la 
viitorul lor. O nouă lege a 
pensiilor, bazată pe un nou 
sistem, absolut echitabil, care 
este pregătit, dar nu se știe 
când îl va aproba Guvernul, 
când va ajunge în parlament, 
cînd va fi dezbătut și când se 
va aplica, va aduce și mai 
multă fericire în casele 
pensionarilor. Faptul a făcut 
ca mulți pensionari să ceară 
ca indexarea lunară să fie 
chiar reausă la 0,1 la sută. Iar 
alții, care, datorită vârstei, vor 
părăsi în acest an și în câțiva 
ani următori lumea aceasta 
pentru a trece în eternitate și 
nu vor mai beneficia de 
prevederile noii iegi s-au 
gândit că ajungând în cer să- 
I roage pe Dumnezeu ca 
atunci când le-o veni sorocul 
celor ce s-au sacrificat în 
zilele noastre pentru fericirea 
pensionarilor să-i primească 
în rai că merită.

E drept că sunt și unii 
pensionari care au altă 
părere despre demnitarii mai 
sus menționați și că atunci 
când vine vorba despre ei 
aruncă vorbe grele, 
insinuând ■‘cum de-i mai 
rabdă pământul', “își bat joc 
de noi', “să ne ferească 
Domnul de fericirea asta” și 
altele asemenea. Dar aceștia 
sunt câțiva, aproape cinci 
milioane, și nu trebuie luați în 
seamă. Sunt niște cârcotași!- ---

niciodată pe Cozma. căruia 
i-a crescut freza în pușcărie, 
punându și întrebări pri
vitoare la nivelui producției, 
costurile de producție și in ce 
proporție sa regăsește 
munca minerilo. în veniturile 
pe care ei le obțin. E lucru 
limpede ca lumina zîlei că 
acolo unde o întreprindere c 
nerentabilă nu se pot plăti 
salarii. Or. Compania 
Națională a Huilei Petroșani, 
din câte am afiat, are pierderi 
pe care nimeni nu mai este 
dispus să le compenseze. De 
aceea consider că Guvernul 
trebuie să-și ducă programul 
de restructurare până la 
capăt”.

Dl profesor Liviu 
Popescu, directorul Liceului 
Pedagogic “Sabin Drăgoi”, 
este de părere că ar fi 
necesar un dialog mai bine 
conturat între Guvern și 
sindicatele din Valea Jiului, 
considerând ca bine venită o 
repunere pe coordonate 
economice a extracției de 
cărbune prin organizarea 
unor licitații în care CONEL 
să-și aleagă cel mai 
avantajos furnizor. “Dacă 
minerii se pot încadra în 
anumite limite ale pierderilor, 
așa cum declară, 
participarea la licitații pentru 
cărbune ar fi un catalizator 
care ar grăbi, cred, procesul 
de rentabilizare în procesul 
extragerii cărbunelui .

Păreri consemnate de 
Adrian SĂLĂGEAN

Miercuri, 13 ianuarie

2 BERBEC
Cel mai îndrăzneț vis al dv 

este pe cale de a se împlini. 
Veți primi mai multe vești 
bune. Cei care nu au încă un 
partener este probabil să-l 
găsească curând.

3 TAUR
Sunteți indulgent și amabil 

cu toată lumea. Azi dați 
dovadă de creativitate și le 
veți crea celor din jurul dv 
multe momente plăcute.

O GEMENI
Concentrați-vă asupra 

unui singur lucru, căci altfel, 
dând frâu liber fanteziei, 
puteți comite o greșeală 
gravă, ignorați-i pe cei care 
pălăvrăgesc Th jurul dv. și nu 
vă implicați în afaceri 
dubioase. Nu împrumutați 
bani unei persoane pe care 
nu o cunoașteți îndeajuns.

C! RAC
Sunteți de nerecunoscut: 

hotărât, gata de acțiune. Pe 
lângă îmbunătățirea stării 
materiale, aveți succese și 
printre prieteni. In cazul în 
care aveți deja partener, 
trebuie sa ștergeți cu buretele 
peste ce a fost zilele trecute

2 LEU
Perioadă de revenire la 

normal Incertitudinile se 
transformă in certitudini. 
Dacă până acum ați avut 
nelămuriri în privința viitorului 
copilului dv., acum veți putea 
alege soluția ideală.

2 FECIOARĂ
Sunteți cuprins de 

sentimente confuze. Sunteți 
când prea tensionat, 
încordat, când foarte fericit. 
Nu vreți să recunoașteți că 
sunteți îndrăgostit. La 
serviciu vă implicați foarte 
mult în muncă.

O BALANȚĂ
în talerele balanței dv, 

destinul a așezat pietre 
prețioase de aceeași 
greutate. Este greu de ghicit 
care merită să o dați la 
șlefuit. Veți alege diamantul 
din partea dreaptă a talerului.

O SCORPION
Azi aveți de luat o decizie 

importantă fără să aveți timp 
de gândire. Atenție la felul în 
care procedați. Primiți 
răspuns într-o problemă 
oficială.

3 SĂGETĂTOR
Aveți sarcini multiple și 

dificile, ceea ce generează 
un disconfort pregnant. Veți 
apela la ajutorul Racilor și 
Scorpionilor. Femeile din 
Săgetător pot avea unele 

I eșecuri.

O CAPRICORN
Aveți o memorie 

fantastică și-i bine să vă 
exploatați această
capacitate. Nu vă interesează 
opiniile altora, deși ar merita 
să-i ascultați și pe alții. Ar 
trebui să fiți mai maleabil.

O VĂRSĂTOR
Sentimentele vă vor ocoli 

azi, inima dv e bine zăvorâtă. 
Fiecare minut este folosit 
pentru muncă. Lucrați fără 
odihnă, dar rezultatele se 
conturează greu.

Z> PEȘTI
Poziția astrelor este 

favorabilă călătoriilor și 
încheierii de noi prietenii. 
Farmecul dv vă va ajuta să 
cuceriți persoana potrivită.. 
De aceea, dacă vă apasă 
singurătatea, fiți pe fază! 
Lucrurile se pot schimba 
radical
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Festivitatea premierii celor mai buni sportivi 
ai județului Hunedoara în anul 1998

Luni, H ianuarie, după amiază, în sala mare a 
Prefecturii din Deva, a avut loc festivitatea de 
premiere a celor mai buni sportivi ai anului 1998, a 
antrenorilor și conducătorilor asociațiilor, cluburilor 
școlare sportive, a unor ziariști și reporteri din 
presa scrisă, de la televiziunile locale și posturile de 
radio din Deva, organizată de către Direcția pentru 
Tineret și Sport a județului Hunedoara și Asociația 
Ziariștilor Profesioniști INFO Deva.

Au participat ca invitați de onoare și au rostit 
scurte alocuțiuni domnii ing. Nicoiae Stanca, pre
fectul județului Hunedoara, Nicoale Segesvari, 
subprefect, ing. Gheorghe Barbu, președinte al 
Consiliului județean, prof. Dorin Reclaru, directorat

Primele premii acordate de organizatori au fost oferite 
insliluțiilor care au sprijinit sportul în anul trecut. Au fost 
premiate Prefectura județului, Consiliul județean, Primăria 
municipiului Hunedoara și Primăria municipiului Deva. în 
momentul primirii premiilor, dl Nicoiae Stanca, prefectul 
județului, a motivat sprijinul pentru sport acordat de Prefectură 
spunând că "acolo unde nu-i sport și cultură nu-î civilizație", iar 
dl Gh. Barbu, președintele Consiliului județean, a deplâns 
"barierele legislative în a sprijini sportul pe măsura intențiilor și 
rezullajelor".

Următoarele premii acordate au fost două premii pentru 
întreaga activitate, pentru numeroasele succese obținute derti 
lungul carierei și ou fosl înmânate dnei prof. Mariana Bitang și 
prof. Octavian Belu, antrenorremeriți, antrenori coordonatori ai 
Lotului Olimpic de Gimnastică Feminină a României.

După acordarea acestor premii sa trecut la premierea sportivilor și 
a antrenorilor care Ti pregătesc.

La sporturi neolimpice au fost premiați următorii 10 sportivi:
1. Gheorghe Cocotă-radioamatorism-CSS Petroșani
2. Janos Sirrio - karate - Constr. Hunedoara
3. Sorina Steavu - karate - Coristr. Hunedoara
4. Mădăiina Gogâțu - gimnastică aerobică - CSS Cetate Deva
5. leontin Ciortan - navomodelism - Jiul Petroșani
6. Vizitiu Elena - alpinism - Minerul Lupeni
7. Jean Diamond - navomodelism - Jiul Petroșani
8. Mihai Hosu - karate - Constr. Hunedoara
9. Simona Câmpeanu - planorism - Aeroclubul Dacia Deva
10. Diana Istrate-karate-Constr. Hunedoara
Sa precizat că acești sportivi sunt deja câștigători tradiționali ai 

titlurilor mondiale ori europene la ramurile respective și că echipa 
națională a României este de 36 de ani consecutiv campioană mon
dială Io navomodelism.

La categoria sporturi olimpice eu fost premiați sportivii:
1. Mario Olaru - gimnastică - CSS Cetate Deva
2. Ionela Bungărdean - atletism - CSS Cetate Deva
3. Denisa Costescu - atletism - Centrul județean de Atletism
4. Emil Mihai - lupte libere - CSS Petroșani
5. Raluca Pășcuța - judo - Parângul Lonea
6. Claudia Cesovan - tir cu orcul - Mineral Aninoasa
7. Diana Pascu -înot • CSS Hunedoara
8. Ecaterino Ureche - gimnastică - CSS Cetate Deva
9. Robert Bartha - schi alpin - CSS Petroșani

Robert Molnar - atletism - Siderurgica Hunedoara
10. Ramona Bărbat- gimnastică - CSS Cetate Deva
Organizatorii au remarcat succesele constante pe care le obțin 

gimnastica și atletismul precum și eforturile pe care le rac celelalte 
ramuri sportive pentru atingerea performanței.

Și premierea antrenorilor sra făcui separat pe cele două ramuri 
olimpice și neolimpice. La secțiunea antrenori la sparturi neolimpice au 
fost premiați:

D.j. T.S. Hunedoara - Deva. Remus Mariș, primarul 
municipiului Hunedoara, prof. Octavian Belu, 
antrenor federal al lotului feminin de gimnastică, 
oameni de sport, conducători de cluburi, directori 
de la cluburi sportive școlare și alți antrenori, 
profesori de sport din Deva, Hunedoara, Valea 
Jiului, Orăștie și Brad. Au fost prezenți prof. Mihai 
Bănulescu.fost director al Liceului sportiv din Deva, 
omul de care se leagă, de-p lungul anilor, cele mai 
frumoase succese ale gimnastelor noastre in Cam
pionatele Mondiale, Europene și Jocurile Olimpice, 
care a predat "ștafeta ” profesorului Ion Bădoi, 
noul director al acestei prestigioase școli românești 
de gimnastică feminină.

1. Bello Molnar - radioamatorism - CSS Petroșani
2. Adriana Andreason - gimnastică aerobică - CSS Cetate
3. Leontin Gorton - radioamatorism - CSS Petroșani
4. Nicoiae lordăchescu - karate - Dacia Orăștie
5. Adel Ștef - planorism - Aerodubul Dacia Deva
* Premiul spedal: Janos Simo - karate - Constructorul Hunedoara. 
Clasamentul antrenorilor premiați la sporturi neolimpice a fost 

următorul:
1. Uliana Cosma și loan Cărpinișan - gimnastică - CSS Cetate Deva
2. Mihai Luca - atletism CSS Cetate Deva
3. Mariana Mladin - atletism - Centrul județean de atletism
4. Vasile Făgaș - lupte - CSS Petroșani
5. loan Bordea - judo - Parângul Lonea
6. Viorel Habian - tir cu arcul - Mineral Aninoasa
7. Zeno Giuraso - înot - CSS Hunedoara
8. Zohan Tolh - schi - Știința Petroșani
9. Ștefan Beregszazy • atletism • Siderurgica Hunedoara
10. Cristian Enoiu - gimnastică - CSS Cetate Deva
Organizatorii au apreciat munca depusă dea lungul anilor de 

acești antrenori, adevărați făuritori de talente. Următoarele premii 
acordate de organizatori au răsplătit activitatea cluburilor din județ. 
Astfel au fost premiate: Corvi nul Hunedoara, Jiul Petroșani, Vega Deva, 
Siderurgica Hunedoara, Mineral Certej, Victoria '90 Colan, Dacia Orăștie, 
Parângul lonea, Minerul Lupeni, Jiul Petrila, Minerul Vulcan, Știința 
Petroșani, Minerul Aninoasa, Aerodubul Dacia Deva, Remin Deva, CSS 
Dew, CSS Hunedoara, ASA Aurul Brod și Constructorul Hunedoara. Dacă 
uni reprezentanți ai duhurilor pe lângă mulțumirile aduse sau lăudat 
și cu realizări în întreținerea bazelor sportive, Grigore Constantin, 
reprezentantul Clubului Constructorul Hunedoara a anunțat că acest 
club și-a încetat activitatea din motive financiare.

- Următoarele premii acordate ou fost premii speciale pentru 
întreaga activitate și au răsplătit atât cluburile cât și 
personalitățile sportive. Astfel de premii au primit: CSS Cetate 
Deva - pentru 20 de ani de activitate, Mihai Bănulescu, fost 
director la CSS Cetate Deva, Vasile Tămaș - AS Minerul Aninoasa, 
prof. Dumitru Pătrașcu, prof. Ștefan Beregszazy și CSS Petroșani.

Utemele premii oferite sportivilor sau adresat celor mai buni juniori 
ai anului 1998 și au fost acordate pentru: Ramona Bărbat - gimnastică 
- CSS Cetate Deva și Adrian Pascal - fotbal - CorvinuI Hunedoara.

în încheierea festivității de premiere a sportivilor sau acordat 
premii tuturor instituțiilor de presă care au prezentat evenimentele 
sportive, cât și celor mai buni gazetari de sport. Astfel, Asoaați o Ziariștilor 
Profesioniști NFO PRESS Deva o considerat că cei mai buni ziariști sportivi 
ai județului Hunedoara în anul 1998 au fost: Sabin Cerbu - Cuvântul 
liber, Nicoiae Secoșan - Radio Timișoara, Alin Bonța - Oglinda, Daniel 
Mariș - Transilvania Jurnal, Nicu Pascu - Prosport, Ion Bădin Radio Color 
Hunedoara și Prosport, Mihai Junea - Radio Timișoara. Un premiu 
special pentru debut în jurnalistica sportivă La fosl acordat micuței 
Aniela Ceaușescu - gimnastă la CSS Cetate Deva și realizatoarea unor 
emisiuni de gimnastică pentru copii.

Ramona
gimnastică

BarbatSorina Steavu 
karate, locul III

Gheorghe Cocota 
locul III la C.M. radioamatorism

Adriana Andreaason 
antrenoâr»

Mariana Brtang 
antri-noare

Ion Cârpinițan 
antrenor

Maria Olaru, sportiva numărul unu a Județului Hunedoara în anul 
1998, declară:

“Vreau să fiu lidera noii generații”

- Maria Olaru, specia
liștii în domeniul mișcării 
sportive te-au declarat 
cea mai bună sportivă a 
anului în județul Hunedoa
ra pentru 1998. Rezulta- 
tel^obținute de tine te-au 
situat pe locul I. Te sur
prinde acest lucru?

- Da, cred că da. Deși 
anul acesta am făcut parte 
pentru prima dată din echi
pa României, la o mare 
competiție de senioare, re
zultatele au fost bune.

- Hai să trecem în re
vistă aceste rezultate. La 
ce concursuri ai parti
cipat?

- La Campionatele Eu
ropene de senioare din 
Rusia am obținut locul I și 
o medalie de aur cu echi
pa, iar în finala de la sări
turi m-am situat pe locul II 
și am cucerit o medalie de 
argint. Rezultate bune am

avut și la Campionatele In
ternaționale ale României, 
la alte competiții internațio
nale tradiționale.

- Probabil pentru 1999, 
problemele vor fi mai 
multe, acest an fiind an 
preolimpic. Ce îți dorești 
pentru noul an care a de
butat de puțin timp?

- îmi doresc în primul 
rând să mă refac și să prind 
echipa națională de se
nioare pentru Campionatele 
Mondiale din China. îmi do
resc să particip nu ca o sim
plă gimnastă, o compo
nentă oarecare a echipei, ci 
ca o lideră a noii generații!

- Mă bucură că spui 
acest lucru. Faci parte 
dintr-o generație în care dl 
prof. Octavian Belu își 
pune mari speranțe. Cum 
vezi de pe acum marile 
competiții, Campionatele 
Mondiale și Jocurile Olim
pice?

- Singura problemă este 
timpul. Concursurile se 
apropie tot mai repede, tim
pul trece ușor. Campiona
tele Mondiale vor fi desigur 
foarte grele, ca și Olimpiada 
din 2000. Este dificil dar 
sper să fie bine pentru noi.

- Am vorbit aici de spor
tul de mare performanță. 
Gimnastica ocupă pentru 
tine, știu, primele trei locuri 
într-un top personal. Dar cu 
școala ce se întâmplă?

- Chiar dacă suntem pre
zente mai puțin timp la școa
lă, facem eforturi, ne strădu

°agină realizată de Sabin CERBU. Ciortan MARiNUȚ

AU ÎNCEPUT pregătirile
FOTBALIȘTILOR____________ ,_________

CORVINUL
HUNEDOARA
Luni, la ora 10, la sediul clubului hunedorean 

și-a dat întâlnire conducerea FC Corvinul cu lotul 
de jucători, un excelent prilej pentru a face 
cunoștință și cu noul antrenor principal, Nicoiae 
Babeti. Ca un club serios, care se respectă, dnii- 
Liviu Magheru, președinte de onoare, și Octavian 
Cojocaru. președinte executiv, au anunțat din timp 
și i-au invitat pe ziariștii și colaboratorii ziarelor 
centrale de specialitate la conferința de presă în 
cadrul căreia s-au prezentat pe larg amănunte 
privind obiectivele pentru retur ale conducerii 
clubului, pregătirile ce se vor efectua în vederea 
continuării procesuiui de formare a unei echipe 
competitive, capabilă să atace în viitorul apropiat 
mult dorita promovare în Divizia A.

în timpul desfășurării conferinței de presă, toți 
ziariștii și reporterii de la radio și televiziunile din 
Deva și Hunedoara au primit răspunsuri pe larg la 
toate întrebările, făcându-se toate precizările 
necesare. Antrenorul principal N. Babeti și-a 
prezentat activitatea și ca fotbalist și antrenor, 
subliniind că a venit la Hunedoara decis să 
contribuie la ascensiunea echipei, fiind convins 
că are sprijinul conducerii clubului pentru a 
pregăti cum se cuvine echipa în vederea revenirii 
ei pe prima scenă fotbalistică a țării, având ca 
antrenor secund pe Florea Văetuș.

lată și lotul lărgit al fotbaliștilor hunedoreni care, 
după efectuarea vizitei medicale, va începe pro
gramul de pregătire pentru returul Campionatului 
Diviziei B. seria a ll-a: Cedan, Rahoveanu, Pascal, 
Clep (portari), Călugărița, Procorodie, Haidiner, 
Sterean, Alin Rus, R. Andone, Andrei Dincă, Dinu, 
Chezan, Costăchescu, Păcurar, Scariat, Șandor, 
Mitrică, Babarți, Sfârc, Ocneanu, Mut, Costel Mâcnea, 
Boldor, Corinda. Este posibil ca unii jucători - 
Chezan, Costăchescu - să plece la Vega Deva, 
Păcurar în Ungaria, depinde de ei și posibilitățile 
echipelor respective de a duce tratativele cu FC 
Corvinul. în același timp și Corvinul se va întări cu un 
vârf de atac, Gheorghe Radu (23 de ani), cu alți 2-3 
jucători din Arad și Alba lulia (depinde de ce arată ei 
la verificare) și un portar ce aparține echipei 
Steaua (26 de ani). Vom reveni 

im ca tot ce învățăm să ne 
fie de folos. îmi place limba 
română și mai nou 
geografia!

- încerci, așa pe o har
tă imaginară, să găsești 
orașele mai mici din 
lume, cele pe care nu le-ai 
văzut?

- Nu chiar așa. Oricum 
lumea este mare și are 
multe necunoscute.

- Este 1999 un an dificil 
pentru tine?

- Desigur. Trebuie să mă 
pregătesc din timp pentru 
bacalaureatul de anul viitor 
și mă străduiesc să îi ajung 
din urmă pe colegii mei, să 
recuperez ceea ce am 
pierdut în cele trei luni de 
zile, cât am fost accidentată 
și am fost nevoită să stau 
departe de școală.

- Te-am văzut în sală 
că ai lucrat intens la 
bârnă. Este aparatul care 
emite cele mai multe pre
tenții pentru tine?

- Da, mai ales că dintre 
cele patru aparate, la bârnă 
trebuie să trag mai tare, să 
îmi perfecționez exercițiile.

- Ce le transmiți celor 
care te-au votat decla- 
rându-te sportiva anului 
1998 în județul nostru?

- Vreau să le mulțumesc 
și în debutul acestui an să le 
adresez cele mai sincere 
urări, fericire și bucurie, 
multă, multă sănătate ce 
este mai bună decât toate!

A consemnat 
Nicoiae GAVREA

VEGA Deva
Luni, 11 ianuarie a.c., la Stadionul Cetate din 

Deva fotbaliștii care au răspuns prezent la 
apelul antrenorului Romulus Gabor au fost ace
lași lot de jucători care a încheiat turul și anume: 
Rahoveanu și Cibotariu - portari; Stachi, Do- 
brescu, Tănasă, Berindei, Vuia, Popa, Luca, 
Ștefan, Naniu, Răican, Danciu, Dan Gabriel, 
Chiliman, Voinea, Szemely, Groza, Preda, Duță, 
Bordean - jucători de câmp. '

în următoarele 2-3 zile toți componenții 
lotului își vor efectua vizita medicală, iar până pe 
20-21 ianuarie când se va pleca în cantonament 
se vor desfășura zilnic câte două antrena
mente, unul la Stadionul Cetate și un altul la o 
sală de forță din oraș. Locul pregătirii centra
lizate de iarnă urmează a fi stabilit zilele urmă
toare, putându-se alege între stațiunile Felix și 
Geoagiu. Romulus Gabor ne-a declarat că "în 
cadru! pregătirii centralizate se va pune accent 
pe pregătirea fizică - forță, rezistență, viteză -, 
dar se vor executa și antrenamente specifice 
cu mingea pentru tehnicitate și tactică". După 
revenirea din cantonament, în luna februarie va 
demara o campanie de meciuri amicale de pre
gătire. S-a luat deja legătura cu clubul UTA 
stabilindu-se o “dublă" pe 11 și respectiv 17 
februarie cu “Bătrâna doamnă". Urmează a se 
discuta tot în vederea unor meciuri amicale cu 
cluburile Jiul, Corvinul, Minerul Certej, Poli Timi
șoara, Apullum Alba lulia și CSM Reșița, ad
versari tradiționali ai echipei devene în perioada 
de pregătiri.

Romulus Gabor a precizat că “echipa va fi 
alcătuită în funcție de jucătorii care vor rămâne 
și cei care vor veni, principalul criteriu fiind 
valoarea și forma sportivă” și a afirmat că 
obiectivul echipei devene pentru retur este 
salvarea de la retrogradare.

Sperăm ca pregătirea de iarnă să se des
fășoare în cele mai bune condiții și la un nivel 
calitativ bun, iar jucătorii să răspundă soli
citărilor conducerii și antrenorilor pentru ca 
Vega Deva să aibă o evoluție bună care să o 
îndepărteze de zona retrogradării.

X.
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“Suprize estetice". Așa le- 
au numit cei care au avut 
bucuria de a fi părtași la două 
evenimente artistice 
desfășurate la Deva și 
Hunedoara. Unul - la Colegiul 
Național ‘‘Decebal", celălalt la 
Casa de Cultură din 
Hunedoara. La primul 
eveniment, protagoniști aut 
fost copii și adolescenți, la cel 
de-al doilea - adulți.

Ideea organizării lor a 
pornit de la o doamnă - un 
artist plastic de o tinerețe 
spirituală deosebită - prof. 
Mia Miertoiu, de la Liceul de 
arte "Sigismund Toduță”. 
Evenimentele artistice 
organizate de dumneaei, în 
ultimii ani, au lăsat viguroasă 
semnătura în viața culturală a 
municipiului reședință de 
județ și, deopotrivă, a liceului. 
Recentele manifestări - noi 
confirmări!

- La Colegiul Național 
"Decebal” am găsit 
receptivitate atât la dl prof. 
Florin llieș, directorul liceului, 
cât și la colegii mei, prof. 
Nemeș Molnar și prof. Sorin 
Stănculescu, dirigintele clasei 
a Xl-a C informatică. Cu dl 
Molnar am organizat o 
expoziție de artă plastică cu 
lucrări ale elevilor dumnealui 
din clasele V - VIII și ale 

elevilor mei din cl a Xl-a P. Au 
fost lucrări de pictură, grafică, 
ceramică, obiecte spațiale 
textile, precum și proiecte 
pentru obiecte textile în tehnici 
combinate. Eleve din clasa 
mea au oferit și o paradă de 
obiecte textile pentru purtat pe 
cap, moment mult apreciat de 
public. în ambianța creată de

VtURPRIZC

expoziție a avut loc și un 
schimb de experiență între 
elevii claselor a Xl-a 
(plasticieni și cei de la 
informatică), acțiune care a 
deschis calea urței colaborări 
între cele două licee. Elevii 
celor două clase doresc să 
colaboreze în ceea cp privește 
problematica plastică 
transpusă pe calculator, iar 
noi, diriginții, sperăm să fie o 
completare reciprocă și o 
împlinire a dorinței de 
informație a tinerei generații - a 
precizat dna prof. Mia Miertoiu.

- Am aflat că la Hunedoara 
a fost o revărsare de lumină și 
bucurie, că expoziția cu tema 
"Decembrie romantic” și-a 
pecetluit denumirea, cu atât 
mai mult cu cât ea a fost 

realizată de foști absolvenți ai 
liceului de arte devean, din 
urmă cu peste două decenii, 
care nu și-au continuat drumul 
în arta plastică., Cum s-a 
născut această manifestare?

- în luna octombrie am 
organizat la Hunedoara, cu 
elevii clasei a Xl-a P, o 
expoziție cu lucrări realizate

de ei în vacanță și în tabăra de 
la Râmeț. Expoziția a fost 
văzută și apreciată de 
profesorii de desen din școlile 
Hunedoarei și considerată ca 
un material documentar foarte 
bun. A fost văzută și de un 
public larg. între ei - și foști 
absolvenți ai liceului nostru. La 
inițiativa dlui Florin Sichitiu (de 
la grupul “Canon”) am găsit 
remediul de a risipi inhibiția 
celor care n-au mai continuat 
lucrul cu penelul. Mai întâi i- 
am propus fostei colege 
Sanda Murzea, apoi ing. 
Rodica Ailincăi (fostă Gădea), 
Iul Lucian Mara, lui Dan 
Cârjoi... Și așa am vernisat, în 
atmosfera sărbătorii de 
Crăciun, o expoziție cu lucrări 
realizate de ei - cu adevărat 

surprize estetice. A fost o 
expoziție diversă în unitate, 
cu pasteluri de o candoare 
deosebită, cu icoane și 
pictură pe lemn, care ar 
putea delecta mari spirite. 
Cred că sub forma în care s- 

,a desfășurat întâlnirea 
noastră, ea și-a împlinit 
mesajul de expoziție 
romantică și a reușit să dea 
încredere, curaj, să facă să 
vibreze în actualitate pe 
foștii noștri colegi și nu 
numai pe ei. Prin această 
manifestare am dorit să 
creăm un precedent pentru 
a umple vidul sufletesc de 
care suferim la ora actuală, 
iar în primăvară să realizăm 
o replică, la scară mai 
mare, la Galeriile “Forma" 
din Deva, unde să poată fi 
prezenți cu lucrări foști 
colegi din mai multe 
localități. Vrem ca noua 
noastră întâlnire să fie un 
remediu împotriva inhibării, 
a blocării într-o zonă care te 
face să îmbătrânești 
prematur. Atmosfera atât de 
caldă, de calm, de liniște de 
la Hunedoara, ne dă curaj.

Avem nevoie de 
destindere, de bucurie, 
avem nevoie de surprize 
estetice.

Lucia LICIU

Plante decorative 
de Apartament

AZAIEEA

Azaieea este un arbust 
decorativ, înflorește iarna 
sau primăvara. Se cunosc 
foarte multe specii, 
originea tor fiind partea de 
est a Asiei. Multe cresc și 
ia noi în munți, fiind 
cunoscute 
sub denu
mirea de 
rododen
dron sau smirdar.

Ceie pentru decorarea 
apartamentelor se 
procură de obicei de ia 
florării, iarna plantele pot fi 
ținute ia numai 4-10 grade 
Celsius. In timpul 
înfloritului ■ pentru o 
scurtă perioadă - poate fi 
păstrată ia 18-20 grade C. 
Dacă temperatura e mai 
ridicată, trebuie să aibă 
mai multă apă și să se 
stropească frunzele de 2-3 
ori pe zi. Pământul din 
ghivece nu trebuie udat 
prea tare, dar nici să se 
prea usuce. Dacă se 
întâmplă să fie uscat, se 
introduce ghiveciul până 

ia marginea de sus într-o 
găleată cu apă și se ține 
astfel 2-3 ore.

Azaieeie se vor 
păstra ia lumină multă. 
Apa folosită ia udare 
trebuie să nu aibă calciu; 

se poate 
folosi apa 
de ploaie. 
Se trans

plantează ia 2-3 ani o 
dată în pământ acid. în 
compoziția acestuia 
poate intra turbă fibroasă 
acidă (2-3 părți), pământ 
de țeiină (o parte) și 
nisip (o parte). După 
înflorire, se îngrașă 
săptămânal - dar numai 
până în iulie - cu 
îngrășăminte complexe 
și în doze slabe (0,5-1 g/ 
litru de apă). îngră
șăminte ie trebuie să nu 
conțină calciu. Se pot 
reteza vârfurile lăs
tarilor, lucrare prin care 
se poate obține o 
coroană mai rotundă și 
mai bogată.

✓

Cum ne tratăm de
GRIPĂ (afectează aparatul respirator), in primele 2-3 zile 

bolnavul va primi un regim alimentar ușor: multe lichide, sub 
formă de ceaiuri sau supe de zarzavat sărate, sucuri de fructe 
dar și fructe, făinoase. Alimentele grele se evită. Bolnavul va sta 
la pat într-o cameră caldă, bine aerisită. I se fac frecții cu oțet 
aromat, inhalații cu busuioc (1-2 pe zi) iar dacă are febră mare i 
se aplică celui suferind comprese cu spirt sanitar.

Ceaiurile recomandate sunt cele sudorifice. Dintre plantele 
medicinale cunoscute au o acțiune benefică brusturul, busuiocul, 
ghințura, izmă, levănțica, macul de câmp, mușețelul, pinul, socul, 
teiul, trandafirul. Sunt indicate portocalele, dintre fructe, și ceapa, 
usturoiul și varza, dintre legume. Bolnavului i se pot da de 2-3 ori 
pe zi câte 20-30 de picături de tinctură de propolis (într-un 
păhărel de apă sau de lapte). Dacă boala nu cedează (mai ales 
febra) după 2-3 zile trebuie să ne adresăm medicului.

G i CURAI (inflamație a mucoasei nazale, manifestată printr- 
o secreție apoasă persistentă). Repausul la pat, evitarea frigului, 
umezelii, aerului poluat și fumului de țigară sunt primele măsuri ce 
se impun. Terapia naturistă recomandă bolnavului următoarele: a) 
plante (ciuboțica cucului, ienupăr, soc, tei); b) fructe (coacăze, 
lămâie) și c) legume (ceapă, pătrunjel, usturoi, varză crudă). 
Tratamentul constă în aspirarea pe nas de suc proaspăt de 
lămâie sau apă călduță sărată, până se simt în gât. De asemenea, 
se recomandă băi fierbinți la picioare cu făină de muștar, masaje 
și comprese cu apă caldă pe față pentru a calma durerile 
sinusului.

In ciuda sezonului 
rece mai există flori 

în piața Deva

A. Brunetele: sunt 
serioase, sobre, capabile din 
punct de vedere profesional, 
pasionate și posesive pe plan 
erotic. Ele constituie - prin 
competență, devotament, 
ordine și disciplină - aliații 
principali ai soților. Le plac 
copiii și-i îngrijesc cu multă 
dragoste. Au în general o 
sănătate excelentă. în 

vestimentație, culorile lor 
favorite sunt roșul și negrul, 
iar linia croielii este cea 
clasică și sobră. Brunetele cu 
tenul deschis sunt foarte 
bune gospodine, pe când cele 
cu tenul închis sunt mai dure 
decât celelalte, foarte fidele 
însă familiei. Soții ideali pentru 
brunete sunt blonzii timizi.

Tempera
mentul, 

relevat prin 
culoarea 
pârului III
B. Șatenele: sunt foarte 

dihamice, energice și harnice, 
au o înclinație spre studiu. 
Talentele lor sunt multilaterale. 
Foarte prietenoase, le place 
flirtul, caracterizându-se și 
printr-o anume superficialitate 
și inconsecvență. în modă nu 
sunt constante. Spre 
deosebire de brunete, ele nu 
agreează mediul rural.

Șatenele sunt soții per
fecte, mereu alături de soți, 
fiindu-le bune colaboratoare. 
Cele cu tenul alb se remarcă 
îndeosebi prin blândețe, 
tandrețe și prin dulceața firii 
lor.-Cele cu ochii negri au 
calități profesionale pentru 
orice domeniu intelectual în 
care ar dori să activeze. Cele 
scunde sunt excelente 
dansatoare. Soții ideali sunt 
bruneții, îndeosebi cei serioși 

kși cultivați, (va urma)

Rețetele
• CIORBĂ DE FASOLE USCATĂ. 

Sunt necesare 400 g fasole boabe, 0,5 
zeamă de varză, câte un morcov, un 
păstărnac, un pătrunjei și puțină țeiină 
(rădăcină), ceapă, praz, sare, piper, dafin 
și verdeață. Fasolea se alege, se i 
spală și se iasă ia înmuiat în apă I,) 
caldă 8-10 ore, după care se freacă •Oi* * 
în palme pentru a-i îndepărta cojile.

• Lichidele fierbinți 
iși păstrează multă vreme 
temperatura dacă înainte 
de a le pune în termos, 
acesta se clătește bine cu 
apă clocotită.

• Râmele si vier- 
mișorii cuibăriți în 
pământul florilor din 
ghivece pier dacă plantele 
sunt udate, o dată pe 
săptămână, cu apa în care 
s-a macerat tutun de 
țigări.

• Glicerina ames
tecată în părți egale cu suc 
de lămâie este produsul 
ideal pentru îngrijirea 
mâinilor aspre și a 
călcâielor crăpate.

Se pune ia fiert într-un litru de apă, 
care se schimbă o dată sau, pentru cei
mai sensibili, de două ori. Când fasolea 
s-a înmuiat pe jumătate, se adaugă 
zarzavatul întreg (care se mărunțește 
când e gata fasolea), foaia de dafin, 

X________________________ _ ___________________

bunicii "X-
piperul și sarea. După înmuierea 
completă a fasolii se adaugă zeama de 
varză fiartă separat și se mai dau 
câteva clocote. Se servește fierbinte 
sau rece, cu pătrunjei, și după 

, •• preferință ieuștean verde, tocat 
_ deasupra.

• CARTOF! PANE. Se fierb 
\cartofii în coajă, se curăță, se taie

1 M J fetii de grosime potrivită, se 
presară cu sare și piper. Se dau apoi prin 
ou bătut cu pesmet și se prăjesc pe 
ambele părți în uiei bine încins, până se 
rumenesc frumos. Se servesc fierbinți 
și cine vrea, cu smântână deasupra

• Paharele de cristal 
rămân limpezi și, 
strălucitoare dacă se 
spală cu apă călduță în 
care s-au dizolvat două

mici -

lingurițe de oțet și una de 
sare.

• E bine de știut: 
umezind puțină sare cu 
zeamă de lămâie obținem 

»

o pastă cu care putem 
curăța rugina de pe 
obiectele de fier - vase, 
tacâmuri, scrumiere.

• Cuburile făcute 
cu apă caldă (apoi 
răcită!) și ușor colorată 
cu câteva picături de 
sirop vor fi foarte 
transparente întrucât 
apa caldă are mai puține 
bule de aer.

• Plantelor de 
apartament fumul de 
tutun le face rău, 
producându-le - ca și 
omului! - o stare toxică.

Hie LEAHU
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Creștere în “gradul” pregătirii 

asistenților medicalii
Responsabilii din re

țeaua sanitară apreciază 
că asistenții medicali, cei 
de farmacie și tehnicienii 
dentari trebuie sa aibă, 
după "modelul” țărilor 
dezvoltate, studii supe
rioare. Astfel că, începând 
din anul de învățământ 
1999-2000, pregătirea 
acestora va fi făcută în 
cadrul colegiilor universi
tare cu durata de doi, 
maximum trei ani.

Aceste colegii cu profil 
sanitar vor cuprinde, con

1 ■" .. .......... ■

Revista “Speranțe” la nr. 6

form hotărârii ministrului 
Educației Naționale, specia
lizări de asistent medical, 
asistent farmacie, tehnician 
dentar, asistent medico-so- 
cial, asistent de igienă și epi
demiologie, precum și alte 
specializări academice acre
ditate de către Consiliul Na
țional de Evaluare și Acredi
tare Academică și aprobate 
de MEN.

Forma actuală de pre
gătire a cadrelor medii, res
pectiv învățământul postli- 
ceal sanitar, va avea durata 

de doi ani și va avea spe
cializările optician, asistent 
de ocrotire, autopsier, die- 
tetician, precum și alte 
specializări acreditate de 
către aceleași instituții 
amintite anterior.

Absolvenților școlilor 
postliceale care lucrează 
în rețeaua sanitară, dar și 
ale celor care învață deja 
în astfel de unități, li se vor 
echivala studiile, ei deve
nind de asemenea absol
venți de colegii universi
tare. (G.B.)

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE PRIVIND 
CERTIFICATUL DE COMPETENTĂ 
LINGVISTICĂ PENTRU LICENȚĂ

După cum s-a anunțat 
deja, printr-un ordin al Mi
nisterului Educației Națio
nale, începând cu anul 
universitar viitor (1999- 
2000), în structura exa
menului de licență va fi cu
prins și examenul de 
competență lingvistică la 
o limbă străină de circu
lație internațională (notat 
cu “admis” sau “res
pins”). Pentru absolvenții 
din vara acestui an, exa
menul are statutul obține
rii certificatului de compe
tență lingvistică.

Conform precizărilor di
rectorului general al Direc
ției învățământ Superior din 
MEN, prof. univ. dr. Con
stantin Brătianu (consem
nate în cotidianul “Adevă
rul”), acest certificat se 
poate obține în condițiile 
următoare: prin echivalare, 
dacă absolventul a obținut 
un certificat de competen
ță lingvistică de la o insti
tuție acreditată în acest do
meniu (spre exemplu, exa
menul luat la testul TOEFL); 
prin echivalare, dacă ab
solventul a beneficiat de 

mobilități internaționale, 
pe o perioadă cumulată de 
minimum 6 luni. Certifica
tul se mai poate obține 
prin echivalarea exame
nelor promovate la cur
surile de limbi străine din 
timpul studiilor. în cazul 
celor care nu au studiat în 
facultate, catedrele de 
limbi străine pot organiza 
teste prin care să se cer
tifice capacitatea de înțe
legere a unor texte din li
teratura de specialitate 
internațională, cu dicțio
narul pe masă. (G.B.)

"Speranțe" - revista elevilor isteți 
de la Școala generală nr. 5 Deva - a 
ajuns. în pragul noului an, la numerele 5 
și 6. Două numere - un univers al co
pilăriei la vârsta școlară!

Colectivul de redacție - elevii Ioana 
Sterea, Delta Stângă, Alina Hudrea (cl 
a Vili-a A), Gabriel Daradici (VII B), 
Alexandra Natu (V D), Andrada Gu- 
ran (IV D), sub coordonarea profe
sorilor Viorica Sitaru, Diana Velciov, 
Eugenia Igelsky și Ladislau Daradici - 
a reușit să pună la îndemâna șco
larilor două numere deosebit de atrac
tive prin conținut, tematică, ilustrație, 
care, în vacanța sărbătorilor de iarnă, 
dar și după încheierea ei, le-a creat 
plăcute momente de lectură.

19 pagini speciale oferă nr. 5 al 
revistei, având o paletă largă de su
biecte ("Istorie”, "Să-i cunoaștem pe 
bobocii noștri”, “Mică antologie de lirică 
românească”, “Invitatul nostru", "Po
veștile copilăriei”, “Amfiteatrul știin
țelor”, “Povestea cuvintelor"), din care 
nu lipsesc nici cele cu teste sau jocuri 
pentru copii.

Nr. 6 al revistei este în întregime 
dedicat iernii - cu frumusețile colin
delor, ale poeziilor și ale urărilor, cu 
datini și obiceiuri de Crăciun și de 
Anul Nou, cu "plugușoare” și "sor
cove", cu semnificațiile lunilor ano
timpului alb, cu calendarul anului 1999, 
dar și cu informații și răspunsuri la 
întrebări privind examenul de capa
citate, admiterea în licee și școli pro
fesionale. în acest număr ilustrația 
este de “zile mari!” Zeci și zeci de

talente din rândul celor mici 
semnează peisaje de iarnă, 
vignete, desene din care răz
bate universul jocurilor anotim
pului rece, sau frumusețea din 
preajma pomului de Crăciun. O

lume de frumuseți într-o lume de 
ilustrații concepute și realizate 
de copii. Copiii isteți - cum în
șiși se denumesc ■ de la Școa 
la generală nr. 5 Deva.'

Lucia LICIU

| M7ir gând țf-o poanta. 6a | 

I CCub 7” I 
I “Fiecare să-și examineze I 
| gândurile; el le va găsi în între- |
■ gime ocupate cu trecutul și cu ■ 
J viitorul. Noi nu ne gândim
I aproape deloc la prezent, și I 
| dacă ne gândim la el o facem |
■ numai pentru a-i împrumuta Iu- ■ 
I mina spre a dispune de viitor. ' 
| Prezentul nu e niciodată ținta | 

| noastră: trecutul și prezentul i 
' sunt mijloacele noastre; numai : 
I viitorul este ținta noastră. Astfel I 
| noi nu trăim niciodată, ci spe- |
■ răm să trăim; și, pregătindu-ne ■
• mereu să fim fericiți, este ine- ' 
| vitabil să nu fim niciodată”. ’
I PASCAL I

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Un școlar, fiind în- | 
trebat de profesorul ■ 
său care sunt cele pa- • 

tru elemente fundamentale, răs- | 
punse: focul, apa, aerul și... și... ■

- Și care e al patrulea ?, *
întrebă profesorul. i

Nu mergea... Bietului șco- [ 
Iar nu-i venea în minte nicicum . 
al patrulea element. •

-Cum nu-ți vine în minte, | 
că doar șezi cu picioarele pe i 
6l!

Acum școlarul fu gata cu I
răspunsul: |

- Talpa încălțămintei, die .
profesor! •
_______________________ I

“Talisman" în concert pe scena Casei de Cultură din Deva
Foto: Traian MÂNU

Orice tânăr, fie el din 
generația pro sau nu, este 
amator de muzică ușoară. 
Din păcate până nu demult 
pentru tineri, muzica ușoa
ră era echivalentă cu... mu
zica străină, de preferat 
cântată în limba engleză. 
Astfel, orice discotecă care 
risca să propună muzică 
ușoară românească era 
evitată. De asemenea, ori
ce post de radio care avea 
tupeul să difuzeze muzică 
românească risca să-și 
piardă audiența. Din fericire 
însă, anul 1998 a însemnat 
spargerea monopolului 
muzicii străine și revenirea 
muzicii românești și în to
pul preferințelor generației 
tinere. Formații românești 
precum Talisman, Genius, 
BUG Mafia, 3 Sud Est ori 
Holograf sunt azi la fel de 
ascultate ca muzica topu
rilor difuzate de MTV. Pentru 
a puncta elementele care 
au determinat revenirea 
muzicii românești între pre
ferințele generației tinere, 
plusurile și minusurile 
fenomenului muzical româ
nesc, am discutat cu doi oa
meni de specialitate, reali
zatori de emisiuni muzicale 
la posturi de radio din Deva.

Anul 1998 a însemnat renașterea 
muzicii ușoare românești

Marius Dragomir: 
Radio Deva

“Tinerețea formațiilor a 
determinat renunțarea la 
clasicism”

“într-adevăr, anul 1998 a 
fost un an de revigorare a mu
zicii ușoare românești. Ele
mentul cheie al acestei reu
șite l-a constituit schimbarea 
stilului clasic al muzicii româ
nești. Trupele tinere au abor
dat genuri precum dance, hip
hop, alternativ, genuri noi pen
tru fenomenul muzical româ
nesc, care âu oferit altceva, cu 
un altfel de sound și au avut 
succes la public. Cred că pri
mii care s-au impus pe piață 
au fost Genius cu piesele 
“Cheful” și “Vara", l-au urmat 
RoMania, 3 Sud Est, Parla
ment cu “Vine vara”, BUG Mafia 
cu “Limbaj de cartier” și “Po
veste fără sfârșit", pentru ca 
finalul anului să fie dominat la 
concurență de Holograf cu 
“Ți-arn dat un inel” și BUG 
Mafia + Loredana Groza.

Această renaștere a mu

zicii ușoare românești a de ■ 
terminat schimbări în pro
gramul postului nostru de 
radio. S-a amplificat difuza
rea muzicii românești pe 
post, la fiecare oră de pro
gram existând minimum o 
piesă românească. în plus, 
a apărut chiar o emisiune 
specială dedicată muzicii ro
mânești, intitulată “întoarce- 
te acasă", realizată de Gigi 
Romanescu. Sper ca anul 
1999 să însemne continua
rea acestei ascensiuni a po
pularității muzicii românești 
și apariția unor alte trupe 
românești de succes. Totul 
depinde însă de sponsori și 
de posibilitatea de acces în 
studiouri profesionale din 
București, Cluj ori Timi
șoara.”

Mihai Feier: Radio 
Unu Deva

“fJoschidere spre 
muzica tânără”

“Lucrând la Teatrul de 
Estradă am fost dintotdea- 

una legat sufletește de fe
nomenul muzical româ
nesc. Cunoscându-i pe 
majoritatea marilor inter
pret ai muzicii ușoare ro
mânești am considerat că 
așa cum îmi plac mie la 
fel ar putea să placă și as
cultătorilor. Astfel, emisiu
nea pe care o realizez, de
dicată muzicii ușoare ro
mânești, “Nota RO F.M.", se 
difuzează de la începutu
rile Radio 1 (septembrie 
’96) și încearcă o promo
vare a tot ceea ce înseam
nă fenomenul muzical ro
mânesc. Cred că 1998 nu 
a însemnat neapărat revi
gorarea muzicii românești, 
ci mai degrabă o deschi
dere a muzicii românești 
spre muzica tânără. Festi
valul de la Mamaia, orga
nizat pentru prima dată de 
o firmă privată - Mega Mu
sic - a “permis” participa
rea în premieră la secțiu
nea șlagăre și a trupelor 
dance. Inițiativa a fost un 
succes, trupele dance, 

compuse în special din ti
neri, dominând festivalul. 
Astfel că acest gen muzi
cal, nou pentru muzica 
ușoară românească, apă
rut cam prin 1995, a reușit 
să cucerească anul trecut 
inimile ascultătorilor. Abor
dând subiecte și versuri de 
cartier, trupele dance au 
avut la început succes de 
... cartier. însă anul '98 a 
însemnat o schimbare a 
subiectelor abordate, tre- 
cându-se la teme sociale, 
acceptabile diri punctul de 
vedere al mass-media, ast
fel că trupele dance au avut 
succes la scară națională. 
Formații precum BUG Mafia, 
Genius, 3 Sud Est, t-Short, 
Double D, RoMania sunt 
astăzi cunoscute și în con
secință difuzate pe toate 
posturile de radio din țară. 
Anul 1998 a însemnat în 
plus dispariția monopolului 
Uniunii Compozitorilor care 
nu mai poate dirija și co
manda fenomenul muzical 
românesc.

Astfel, generația tânără - 
informată, talentată și ... 
lipsită de bani - poate con
cura munca acestei uniuni 
profesionale. Ca urmare a 
acestei concurențe mu
zica românească nu are 
decât de câștigat. Organi
zarea premiilor muzicale 
Ballantine’s a fost o iniția
tivă excelentă, arătând în 
primul rând că muzica ro
mânească a început să 
producă “calitate”. Nu mai 
contează că premiile aces
tui concurs au fost dictate 
mai mult de interesele fi
nanciare ale organizato
rilor și producătorilor. Im
portant este că au fost pie
se de calitate care au obli
gat la organizarea unui 
astfel de concurs. Din con
tactele telefonice cu ascul
tătorii postului nostru, simt 
că muzica românească 
câștigă tot mai mult teren 
în inima iubitorilor de mu
zică. Sunt deja de altfel nu
meroși iubitori de muzică 
românească și sper ca 
anul 1999 să le ofere mult 
mai mult decât le-a oferit 
1998 în plan muzical.”

Ciprian MAR1NUȚ
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SCANDALUL RONA HARTNER - C.V. TUDOR
Rona Hartner a înaintat două plângeri la Parchetul Curții Supreme de Justiție, în una 

acuzându-l de calomnie pe senatorul Corneliu Vadim Tudor, iar cea de-a doua vizându- 
I pe Laurian Taifas, care este învinuit de șantaj, au declarat pentru MEDIAFAX, surse 
judiciare. Atât Corneliu Vadim Tudor, cât și Laurian Taifas urmează să 
fie audiați de procurori în legătură cu plângerile făcute de actrița 
Rona Hartner.

Președintele PRM Corneliu Vadim Tudor a prezentat, într-o 
emisiune televizată, un jurnal despre care a susținut că aparține / 
Ronei Hartner și în care se susține că președintele Emil jr - 
Constantinescu a avut o relație extraconjugală cu actrița. £ .
Aceasta a negat ulterior că jurnalul i-ar aparține și că ar fi 
avut relații intime cu președintele. Hartner a afirmat, înaintea 
declanșării scandalului, că a fost contactată de un emisar al lui 
Vadim, Laurian Taifas, care a amenințat-o că va publica un “mate
rial” despre ea, dacă nu își va asuma conținutul jurnalului.

Laurian Taifas a fost 
angajat ai SPP, dar a 

demisionat în 1996 din 
această instituție

C.V. Tudor va prezenta la Parchet 
documentul pe care-l deține în 

sprijinul acuzațiilor sale la adresa 
președintelui Constantinescu

Laurian Taifas, persoana 
care a contactat-o pe actrița 
Rona Hartner din partea 
liderului PRM, Corneliu 
Vadim Tudor, a fost angajat 
al Serviciului de Protecție și 
Pază până în luna martie 
1996, când a demisionat din 
funcție, a declarat agenției 
MEDIAFAX maiorul Con
stantin Dobre, purtătorul de 
cuvânt al SPP. Potrivit lui 
Dobre, Laurian Taifas a 
primit, în 1995, calificativul 
“necorespunzător" pentru 
activitatea desfășurată în 
cadrul SPP. El a demisionat 
în luna martie 1996, în 
virtutea prevederilor legii 80/ 
1995 privind statutul cadrelor 
militare. Surse din cadrul 
SPP au' precizat, pentru 
MEDIAFAX, că în perioada în 
care era angajat al acestei 
instituții, Laurian Taifas a fost 
sancționat pentru numeroase 

^abateri disciplinare, între

care întârzieri și absențe 
repetate, părăsirea unității 
fără aprobare și deținerea 
ilegală a armelor din dotare 
în timpul concediilor de 
odihnă.

Actrița Rona Hartner a 
declarat, recent, că 
senatorul Corneliu Vadim 
Tudor i-a sugerat, prin 
intermediul lui Laurian 
Taifas, să îi sprijine cariera, 
în condițiile în care ea 
confirmă faptul că jurnalul 
intim făcut public de 
președintele PRM îi 
aparține. Prin acest jurnal, 
liderul PRM și-a argu
mentat acuzațiile privind 
legăturile extraconjugale 
ale președintelui Con
stantinescu. Rona Hartner 
a contestat autenticitatea 
jurnalului publicat de 
Vadim Tudor.

Liderul PRM Corneliu 
Vadim Tudor a declarat agenției 
MEDIAFAX că este dispus să 
se prezinte la Parchet și să 
depună documentul pe care-l 
deține în sprijinul acuzațiilor 
sale la adresa președintelui 
României, potrivit cărora 
acesta ar fi întreținut o relație 
extraconjugală cu actrița Rona 
Hartner. CV Tudor a spus că 
intenționează să multiplice în 
50 de exemplare documentul, 
care, în opinia liderului PRM, 
reprezintă jurnalul Ronei 
Hartner și să-l distribuie presei. 
Liderul PRM CV Tudor susține, 
în continuare, că “jurnalul este 
autentic" și că președintele 
României trebuie să 
demisioneze în foarte scurt 
timp, “fiindcă nu poate 
supraviețui unui scandal poli
tic”.

Procurorul general Mircea 
Criste a declarat că Parchetul 
Curții Supreme de Justiție s-a 
autosesizat în cazul scrisorii 
deschise adresate minerilor de 

Jiderul PRM Corneliu Vadim

Tudor, în care aducea acuze 
președintelui Constan
tinescu, liderului PD Petre 
Roman și ministrului 
Industriei, Radu Berceanu.

Autosesizarea are la 
bază infracțiunea de ofensă 
adusă autorității celor trei 
demnitari. Mircea Criste a 
precizat că senatorul 
Corneliu Vadim Tudor va fi 
invitat la Parchet pentru a 
prezenta probele în baza 
cărora a făcut afirmațiile din 
scrisoarea deschisă. Criste a 
arătat că, în cazul în care 
Rona Hartner va nega cele 
afirmate de Vadim Tudor și în 
fața procurorilor, senatorul 
PRM va fi obligat să facă 
dovada celor afirmate. 
Procurorul general a spus că. 
dacă Vadim Tudor nu va 
prezenta probe în sprijinul 
afirmațiilor sale, se va înainta 
o nouă cerere de ridicare a 
imunității parlamentare 
pentru ofensă adusă 
autorității.

Starea economica a tarii este
> t

un criteriu mai important 
pentru integrarea în NATO, 

decât bugetul alocat Apărării
Secretarul general interimar al PNȚCD, fostul secretar de 

stat la MApN Constantin Dudu lonescu, a declarat că starea 
economică a țării și existența statului de drept în România sunt 
criterii mai importante pentru integrarea în NATO decât nivelul 
bugetului apărării, răspunzând astfel afirmațiilor 
vicepreședintelui PD Cristian Dumitrescu, potrivit cărora 
Partidul Democrat va susține cererea ministrului Victor Babiuc 
privind majorarea bugetului alocat Apărării considerând că 
reducerea acestui buget semnifică diminuarea principalului 
argument al României pentru integrarea în Alianța Nord- 
Atlantică.

Constantin Dudu lonescu a arătat că, în perioada 1990 - 
1999, doar în 1990 bugetul Armatei s-a situat la nivelul 
cerințelor, în rest acest buget fiind diminuat în diferite proporții. 
El a declarat că, pentru 1999, prioritățile Guvernului constau 
în asigurarea fondurilor pentru educație, infrastructură, pe locul 
trei situându-se armata.

Președintele PNȚCD, Ion Diaconescu, a arătat că, în 
proiectul de buget, redresarea economică este prioritară, iar 
restricțiile au afectat toate domeniile, nu numai armata, 
această situație rezultând din starea economică generală a 
țării, aflată în impas. El a arătat că recunoașterea acestei stări 
de fapt nu înseamnă că PNȚCD ar lupta mai puțin decât PD 
pentru integrarea României în NATO.

Constantin Dudu lonescu a mai precizat că nivelul 
cheltuielilor bugetare și decizia Guvernului în privința legii 
bugetului au fost aprobate de către toți miniștrii, care,- deși s- 
au declarat nemulțumiți de nivelul fondurilor, au votat proiectul 
de lege. El a mai remarcat că miniștrii stabiliseră să nu se 
manifeste împotriva votului din Guvern prin comentarii critice 
făcute în afara Executivului.

\ Ministrul Industriilor afirmă ț
| că programul de reducere a
i pierderilor Companiei ț

/on Iliescu afirmă că scandalul 
Rona Hartner reprezintă o 

diversiune politică
Președintele PDSR, Ion. 

Iliescu, consideră că 
scandalul creat de acuzațiile 
liderului PRM, Corneliu Vadim 
Tudor, la adresa șefului 
statului este de fapt “o diver
siune politică" a actualilor 
guvernanți, care încearcă să 
“devieze atenția lumii” de la 
adevăratele probleme ale 
țării.Iliescu a declarat că 
actuala Putere și Corneliu 
Vadim Tudor și-au făcut 
involuntar servicii unul altuia. 
Astfel, în opinia liderului 
PDSR, politica “păgubitoare” 
a actualei puteri a determinat 
creșterea popularității 
președintelui PRM în rândul 
electoratului. Totodată, 
scandalul creat de CV Tudor 
a dus la devierea atenției 
electoratului de la problemele 
de fond ale României.“Nu

cred că vreunul ar fi făcut 
acest lucru din dorința de 
a-și face servicii, dar așa a 
rezultat”, a spus Iliescu.

Ion Iliescu a arătat că 
PDSR nu a luat încă o 
hotărâre privind ridicarea 
imunității parlamentare a 
senatorului CV Tudor. El 
consideră, însă, că în acest 
caz este vorba de un război 
personal între liderul PRM 
și președintele Emil 
Constantinescu.

Reamintim că senatorii 
actualei coaliții de 
guvernământ au votat, în 
1996, în favoarea ridicării 
imunității parlamentare a lui 
Vadim Tudor, care era 
acuzat, printre altele, de 
ofensă adusă președintelui 
Ion Iliescu.

PD - decis să acționeze 
împotriva manifestărilor 
“antidemocratice” ale lui 

Vadim Tudor
Partidul Democrat con

sideră că scrisoarea deschisă 
adresată de Corneliu Vadim 
Tudor minerilor din Valea 
Jiului are drept scop “vădit” 
încurajarea atitudinii agresive 
a lui Miron Cozma, are un 
caracter “profund anti
democratic” și în consecință 
PD se va implica, împreună cu 
celelalte forțe politice 
“responsabile”, în "asigurarea 
ducerii până la capăt” a 
procedurilor menite să apere 
statul de drept și ordinea 
constituțională, se arată într- 
un comunicat al Biroului de 
presă al partidului, remis 
agenției MEDIAFAX. PD 
apreciază că Vadim Tudor le-

a scris minerilor pentru a 
acumula un capital politic ce 
ar urma să fie folosit în 
scopuri “nedemocratice", 
susținând că și de această 
dată mijloacele politice 
folosite de liderul PRM sunt 
“minciuna sfruntată, ca
lomnia, defăimarea, ame
nințarea deosebit de grava a 
persoanelor publice'. în 
comunicat se susține că, 
prin scrisoarea către mineri, 
Vadim Tudor încearcă să 
scape de răspunderea 
pentru “nenumăratele” acte 
ilegale, nedemocratice și 
anticonstituționale săvârșite.

Valeriu Tabără consideră că

PREȘEDINTELE SENATULUI 
DĂ ASIGURAU!

Președintele Senatului, 
Petre Roman, a precizat într- 
o declarație de presă că 
procedura de ridicare a 
imunității parlamentare a 
senatorului PRM CV Tudor 
este in curs de desfășurare la 
Comisia juridică a Senatului 
și că va veghea ca această 
procedură să se facă “în 
spiritul Constituției, în 
conformitate cu Regu
lamentul Senatului”, răs. 
punzând astfel solicitărilor în 
acest sens, venite atât din 
partea presei cât șl a unor 

^partide politice, in declarație

se precizează că procedura 
începută de Comisia juridică 
care a fixat la 3 februarie 
data dezbaterilor pe 
marginea dosarelor privind 
săvârșirea infracțiunii de 
calomnie, se va finaliza cu 
un raport, care va fi 
dezbătut în plenul 
Senatului. Președintele 
Senatului afirmă că “noile 
elemente apărute în aceste 
zile' vor urma aceeași 
procedură, dacă Ministerul 
Public și ministrul Justiției 
vor proceda “în con-

_

trebuie stopate acuzațiile lui 
Vadim făcute la adăpostul 

imunității parlamentare
Valeriu Tabără, pre

ședintele PUNR, consideră 
că declarațiile iui Corneliu 
Vadim Tudor privind 
existența unei relații 
amoroase între preșe
dintele Emil Constan
tinescu și actrița Rona 
Hartner reflectă spiritul de 
aventură al senatorului 
PRM și că trebuie ca acest

tip de comportament să 
fie stopat “o dată pentru 
totdeauna" în societatea 
românească. 'Nu poți să 
umpli cu noroi pe toată 
lumea și apoi să stai 
liniștit pentru că ai 
imunitate parlamentară", 
a declarat agenției 
MEDiAFAX liderul PUNR.

Naționale a Huilei va continua1 
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Minele Dîlja și Bărbăteni vor rămâne închise, conform 
| programului de reducere a pierderilor, angajat de Ministerul 
i Industriilor și Comerțului, urmând ca în acest an să fie luate alte 
■ măsuri de reducere a acestor pierderi, iar Compania Națională a 
I Huilei trebuie să se limiteze la subvenția acordată și să-și plătească 
l toate dările către stat și furnizori, a declarat agenției MEDIAFAX 
1 Radu Berceanu, ministrul Industriilor și Comerțului.Berceanu spune 
I că.minerii din Valea Jiului se apropie de o formulă în care lucrează 
I 11 luni pe an, dar cer 13 salarii. “Ne apropiem de sfârșitul primei 
. luni de când minerii nu lucrează, pentru că au încetat lucrul pe 18 
I decembrie. Prin greva declanșată, minerii au devansat prima etapă 
| de reducere a pierderilor din minerit cu circa o treime, pentru că au 
. redus total pierderile în urma încetării lucrului, ceea ce este un lucru 
I destul de bun", a afirmat Berceanu.
| Ministrul consideră că minerii au surse de venit mai mari decât 
Icele estimate în evaluările programelor sociale concepute, pentru 

că rezistă fără salarii, plăți compensatorii sau alte venituri. 
| 'Chestiunea nu poate continua, totuși, la nesfârșit, chiar dacă 
■ personaje ieșite din limitele normalului încearcă prin presiuni și 
• amenințări cu forța să slujească interese care nu sunt ale marii 
| majorități a minerilor", apreciază Berceanu.
I Compania Națională a Huilei (CNH) a convenit cu CONEL 
• necesarul de huilă pentru acest an - 2,6 milioane tone - și prețul 
| cărbunelui - 9 dolari/Gcal, ceea ce înseamnă circa 34 dolari/tonă, 
i la care se adaugă subvenția în jur de 10 dolari/tonă, conform 
1 proiectului de buget. “Din aceste date rezultă veniturile companiei, 
| iar din aceste venituri va trebui să fie plătite toate dările către stat 
I - TVA, CAS, taxe și impozite, energia electrică, furnizorii și salariile. 
1 Dacă această ecuație simplă se poate pune în practică prin 
I scăderea sau creșterea personalului, prin închiderea unor 
I exploatări sau deschiderea altora noi, este o chestiune care trebuie 
! și poate să fie analizată”, spune Radu Berceanu.
I Ministrul a subliniat că minerii nu vor primi subvenția dacă CNH 
| nu-și va plăti datoriile anterioare către stat și nu va funcționa după 
-legile economiei de piață.

axa de utilizare a drumurilor publice 
s-ar uutea majora cu circa 40%
Firmele de transport rutier precum și persoanele fizice care 

dețin autovehicule în proprietate vor plăti, în 1999. o taxă de 
utilizare a drumurilor publice mai mare cu până la 40% față de cea 
achitată anul trecut, au declarat agenției MEDIAFAX surse din 
Ministerul Transporturilor. Potrivit Ordonanței 72 din august 1998, 
nivelul acestei taxe se actualizează anual, prin hotărâre a 
Guvernului, în funcție de rata inflației până la data de 31 
decembrie a anului precedent Comisia Națională pentru Statistică 
a comunicat că rata anuală a inflației în 1998 a fost de 40,6%.

Prin aceeași reglementare, termeuul de plată a "taxei 
Băsescu" a fost prelungit de la 30 martie la 30 iunie. "Probabil că 
plata taxei va putea începe în a doua jumătate a lunii ianuarie”, 
au apreciat sursele citate. Taxa de utiiizare a drumurilor publice 
se achită la unitățile CEC, care eliberează chitanța și rovigrieta 
care atestă efectuarea plății. Ministerul Transporturilor 
intenționează ca, pentru acest an, să elibereze rovignete diferite 
în funcție de masa totală a autovehiculului și capacitatea cilindrică 
a motorului, fapt care ar permite o mai bună evidență a parcului 
auto din România și a sumelor care urmează să fie încasate.

Licitația pentru desemnarea firmei care va edita rovignetele 
a avut loc săptămâna trecută.

“Taxa Băsescu" este una dintre sursele de constituire a 
Fondului Special al Drumurilor Pubiice, alături de sumele atrase 
prin aplicarea unei cote de 25% asupra carburanților și a uneia de 
5% aplicate asupra prețului cu ridicata, exclusiv accizele, pentru 
autovehiculele si remorcile livrate la intern de către producătorii 
din țară si destinate vânzării pe piața internă, respectiv asupra 
valorii în vamă a autovehiculelor si remorcilor importate, indiferent 
de regimul vamal aplicabil, inclusiv a celor introduse în țară in 
scopul utilizării în sistem leasing ori închiriate din străinătate.
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 2 
camere, parter, fost ma
gazin, pentru privatizare. Tel. 
623660(6568)

• Vând apartament trei 
camere, parter, posibilități 
bune privatizare. Tel. 
622541(6570)

• Vând Mercedes tip L 
PUF 608, furgon și TV Die
sel, cu RK făcut, în perfectă 
stare de funcționare. Tel. 054 
731538, orele 8-16, 092/ 
380213(6577)

• Vând casă, 6 camere, 
teren cca. 800 mp, toate 
facilitățile, str. Cloșca, nr.9. 
Tel. 623955 (4493)

• Vând casă Deva, cu 
spațiu comercial, curte, 
garaj, încălzire centrală. 
Tel. 222447, 223783 
(4491)

• Vând casă și grădină în 
Hondol, corn. Certeju de 
Sus. Tel. 667302, 667261 
(4450)

• Vând casă cu livadă și 
grajd amenajat pentru creș
terea porcilor în sat Jeledinți, 
comuna Mărtinești. Inf. tel. 
092/548801 (4107)

• Cumpăr ventilator în
călzitor Opel Kadett 13 S, 
fabricație 1981, faruri și 
telescoape hayon. Tel. 
094 692653 sau 215729. 
(6566)_________________

• Vând tractor 24 C, stare 
foarte bună. Boiu de Jos, 
nr.17 (6576)

• Vând Iveco Turbo Daily 
3510,3,51, axă dublă spate, 
fabricație 1986, înmatriculat 
persoană fizică. Tel. 092 
281558(6582)

• Vând și montez parbrize 
Deva, Dragoș Vodă, 14. Tel. 
225075(3320)

• Cumpărtelefoane celu
lare GSM,defecte, sparte 
sau codate, eventual repar, 
decodez. Tel. 094 859958, 
092763524(6565)

• SC Modicomplex SNC 
vinde calculatoare 486 și 
Pentium la prețuri acce
sibile. Acordăm garanție și 
service post-garanție. Tel. 
211798(6569)

• Vând 9 buc. jocuri dis
tractive de sală, una masă 
biliard. Tel. 222447,223783. 
(4492)

• Viagra, 120 000, spray 
contra ejaculării rapide, 
medicamente potență, 01- 
6376273,092-342628,092- 
342629. Angajăm distribui
tori. (OP)

• Vând linie patiserie, 
cuptor, malaxor și toate 
dotările aferente. Preț infor
mativ 2200 DM. Informații 
tel. 094/597784 (4104)

• Vând societate SRL fără 
activitate. Inf. Orăștie, str M. 
Kogălniceanu, nr.26 sau tei. 
241014(4106)

• Ofer spre închiriere 
spațiu comercial ultracen
tral, 60 mp, pentru depozit 
sau producție. Tel. 212829 
(6591)

• Ofer spre închiriere 
garaj. Tel. 213946 (6118)

□ FERTE DE 
SERVICII

• Jurist pensionar ofer 
asistență juridică societăților 
comerciale, pe bază de con • 
tract prestări servicii. Te! 
223207(6565)

- Angajăm agent comei 
cial. Tel. 226483, zilnicîntre 
orele 8-11.(6575)

• The Best Company vă 
oferă peste 500 modele de 
mobilă, în peste 3C de 
culori, la preț de producător 
Executăm la comandă uși 
din sticlă pentru mobilă. Tel. 
262290(6578)

• Agenție internațională 
asigură contracte in Ger
mania și Elveția pentru: 
artiști, muzicieni, balerine, 
fotomodele, dansatoare. 
Tel./fax: 055/210768.

• Cooperativa de consum 
Șoimuș angajează lucrător 
gestionar pentru mag. 
Lunca, bufet Lunca și mag. 
Trestia. Informații la sediul 
Cooperativei de consum 
Șoimuș, telefon 668260 
(6108)

• Efectuez transport mar • 
fă cu camion de 7,5 tone, 
2000 lei/km. Tel 242380 
(4105)

• Nou în România I Ad ■ 
vertising 1999! Societate 
comercială specializată în 
publicitate selecționează 
persoane agreabile, dor
nice de afirmare într-un 
colectiv dinamic și plăcut. 
Experiența nu este nece 
sară. Profit zilnic foarte 
atractiv. Sunați acum! 
Start imediat. 627527 
(6557)

• Asociația faiyilială 
Gyolkoi Mobil Gip îșjîncepe 
activitatea din data de 
13.01.1999, având ca obiect 
de activitate reparații auto și 
comerț. (4204)

• Asociația familială Pe- 
troesc Tatiian își începe 
activitatea din data de 
13.01.1999, având ca obiect 
de activitate comerț și repa
rații obiecte de uz casnic. 
(4205)

• Pierdut legitimație ser 
viciu eliberată de Romte 
lecom Deva pe numele 
Herbei Doru Ștefan. Se 
declară nulă. (6574)

• Pierdut carte de iden
titate SA nr. 0930302, pentru 
autoturism Dacia 1300. Se 
declară nulă. (6566)

• Pierdut legitimație han
dicapat neuromotor pe nu
mele Nețoiu Ioana. Se de
clară nulă.

' ? DECESE

• Copiii Nelu și Rodica, 
nora Persida și nepoții 
Nicușor, Cristian și Adrian 
anunță, profund îndurerați, 
stingerea prematură din 
viață a iubitei lor

SONIA SONOc
înmormântarea va avea 

loc astăzi, 13 ianuarie 
1999, ora 13 de la Casa 
Mortuară Deva, ia Cimitirul 
din str. Eminescu, Deva. 
(6586)

,• Soția Anișoara Ciau 
dia-fiică,împreună cu fa
milia anunță cu durere

itia fulgerătoare a 
ui lor

GRATIAN ALBA
înmormântarea va avea 

loc astăzi, 13 ianuarie 1999, 
ora 13, de la Casa Mortuară 
Deva. Dumnezeu să-l ierte. 
(6585)

DEVASAT SRL
anunța intenția de majorare a prețurilor și tarifelor

Banca Națională a r

României - Sucursala 
Județeană Hunedoara-Deva 

COMUNICAT
Potrivit prevederilor art.19 din Legea nr.101/1998 

privind statutul său, Banca Națională a României va 
retrage din circulație, începând cu data de 15 ianuarie 
1999, bancnotele cu valoarea nominală de 1.000 lei și 5.000 
lei, emisiunile 1991-1993. După data de 31 martie 1999 
încetează puterea circulatorie a acestor bancnote, ele 
nemaiputând fi utilizate ca mijloc legal de plată.

Retragerea din circulație a bancnotelor de 1.000 lei și 
5.000 lei, emisiunile 1991-1993, se va face astfel:

• în perioada 15 ianuarie - 15 martie 1999, inclusiv, 
aceste bancnote vor fi primite de la populație, în mod obiș
nuit, de către toate casieriile agenților economici, precum și 
de către casieriile celorlalte instituții. Acestea sunt obligate să 
primească bancnotele menționate, să nu le repună în cir
culație și să le depună zilnic la unitățile bancare unde au 
contul deschis,-odată cu depunerile de numerar.

• în intervalul 16-31 martie 1999, bancnotele aflate în 
perioada de retragere vor fi primite de la populație, agenți 
economici și celelalte instituții, în plăți și pentru preschim
bare, numai de către casieriile unităților bancare. Acestea 
nu le vor mai repune în circulație urmând a le depune în 
conturile lor deschise la Banca Națională a României.

Deoarece după data de 31 martie 1999 puterea circula
torie a bancnotelor menționate încetează, unitățile ban
care nu le vor mai primi de la populație în plăți și nu le vor 
mai preschimba.

r W MARY MEDY PRIST SRL 1
Cu sediu! în Deva, str. 7 Noiembrie

' (N. lorga, cartier Gojdu), nr.35, telefon: 229198
Comercializează la prețuri 

convenabile:
E sicrie tip occidental; j
fe sicrie obișnuite; .
fel coroane;
fel Jerbe.

' Se asigură și transport.

2. Diverse și eventuale.
. ................... Z

,-----------------------------------------------------------------------------------------
-

5.C. “IIMDAGRARA” 5.A. Arad 
(fost Spirt și Drojdie Arad) 

EXECUTĂ
în cadrul secției Cazangerie
V reparații utilaje pentru industria spirtului
J confecții metalice - orice dimensiune
V utilaje tehnologice - conform proiect de 

execuție sau model
s schimbătoare de căldură multibulare
J reparații și confecții recipienți în regim I.S.C.I.R.
S lucrări tinichigerie
v' lucrări de strungărie, roluire pe valț, debitări 

cu plasmă
J execută reparații utilaje tehnologice și insta

lațiile aferente la sediul beneficiarilor
V montaj utilaje în industria alimentară
J reparații și confecții toată gama cazane de țuică
v reparații robineți fontă sau oțel
J reparații pompe industriale
J execută lucrări în cupru
Prețurile sunt negociabile.
Căutăm parteneri interni sau străini dispuși să 

execute în cadrul atelierelor noastre diverse produse 
metalice de serie pe o perioadă mai îndelungată.

Relații la telefoane 057-243398 și 057-243700, 
int.220 sau 269.

----------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- —— ---------------- -----------------------------------

SC ROdîPCt SA, societate comercială cu 
capital majoritar de stat, angajează de urgență, 
pe bază de contract de muncă (carnet de muncă), 

^B^^AGENȚI COMERCIALI

(de preferință bărbați), salarizare avantajoasă. 
Condiții minime q|e angajare: studii medii, 
în funcție de posturile disponibile existente și de 

cererile primite, unitatea contactează în aceleași 
condiții prevăzute de lege și colaboratori interni.

Persoanele interesate se vor adresa la sediul 
Filialei RODIPET SA din Deva, str. Piața Gării, nr, 2, tel. 
213007 sau 233178.

V ■ ....

• Frații Marioara, Cornel 
și Lazărcu familiile regretă 
stingerea prematură din 
viață a celui care a fost un 
bun frate, cumnat și unchi

GRATIAN ALBA
îi vom păstra mereu o vie 

și frumoasă amintire. 
(6585)

• Foștii'colegi de la SC 
“Cetate" SA Deva sunt 
alături de familia îndoliată 
la decesul celui care a fost 
un bun coleg

GRATIAN ALBA
(6592)

• Familia îndurerată 
anunță că a trecut în neființă 
cea care a fost

prof. MOISIN LUCIA
născută

HANEȘ
înmormântarea va avea 

loc astăzi, 13 ianuarie 1999, 
ora 12,de la Capela Cimi
tirului Ortodox din Orăștie. 
Amintire veșnică. (6590)

- - ■ - ... 

în atenția membrilor vânători și 

pescari sportivi ai Asociației
»

Județene a Vânătorilor și
Pescarilor Sportivi Hunedoara
Se aduce la cunoștința membrilor și a 

tuturor celor interesați că prin Ordonanța de 
urgență nr.65/29 decembrie 1998, s-a aprobat 
de către primul ministru prelungirea contrac
telor de atribuire în gestiune a fondurilor de 
vânătoare până la data de 15 mai 1999, după 
cum se vor încheia noi contracte cu același 
deținător, respectiv AJVPS Hunedoara.

AJVPS Hunedoara, cu sediul în Deva, str. G. 
Coșbuc, nr.21, este singura asociație afiliată la 
AGVPS din România potrivit art.5 din Legea 
103/96 și unică deținătoare în gestiune de 
fonduri de vânătoare și pescuit sportiv pe raza 
județului.

Pentru anul 1999 cotizația la pescuit în ape 
curgătoare de șes și colinare este de 120.000 
lei, iar la vânătoare rata I este de 430.000 lei.

Atenționăm pe această cale că orice plăți de 
“cotizație” sau “vize” la “organizații” ce nu fac 
parte din sistemul AGVPS din România sunt 
nelegale și nu dau dreptul la practicarea 
pescuitului sportiv și vânătorii.

AGVPS din România 
Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor 

Sportivi Hunedoara

Convocator
Adunarea Generală Ordinară a 

Acționarilor
Administratorul unic al SC "TRANSPORT UZINAL” 

SA Călan, ing. Virgil Puchidău, cu sediul în Călan, str. 
Furnalistului, nr.17/D, județul Hunedoara, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data 
de 27.01.1999, ora 11,00, ce va avea loc la sediul 
societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Completarea Consiliului de Administrație al SC 
"TRANSPORT UZINAL’SA Călan.
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rtbul Calculatoare (PC) în orice configurație Imprimante Fax-uri Copiatoare&RATE AVANS ZER0
IIH - Cumpărătorii HU trebuie să meargă cugiranții la bancă, CEC, notariat etc, 

contractul se face în magazin, iar produsul se primește pe loc
> Cea mai mica dobândă -4,6% pe lună, calculată numai la soldul rămas. 
___________ Astfel, rezultă o dobândă reală medie de numai 2,4% pe lună

NUMAI
PRIN 1IIMIC OlIVI EX

✓9 «A

întotdeauna cu un pas in fata
DEVA, str. 1 Decembrie, nr.HA (la parterul Primăriei) • tel. 234392 lagazme in jud. Hunedoara. * orașue, str. n. Bâicescu, nr.n Mei. 247499

Exemplu de calcul pentru 12 rate 
______ (la 1 milion de lei)

’ SUMA RATEI >UMa 
DOBÂNZII

TOTAL PLATĂ 1

83.334 45.834 129.166
83.334 42.014 125.348
83.334 38.195 121.529
83.334 34.375 117.709
83.334 30.556 113.890
83.334 26.736 110.070
83.334 22.917 106.251
83.334 19.278 102.432
83.334 15.278 98.612
83.334 11459 94.793
83.334 7.639 90.973
83.334 3.820 87.154
Total dobândâ 297.921 lei

Dobânda totală plătită pe un an de
zile la 1.000.000 de lei este de numai

297.921 leih____________________________J

*
*

i

Și... Un nOU magazin în HUNEDOARA, bdul Libertății, nr. 10 (spre intrarea principală în Combinat)*  tel. 712765

ELECTRONIC un magazin al imcomek

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA 

MUNICIPIUL DEVA 
CONSILIUL LOCAL

PRIMARUL

DISPOZIȚIA Nr.499/1998
privind schimbarea formularului de autorizație de funcționare 

eliberat de către Primarul municipiului Deva

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA
Având în vedere referatul Biroului Privatizare Control Comercial din care reiese 

necesitatea schimbării formularului de autorizație de funcționare,
în conformitate cu art.10 din Hotărârea Consiliului Local Deva nr. 161 /1998 

privind stabilirea unor impozite și taxe locale,
în temeiul art.44, alin.l, literele b și t precum și ale art.48, alin. 1 din Legea 69/ 

1991 republicată privind Administrația Publică Locală și art. 1, literele a și b din Legea 
12/1990 privind protejarea populației împotriva unor/activități comerciale ilicite

DISPUNE
Art.l, începând cu data de 04 ianuarie 1999 se vor introduce noile formulare de 

autorizații de funcționare conform modelului anexă, care face parte integrantă din 
prezenta dispoziție.

Ai t,2. Toți agenții economici care desfășoară activități comerciale în spații sau 
ambulant, sau activități de prestări servicii pe raza municipiului Deva, sunt obligați 
să-și preschimbe autorizațiile de funcționare până la data de 28.02.1999. în caz contrar 
vor suporta rigorile Legii 12/1990 și Legii 32/1968.

Art.3. Prezenta se comunică:
- Prefectului județului Hunedoara;
- Secretarului municipiului Deva;
- Serviciului Administrație Publică locală;
- Biroului Privatizare Control Comercial,
- Biroului Relații Externe.

Anexa la dispoziția nf.499/1998

ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 

MUNICIPIUL DEVA 
PRIMAR

AUTORIZA TIE DE FUNCȚIONARE> >

Denumire agent economic____________________________

Certificat înmatriculare (Autorizația conf. Decretului Lege 54/1990)___________

Sediul________________________________________________________________
Punct de lucru autorizat_________________________________________________
Profilul________________________________________________

Program de funcționare MODEL
Alte condiții ce sc impun pentru funcționare_______

Ncrespectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare duce la anularea 
autorizației de funcționare
Autorizația nu este transmisibilă

Primar,
Mircia Muntean

Deva, 23 decembrie 1998

Primar,
Mircia Muntean

Valabil până la Valabil până la Valabil până la Valabil până la Valabil până la
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