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15 miliarde lei 
pentru Valea 

Jiului
Purtătorul de cuvânt al 

Guvernului, Răsvan Popescu, a 
declarat că Executivul va aloca, 
în cadrul programului pe care îl 
are în vedere pentru Valea 
Jiului și cunoscând greutățile cu 
care se confruntă locuitorii 
acestei zone, suma de 15 
miliarde lei pentru îmbunătățirea 
serviciilor de gospodărire 
comunală, alimentare cu apă, 
termoficare, canalizare. Tot
odată, Guvernul avertizează că 
pentru zilele în care se află în 
grevă salariații nu vor primi 
salariu și nici nu vor fi pontați în 
concediu, așa cum încearcă să- 
i convingă unii lideri sindicali. (A)

Minerii din Valea Jiului nu cedează lupta
S-ar putea ca azi ei să 

pornească spre București
Tensiunea se menține în r 

rândurile minerilor
Sub biciul tot mai 

amenințător al lui Miron 
Cozma, sperând că liderul 
lor sindical va obține ca de 
atâtea ori victorii prin forță, 
lucrătorii din industria 
carboniferă a Văii Jiului nu 
cedează lupta pentru neapli- 
carea reformei în ce! mai 
perdant sector al economiei 
naționale - mineritul. Ne
mulțumiți că discuțiile 
delegației LSMVJ cu 
secretarul de stat de la MIC, 
Nicolae Stăicules.cu, nu le- 
au dat speranță în 
rezolvarea revendicărilor, că 
răspunsurile punctuale ale 
lui Radu Berceanu la cele 
30 de doleanțe înaintate 
Guvernului nu le satisfac 
așteptările, supărați că 
premierul Radu Vasile nu se 
implică în stingerea con
flictului de muncă pe care I- 
au declanșat în 4 ianuarie 
a.c., acuzându-l că urmă
rește distrugerea Văii Jiului, 
minerii înregimentați sub 
comanda lui Miron Cozma 
au venit și ieri dimineață,

pentru a șaptea zi, în curtea 
Companiei Naționale a 
Huilei Petroșani, hotărâți să- 
și urmeze idolul până la 
București, așa cum i-a 
îndemnat, în încercarea 
disperată de a se opune 
restructurării activității 
miniere. Nici unul nu se 
gândește la urmările 
imediate ale gestului lor - 
neplata pentru zilele de 

De la începutul grevei generale în Valea Jiului, în curtea C.N.H. 
din Petroșani mii de oameni protestează împotriva măsurilor 

adoptate de către Guvern de restructurare a mineritului.

Alături de mineri, sute de tineri din Petroșani și împrejurimi s- 
au soiidarizat.cu mișcarea de protest u minerilor.

Foto: Traian MÂNU

(Continuare in pag. 8)

grevă, când nu se dă 
producție și nu se 
încasează bani și nici la 
perspectiva foarte 
apropiată că sectorul 
minier va fi restructurat, 
rentabilizat, unii dintre ei 
trebuind să-și schimbe 
meseria de"miner.

Dumitru GHEONEA

Greva generală a 
minerilor din Valea Jiului a 
continuat ieri în fața 
Companiei Naționale a 
Huilei din Petroșani.

Deși s-a încercat în 
urma mai multor negocieri 
de la București să se 
găsească o soluție 
comună, fiecare dintre 
părți își susține în 
continuare punctul de 
vedere, fapt ce a tensionat 

spiritele în Valea Jiului.
Nemulțumit de eșecul 

negocierilor, liderul mi
nerilor din Valea Jiului, 
Miron Cozma, a solicitat 
președintelui României și 
primului ministru să vină la 
Petroșani pentru a discuta 
problemele cuprinse în lista 
de revendicări. Liderul 
minerilor, Miron Cozma, pe 
un ton ultimativ a avertizat 
că dacă cei doi demnitari 

nu vor răspunde soli
citărilor greviștilor până 
azi, 14 ianuarie a.c., se 
vor lua hotărâri im
portante, apreciere care 
trădează ideea ce lasă să 
se întrevadă iminența 
marșului la București.

Starea de tensiune în 
Valea Jiului a crescut și 
datorită amânării salariilor 
cât și pentru faptul că în 
perioada grevei minerii 
nu vor putea fi plătiți sau 
pontați în concediu.

Ideea plecării mi
nerilor la București este 
tot mai des vehiculată 
între ortaci, iar vorbitorii 
care și-au expus punctele 
de vedere în fața mulțimii 
au adus critici foarte dure 
Ministerului Industriilor și 
Comerțului cât și 
Executivului care rămân 
indiferente față de soarta 
Văii Jiului.

________ Corne! POENAR 
(Continuare în pag 8)

Impozitele și taxele locale - 
o realitate tristă

Asigurările Sociale de Sănătate pot 
porni, au suportul financiar asigurat

Ordonanța de urgență 
pr.vind modificarea Legii 27/ 
1998 a impozitelor și taxelor 
locale este, de la 1 ianuarie, o 
realitate.

Tristă, dar legea e lege și 
nentru acoperișul de deasupra 
capului pe care e pioprietar, 
românul urmează să plătească 
de acum un impozit de 15-20 de 
ori mai mare. Loviți în anemicele 
lor venituri sunt toate 
categoriile de cetățeni, chiar și 
posesorul unui apartament de 
două camere în care se 

înghesuie două familii, nu o 
dată ambele de șomeri. Asta ca 
să nu mai vorbim de proprietarii 
de locuințe individuale. Nimeni n- 
a făcut sacrificii ca să-și 
construiască o casă cât un 
apartament de două camere la 
bloc așa că nu doar într-un 
singur caz proprietarul unei 
asemenea locuințe trebuie să 
plătească impozit pe casă 
echivalentul a 2-3 pensii lunare.

Legea e dură dar e lege, 
însă. Ea conține, fără 
exagerare, germenii unei noi 

naționalizări a caselor de data 
aceasta pentru neplata 
impozitului, căci puteți fi siguri 
că o familie care nu și-a putut 
plăti la timp taxele comune la 
bloc cumulând datorii de 
milioane nu va putea plăti la 
timp nici impozitul pe casă, iar 
datoriile se vor tot acumula. 
Să fi avut legiuitorul o 
asemenea intenție de vreme 
ce în Ordonanță nu există nici

ion CiOCLEi

(Continuare în pag. 8)

După apariția Legii Asigu
rărilor Sociale de Sănătate 
nr.145/1997 și comunicarea 
către spitale a Ordinului 1011/ 
22 dec. ’97 privind alegerea 
medicului de familie, s-a 
procedat la întocmirea de către 
medicii autorizați a listelor 
proprii de pacienți. Exista 
prevederea ca în termen de 90 
de zile, începând cu 1 ianuarie 
’98, să fie definitivate aceste 
liste și depuse (până la 15 
aprilie ’98) la Direcția Sanitară. 
A urmat o perioadă în care nu 
s-a mai vorbit despre această 
acțiune.

Dl doctor loan Rău, 
directorul Direcției de Sănătate 
Publică a județului Hunedoara, 
ne-a spus:

Convorbire cu dl dr. 
Ioan Rău, directorul 
Direcției de Sănătate 
Publică a județului 

Hunedoara

- De la apariția Legii 145/97, 
Direcția Sanitară a județului 
Hunedoara a fost implicată în 
aplicarea dispozițiilor acesteia, 
în scopul fundamentării 

parametrilor de demarare a 
Asigurărilor de Sănătate și,, 
respectiv, a organizării și 
punerii în funcțiune a Casei 
Județene de Asigurări 
Sociale de Sănătate.

S-a organizat, imediat, 
baza de resurse umane și 
tehnică de calcul, precum și 
programele - softul 
corespunzător, în cadrul unui 
serviciu specializat. în acest 
mod s-a ajuns ca, la finele

Discuție realizată de 
_______Estera SÎNA 

(Continuare în pag. 8)

Vizita delegației FMI 
a fost amânată 

pentru sfârșitul lunii
Vizita la București a delegației Fondului 

Monetar Internațional a fost amânată pentru 
sfârșitul acestei luni, pentru ca România să 
aibă răgazul să definitiveze problema bugetului 
pe 1999, au declarat surse ale Misiunii Băncii 
Mondiale de la București

Delegația FMI, care urma să sosească la 
București duminică, trebuia să înceapă 
negocieri cu guvernul asupra unui nou acord 
stand-by, în virtutea căruia ar putea fi reluate 
tranșele de împrumut pentru ajustarea 
structurală și reforma economică.

Reamintim că, în 1999, România trebuie să 
plătească 2,2 miliarde dolari din datoria sa 
externă (împrumuturi directe ale statului) și 
800 milioane dolari, împrumuturi garantate de 
stat. (Rompres)

Farmaciștii particu
lari înăspresc tonul

Farmaciștii particulari din toată țara s-au întâlnit, 
la Brașov, pentru a hotărî ce e de făcut pentru a se 
salva de la faliment, informează corespondentul 
Mediafax.

Multi sunt nemulțumiți că nu au reușit să 
cumpere spațiile fostelor farmacii de stat, din cauză 
că nu pot concura cu firmele producătoare de 
produse farmaceutice, care au putete financiară.

Farmaciștii sunt hotărâți să trimită Curtea de 
Conturi să controleze și să sancționeze instituțiile 
sanitare care nu și-au mai plătit datoriile de șase 
luni. Liga Farmaciștilor Particulari din România 
mai cere negocierea unui contract - cadru cu Casa 
Națională de Asigurări de Sănătate, care să 
stabilească termene ferme de plată a 
medicamentelor și a penalităților, în caz de 
întârziere, pentru a evita blocajul financiar. Ei 
solicită, de asemenea, ca ministrul sănătății să 
numească un farmacist la conducerea Direcției 
Farmaceutice.

Lege sau 
tocmeala?

în Monitorul Oficial nr.502/28.12.1998 au fost 
publicate machetele formularelor necesare a fi 
completate de plătitorii de impozite de orice nivel. 
Ele au fost aprobate prin Ordinul ministrului 
Finanțelor.

Pescuim o perlă din cuprinsul Declarației de 
înregistrare fiscală. Potrivit conținutului Declarația 
urmează să fie completată de agenții economici, 
lată cum “sună" întrebarea nr.5 din formular: 5. Doriți 
să optați pentru plata TVA?

Cum Să “dorești sau nu să optezi" pentru o 
taxă care este supusă legii? E lege sau e tocmeală? 
Se pare că în concepția celui ce a “gândit" 
formularul ar fi vorba de opțiune, un fel de tocmeală. 
De altfel nu e singura perlă emanată de gândirea 
înalților funcționari din Ministerul de Finanțe. Sunt 
altele și mai și, pe care le-am “tratat" în alte texte 
publicistice. (IC.)

MODIFICĂRI ÎN
CIRCULAȚIA

UNOR TRENURI
După cum ne-a informat Agenția 

Zonală Călători Timișoara, în luna 
ianuarie a.c. se produc o serie de 
modificări în circulația unor trenuri 
de călători. Astfel, în perioada de la 
23 ianuarie la 31 ianuarie, inclusiv, 
vor fi anulate următoarele trenuri: 
•2143 în relația Simeria - Hunedoara; 
•2146 Hunedoara - Simeria; «2385 
Simeria - Ilia, precum și «2386 Ilia 
Simeria. Acestea sunt modificările 
prevăzute pentru trenurile de 
călători care circulă pe diverse rute 
și distanțe în județul nostru. (N.T.)
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AMUIVT PUBLICITART
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, 
modificată și completată 46,80 % din acțiunile Societății Comerciale “VINALCOOL" - SA, cu 
sediul în Deva, Str. Andrei Șaguna, nr. 1, județ Hunedoara, cod fiscal AR 2117776, număr de 
înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/44/1991, având:

Obiectul principal de activitate: producerea și comercializarea băuturilor alcoolice 
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 3.419.475 mii lei. 
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/ sem. I): 1.247.360 mii lei 
Pierderea ultimului an încheiat : 1.328.506 mii lei.
Structura acționariatului la data de 05.02.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 1.600.222 46 80
SIF 232.433 6,80
FFM 1.586.820 46,40
Alții - -
TOTAL 3.419.475 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 1.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 1.600.222.000 lei.

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

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 2.500.000 lei, taxa de participare-în 
valoare de 2.500.000 lei și garanția de participare în valoare de 48.006.660 lei vor fi achitate la 
casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul numărul 
251 10098000060/ deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE, sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE:
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine),
■ delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 29.01.1999, ora 13, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
in caz de neadjudecare ia prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data 

de 5.02.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participantii.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

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

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

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

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

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

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

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

AIXIUIMT PUBLICITARI
pentru vânzarea de acțiuni prin NEGOCIERE DIRECTĂ 

I FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, cu sediul în str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, București,
Direcția Vânzări directe - AGRICULTURĂ, scoate la vânzare prin NEGOCIERE DIRECTĂ. în 
conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.88/1997, aprobată prin Legea nr.44/1998 și

H.G'. nr.55/1998, modificată și completată prin H.G. nr.361/1998, 70,00% din acțiunile Societății 
Comerciale “COMCEREAL" HUNEDOARA S.A., cu sediul în municipiul Deva, str. ARDEALULUI, 
nr.1 județul Hunedoara, cod fiscal R 8417454, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului 
Comerțului J 20/347/1996, având:

Obiectul principal de activitate: contractarea, achiziționarea și valorificarea cerealelor. 
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului 

I Comerțului) 14.479.148 mii lei.
Cifia de afaceri (conform bilanțului din anul 1997)’ 695.742 mii lei.
Profitul net a! ultimului an încheiat 1997: - mii lei.
Structura acționariatului la data de 31.12.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 487.600 84,19
SIF 51.603 8,91
FPM 39.962 6,90
Total 579.165 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 tei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 10 135.375.000 lei pentru un procent de 70,00% deținut de FPS.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății poate fi procurat zilnic de la Direcția Portofoliu Ofeite a 
FPS din București, strada Stavropoleos, nr.6, sector 3, între orele 10-16, până în ziua precedentă 
termenului de depunere a ofertei, inclusiv

Prețul de vânzare al DOSARULUI DE PREZENTARE de 6.000.000 lei va fi achitat la casieria 
vânzătorului din sediul de mai sus sau în contul nr.251.100.980.900.224 deschis la BRD SMB.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice romane/străine); 
delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la negociere este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE 
Garanția de participare în valoare de 304 061.250 lei se achită la BRD - SMB în contul nr. 

251.100.980.900.313
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 în USD, deschis la BANCOREX, la cursul 
valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

Pentru participarea la negociere, ofertanții vor depune documentele prevăzute în H.G. 55/1998, 
art.27. modificată și completată prin IIG nr.361/1998. prevăzute în Secțiunea C a dosarului de 
prezentare și oferta, inclusiv Planul de afaceri, închise în plicuri sigilate, ia Direcția Portofoliu, Oferte 
a FPS, strada Stavropoleos, nr.6. București, telefon 04-01/3110495, 3123130, 3124231, fax 04-01/ 
3131841, parter, între orele 8-16, până la data limită de 29 01.1999, ora 13.

Ofertele vor fi deschise în aceeași zi (29,01.1999), ora 15, 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.

Ofertanți! pot ordona societății bancare la cate au deschis contul principal să emită o scrisoare 
de garanție bancară valabilă 180 de zile calendaristice de la data depunerii ofertei.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la dl DAN AUREL la telefon 01/ 
3101695, fax 01/3101694.

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

V, „ •J°' •<f .rt 14 ianuarie 
TVR 1

6,00 România: ora 6 vă oferă 
"Cafeaua de dimineață" 9.00 
TVR Cluj 10,00 TVR Info 10.05 
TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12,00 TVR Info 12,05 Pentru dv., 
Doamnă! (r) 13,00 Destine în 
vremuri de război (s/r) 14,00 
TVR Info 14.10 Santa Barbara 
(s/r) 15.00 Nașterea unui
succes 15.40 Ecclesiast '99 
16,00 Conviețuiri 17.00 Desene 
animate 17.30 Timpul Europei 
18,00 TVR Info 18.10 Infidelități 
(s) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
383) 19,50 Rezultatele tragerilor 
Super Loto 5/40 și Expres 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială, sport 21.00 Tom Jones 
(s, ep. 5) 21,55 Reflecții rutiere 
22,10 Cu ochii’n patru 22,50 
Jurnalul de noapte 23,00 Dintre 
sute de catarge 0,00 Pariul trio 
0,05 Bank-Note 0,35 Magazin 
muzical-umoristic

TVR 2
6,00 TVM Telematinal 8.00 

Desene animate 8,50 Știri 
bancare și bursiere (r) 9,00 Me
moria exilului românesc (r) 
10,00 în compania vedetelor (r) 
11,00 De la stânga la dreapta 
(r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 
12.50 Doar o vorbă... (r) 12,55 
TVR Info 13.00 Medicina pentru 
toți (r) 13,30 Alfa și Omega (r) 
14.00 Emisiune în limba germană 
15,00 TVR Info 15,10 Limbi 
străine: Spaniolă 15,35 D a. 
16.00 Țiganca (s, ep. 100) 16,50 
Tribuna partidelor parlamentare 
17.00 Ceaiul de la ora 5 19,00 
Știri bancare și bursiere 19,10 
Față în față cu autorul 20,10 
Mistere și minuni (s) 21,10 Ultimul 
tren (e.ec.) 22,00 Dragoste 
nebună (f.a.) 23,10 Lumea 
sportului 0,30 TVM Mesager

ANTENA I
6,40 Agenția de presă (r) 6.45 

Dimineața devreme (mag.) 10.00 
Știri 10.15 Agenția de presă (r)
10.20 Iluzii (s) 11.20 Prezentul 
simplu (r) 12,20 Sâmbete și 
zâmbete 12.50 Vedete în papuci 
(r) 13.30 Planeta vie (do, ep. 153) 
14.00 Știrile amiezii 14.30 Foișorul 
de foc (talkshow) 15.30 Dallas 
(s, ep. 153) 16-30 Știri 17.00 Trei 
destine (s, ep. 72) 17,50 Zodiac 
18.00 Colivia de aur (s, ep. 48) 
19.00 Observator 19,30 Marius 
Tucă Show 21,00 Nightman (s, 
ep 18) 22,00 Procurorul (s, ep. 
17) 23,00 Observator 23,30 
Agenția de presă 23,35 Printre 
rânduri 0,35 Vampirul (f.a.)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 9,00 Profit 9,10 Riști și 
câștigi (r) 9,40 Roata norocului
(r) 10.10 Tânăr și neliniștit (s/r) 
11.00 Sweet Dreams (f/r) 12,30 
Nebun după tine (s/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Stand By 
Me (f.a.) 14.30 Suflet de femeie
(s) 15,15 Tânăr și neliniștit (s) 
16.00 Cărările iubirii (s, ep. 6)

^17.00 Știrile PRO TV 17.30

*

Precizare
Prețul de ofertă de 

vânzare al acțiunilor 
SC ROMCAMION SA 
Deva este de 25.000 
lei/acțiune, iar valoa
rea pachetului de ac
țiuni scos la vânzare 
este de 2.891.475 mii 
lei.

Licitația va avea 
loc în data de 
19.01.1999, ora 14.

in caz de neadju
decare la prima șe
dință, se va organiza 
cea de-a doua licitație 
la data de 25.01.1999, 
la aceeași oră

Dreptul la iubire (s) 18.15 Știrile 
PRO TV 18,20 Riști și câștigi 
(cs) 18,50 Roata norocului (cs)
19.20 Chestiunea zilei 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Melrose 
Place (s, ep. 110) 21,30 Nikita 
(s, ep. 44) 22.15 Știrile PRO TV
22.20 Chestiunea zilei cu F. 
Călinescu 22.30 Prietenii tăi (s, 
ep. 17) 23.00 Știrile PRO TV
23.20 Chestiunea zilei 23.30 
Walker, polițist texan (s, ep. 11) 
0,15 Dosarele X (s)

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (s/r) 

7,45 Guadalupe (s/r) 8,30 Te 
iubesc (s/r) 9.00 Sărmana Maria 
(s/r) 9.30 Dragostea nu moare 
(s/r) 10.00 Meditațiile Ritei (f/r) 
12.00 Ca la mama Acasă (r)
12.15 Ultima vară (s/r) 13.30 
D.a./r 13,45 Dragoste și putere 
(s/r) 14.45 Misterioasa doamnă 
(s/r) 15.30 Te iubesc-(s) 16,00 
Uneori avem aripi (s) 16,45 
Guadalupe (s) 17.30 Ultima 
vară (s) 18.25 Ca la mama 
Acasă 18.30 Sărmana Maria (s) 
19.00 Dragostea nu moare (s) 
19.25 D a 20.00 Dragoste și 
putere (s) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s) 21.30 Surorile (s)
22.30 Omul care știa prea multe 
(f.a.) 0,45 De partea legii (s)

PRIMA TV
7.00 Prima oră 10.00 Ultima 

ediție (r) 12.00 Misterele din New 
Orleans (s) 13,00 Focus 13.15 
Atingerea îngerilor (s) 14.00 
Celebri și bogați (s) 15.00 Maria 
Mercedes (s. ep. 35) 16,00 Fo 
cus 16 16.10 Tia și Tamera (s 
ep. 33) 16.30 Malcolm și Eddie 
(s, ep. 33) 17.00 Jerry Springer 
Show 18.00 Focus, Meteo, 
Sport 19.00 Viper (s.ep. 49) 
20.00 Camera ascunsă (div., ep 
49) 20,30 By The Sword (f.a.) 
22,00 Frasier(s, ep 7) 22,30 Fo 
cus + 23,00 Ultima ediție 
(talkshow) 1,00 Colpo Grosso
1.30 Focus +

HB®
10.00 Teren primejdios 11.45 

Interviu cu un vampir *13.45 Bo
gus 15.45 Dragă, am micșorat 
copiii! Extraterestrul 16.30-Un 
antrenor în Africa 18 15 
Poveste de dragoste 20.00 
Foamea: Evadarea 20.30 în pași 
de dans 22.15 Comoara 
îngropată 00.00 Prințese de 
culoare... 01.30 Jurnalul 
Pantofului Roșu: Vânătorul de 
recompense

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00 - 09.00 
"Bună dimineața, PRO TV e al 
tău!" (coproducție cu stațiile lo
cale) 09.10-10.00 Program co
mercial PRO TV Deva 17.00-
17.15 Știrile PRO TV 
(coproducție) 22.15-22.30 Știri 
locale

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

10.30 Plai de cânt și dor 10.35- 
11.00 Muzică, promo

\ C/NEMÂ'x
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“PATRIA” DEVA:
Orașul nebun (15-18); 
Dansează cu mine (19-21):

14 “FLACĂRA” 
HUNEDOARA: Sărutul care 
ucide (15-18); îngerul păzitor 
(19-21);

V “PARÂNG” 
PETROȘANI: Nume de cod: 
Mercury (15-18), Neînfricata 
Mulan (19-21);

14 “DACIA” HAȚEG: 
Mary cea cu vino ‘ncoa’ (15- 
18); Truman Show (19-21);

14 "ZARAND” BRAD: 
Un băiat de treabă (15-18); 
Armageddon - Sfârșitul lumii 
(19-2Î);

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

14 “PATRIA”, 
ORĂȘTIE; Terminus Paradis . 
(15-18); Godzilla (19-21). 1

nettescep
Joi, 14 ianuarie

O BERBEC
Acceptați cam prea multe 

flirturi, dar nu-i atât de grav 
dacă sunteți singur și n-ați jurat 
cuiva credință; veți fi fericiți. Nu 
amânați treburile importante 
pentru a nu intra în criză de timp.

O TAUR
Organismul dv duce lipsă de 

vitamine și minerale. încercați să 
compensați această lipsă și luați 
masa la ore fixe. Nu consumați 
cafea și alcool pe stomacul gol!

3 GEMENI
Pentru cei născuți în zile pare, 

săptămâna aceasta este calmă, 
sunt liniștiți și echilibrați. Pentru 
ceilalți, atmosfera la serviciu 
este excelentă; nativele zodiei 
se înțeleg bine cu toată lumea, 
chiar și cu șeful.

O RAC
Sunteți mult mai echilibrat și 

mai optimist în ce privește vii
torul. Vă veți bucura și de suc
cesele din viața particulară. 
Această zi este favorabilă pen
tru aventuri, deși nu este im
posibil ca povestea romantică 
din această seară de iarnă să 
se transforme în iubire.

O LEU
Ofertele avantajoase primite 

vă îndeamnă sâ vă evaluați si
tuația materială. Ocupați-vă 
singur de aceasta deoarece 
partenera de viață este azi 
cam irascibilă.

O FECIOARĂ
Atenție la regimul alimentar, 

căci vă amenință să puneți mul
te kilograme, dacă nu renunțați 
la dulciuri și delicatese Dacă nu 
faceți destulă mișcare va trebui 
să vă schimbați garderoba. 

O BALANȚĂ•
Vă puteți aștepta la o zi no

rocoasă. Ați intrat în normal, 
încrederea în sine este de ne
clintit. Profitați de conjunctura 
planetelor pentru atingerea 
scopurilor dv

O SCORPION
Faceți parte din categoria 

învingătorilor. După - amiază 
veți avea o întâlnire în urma 
căreia vă puteți asigura 
viitorul. Nu ratați ocazia!

O SĂGETĂTOR
încercați să vă destindeți, 

deschideți-vă inima către lume. 
Astfel veți reuși un pic de senin 
în viața de zi cu zi. Deși starea 
dv este "cenușie", precum vre
mea în această perioadă, dra
gostea nu vă ocolește.

O CAPRICORN
O zi foarte bună, doar cei din 

prima decadă trebuie să fie mai 
precauți: aceștia se pot aștepta 
la reacții negative din partea ce
lor din jur. Cei născuți în celelalte 
decade vor fi mai norocoși, vor 
putea face planuri de viitor.

O VĂRSĂTOR
Evenimente bune, cât și mai 

puțin prielnice pentru viața 
vărsătorilor. Va trebui să vă 
concentrați asupra muncii dv, 
altfel atenția vă va fi distrasă 
de jocul imaginației.

O PEȘTI
Azi vă puteți decide să fa

ceți o mărturisire hotărâtoare. 
Nu este exclus să regretați du
pă aceea. Sarcinile pe care le 
aveți de rezolvat se înmulțesc 
brusc. Dacă nu le ordonați după 
importanță, vă veți pierde în 
detalii și veți încheia săptămâna 
cu rezultate mai slabe decât ați 
preconizat.

http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
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“Eroi au fost, eroi sunt încă

Ecourile cântecului, into
nat de generații de copii, 
străpung și azi liniștea 
înaltă a coridoarelor de 
școală. De mici am fost în- 
vățați să ne cinstim eroii, fn 
rânduri de câte doi, pele
rinajul nostru de elevi în Zi
ua Eroilor avea întotdeauna 
ca ultim popas porțile unui 
cimitir. Figuri istorice trecute 
în eternitate, eroii noștri, 
încremeniți sub semnul 
creștinesc al crucii, primeau 
onoruri militare și coroane 
de flori, “...veșnică recunoș
tință sacrificiului suprem 
plătit pentru eliberarea țării 
de sub jugul fascist...". 
Știam că ei și numai ei sunt 
eroii români ai celui de-al 
doilea război mondial, os
tași căzuți având Uniunea 
Sovietică în spate. Am în- 
vățat-o din manualul de is
torie, de la radio și televi
ziune, din lozincile scan
date la fiecare 23 august.

Cine să le fi spus noilor 
generații că eroii României 
sunt cu mult mai numeroși 
decât cei ai României co-

și-or fi..." 
muniste? Cum se putea co
mite “sacrilegiul" de a-i numi 
eroi pe ostașii români căzuți 
la datorie peste Prut, la 
Cotul Donului, la Stalingrad, 
într-o Românie ocupată de 
sovietici și mai apoi mem
bră a Pactului de la Var
șovia ? Istoria țării din peri
oada războiului, șerpuind 
dus-întors între fluxul și re
fluxul confruntării dintre 
două imperii ale întunericu
lui, a înșelat amarnic desti
nul postbelic al generației 
aflate în luptă pentru țară. 
Ca într-o parodie de proastă 
calitate, soldatul român și-a 
văzut vitejia și sacrificul răs
plătite și de medaliile lui 
Hitler și de cele ale lui Sta
lin. Două figuri morbide ale 
istoriei universale...

România a câștigat răz
boiul. Armata română însă 
nu a simțit aceasta. Cam
pania de pedepse, umilințe 
și privațiuni dusă după in
staurarea păcii, preponde
rent împotriva elitelor aces
teia. au răzbunat ordinul ma
reșalului Antonescu: “Vă or

don, treceți Prutul". Ofițeri și 
soldați, cu datoria față de 
țară îndeplinită cu prisosin
ță, s-au întors de pe front 
într-o Românie ce nu mai 
părea a lor. De fapt nici nu 
mai era. Asimilați ca expo- 
nenți ai “vechii ordini", pen
tru acești eroi prigoana a 
luat locul recunoștinței, pri
vațiunea al răsplății, iar 
anonimatul a substituit 
“Arcul de Triumf" al învin
gătorului. Au trebuit să trea
că zeci de ani, ca la 1990 
România să-și poată recu
noaște public eroii “rătăciți" 
cu ani în urmă. Timpul își 
făcuse însă “numărul" și 
mulți din generația vetera
nilor au trecut nebăgați în 
seamă în neființă. Dar sunt 
încă destui, contemporani 
cu noi, martori prețioși ai 
istoriei care ne pot spune 
cum a fost cu adevărat.

Destinului unui astfel de 
erou “necunoscut", ce a re
zistat, până azi, asaltului 
timpului, doresc să-i con
sacru rândurile ce 
urmează.
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E bine ca noile generații să-i 
știe pe toți cei care, atunci când 
roata istoriei s-a întors spre apo
caliptica încleștare mondială, au 
fost la datorie ca ostași pentru a 
sluji interesele țării. Repet, ale țării 
și nu ale măruntelor și efemerelor 
doctrine politice ce au fost confun
date de prea multe ori cu însăși 
patria. Comandorul de aviație (rtg.) 
Eusebie Popovici este unul dintre 
acești eroi, el reprezentând pentru 
posteritate un exemplu viu de isto
rie națională autentică și mai ales 
un simbol al celui mai curat patrio
tism La fel ca fiecare camarad al 
său din generația de aur a eroilor 
celui de-al doilea război mondial

I 
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I Comandor av. (rtg.) Eusebie .Popovici, 

Frontul de est, 1943

marame 
biografica a unui 
temerar aviator

Se numește Eusebie Popovici și este Co
mandor de aviațiețrtg.). S-a năcut în anul 1909 
la Frătăuții Noi în Bucovina. La șapte ani are 
ocazia să atingă prima oară un avion de luptă 
din primul război mondial ce aterizase forțat 
lângă localitatea natală. Urmează școala pri
mară la Vicov și liceul la Cernăuți. Cir diploma 
de bacalaureat în buzunar se înscrie la cur
surile Facultății de Agronomie din București. 
Fascinat de avioanele pe care le vedea în 
cursul practicii de la loturile agricole Băneasa, 
renunță la cariera de agronom, pentru a urma 
Școala Militară de Ofițferi de Aviație. în 1932, cu 
gradul de sublocotenent aviator și brevetul de 
pilot militar obținut, este repartizat la Cluj în 
cadrul Flotilei de Gardă. Ajuns locotenent, din 
1939 evoluează ca instructor de zbor la Tecuci, 
între timp își desăvârșește pregătirea, absolvind 
cu succes Școala Complementară de ofițeri și 
cursurile de comandant de escadrilă. Obține și 
brevetul de pilot de bombardament greu în picaj 
pe celebrul bimotor de luptă Junkers-88. în 
1942 îl găsim repartizat la Brașov, în Flotila de 
Bombardament, ca și comandant al Escadrilei 
79, JU-88 din Grupul 5 Bombardament. Este 
trimis pe frontul de est, în toamna aceluiași an, 
făcându-și botezul în luptă în bătălia de la 
Stalingrad. Continuă lupta pe fronturile din 
Ucraina și Moldova. Ajuns căpitan, pilotul și 
comandantul Popovici se remarcă prin curaj în 
luptă, grijă față de “trupă" și sânge rece. Este 
medaliat în numeroase rânduri pentru eroismul 
său. După 23 august 1944, căpitanul de aviație 
Eusebie Popovici continuă să-și servească 
țara, dând dovadă de aceeași abnegație și 
curaj în fața noului adversar. îndeplinește 
misiuni de luptă în Transilvania și Ungaria. După 
doi ani și jumătate petrecuți pe<front, se în
toarce acasă în februarie 1945. Până în 1951 
ocupă funcția de comandant al unității de 
aviație de la Turda. în această perioadă este 
permanent monitorizat de autoritățile vremii. în 
1951 este scos forțat din armată, noua orân
duire întorcând spatele eroului din elita aviației 
militare. Pentru a primi pensie de miliar, trebuie 
să dea șpagă un porc unui angajat al Biroului 
de pensii al Armatei. La 42 de ani, colonelul de 
aviațiețrtg.) Eusebie Popovici se angajează 
bibliotecar, după care devine magaziner, "func
ție" din care iese la pensie pe la finele anilor '60. 
Din 1980 locuiește la Deva, împreună cu parte
nera sa de o viață, dna Ana Popovici.

, Pagina realizată ae Adrian SALĂGEAN

După război, 
“frontul” umilințelorI

de acasă
Pentru faptele sale de arme deosebite, co

mandorul de aviație Eusebie Popovici a fost 
decorat cu nenumărate medalii și ordine, printre 

, care se numără "Virtutea Aeronautică”, clasa 
' Cavaler cu Spade, “Cruciada împotriva Comu

nismului cu Baretele Don și Stalingrad", "Crucea 
de Fier”, clasa I și a ll-a, "Victoria URSS” și 
medalia “ Eliberarea de sub jugul fascist".

REP.: D-le comandor, posteritatea vă dato
rează extrem de multe. Ați luptat în viață, la 
propriu, și împotriva nazismului și contra comu
nismului, două mari doctrine pe care istoria 
până la urmă le-a aruncat la lada cu rebuturi 
doctrinare. Asta putem spune astăzi, în 1999. 
Cum a fost privit acest lucru în februarie 1945 
când v-ați întors de pe front ?

E.P.: Am ocupat până în 1951 funcția de 
i comandant al unității de aviație de la Turda. în tot 
j acest timp am fost ținta unor lovituri și înscenări 

menite a mă discredita în fața noii puteri. Am fost 
acuzat că sunt burghez, deoarece la acea dată 
aveam în casă două fotolii stil și un pian cu 
coadă scurtă. S-a încercat acreditarea ideii că aș 
fi speculant de combustibil de avion, printr-o 
înscenare care, datorită absurdității situației, nu a 
reușit. Am fost amenințați că vom fi evacuați din 
casă. Am trăit ani în șir cu un geamantan cu 
strictul necesar sub pat în eventualitatea că duba 
Securității se va opri noaptea viitoare la poarta 
noastră. Băiatul nostru a fost respins pe nedrept 

I la admiterea în facultate, pe colțul lucrării lui fiind 
I făcută scris mențiunea “Tata, ofițer în război".

De teama unor vendete ale noilor oficialități, 
familia Popovici a trecut la ascunderea dovezilor 
de “vinovăție" câștigate luptând pentru țară. 
Costumele de ofițer de aviație au fost donate 

I teatrului din Turda. O spadină de paradă a avia
torilor cu inscripțiile regale s-a știut distrusă 
pentru totdeauna. Ulterior s-a aflat că ea nu a fost 
arunată ci doar ascunsă, cu sfințenie, de fiul 
aviatorului. Toate medaliile comandorului Popovici 
i-au fost luate de noua ordine. Eroul nu mai avea 
ce să arate nepoților. Chiar și obținerea statutului 
de pensionar al armatei, după trecerea sa forțată ’ 
în rezervă în 1951, s-a făcut cu greutate. Apro- i 
barea cererii de pensie i-a fost condiționată, 
cerându-i-se șpagă familiei aviatorului porcul pe 
care-l avea în cocină. Istoria frângându-i aripile și 
chiar dreptul a pregăti noi generații pentru în- ' 
tâlnirea cu zborul, comandorul de aviație Eusebie 
Popovici a trebuit să facă pe bibliotecarul și mai 
apoi să-și încheie datoria față de societatea civilă 
ca magaziner într-una din întreprinderile so
cialiste. Un destin pe undeva similar cu al celui 
mai iubit cțintre pământeni creat de Marin Preda. .

f.................... ............ * ------- -------- -

“Am trecut de multe ori pe lângă moarte...
La aproape 90 de ani, vo

cea comandorului Eusebie 
Popovici e puțin voalată. Nici 
piciorul drept nu mai este la 
fel de sprinten ca în tinerețe 
Ce a rămas însă întact este 
umorul și spiritul deosebit al 
fostului combatant. Purtăm o 
discuție despre fapte de arme, 
eroism, sacrificiu, așa cum 
au fost ele trăite de comandor 
aflat în zbor Intr-un permanent 
echilibru pe aripa tăioasă ce 
separă lumescul de eternitate. 
Sprijină dialogul soția avia
torului, dna Ana Popovici.

REP.: D-le colonel, la câte 
misiuni de luptă ați participat în 
cel de-al doilea război 
mondial?

E.P.: Am luptat în mai mult 
de 150 de misiuni, însumând 
cred peste o mie de ore de 
zbor.

REP.: Câte tipuri de avi
oane ați pilotat în viață ?

E.P.: Peste 20 de tipuri. în
cepând cu aparate monomotor, 
gen Morane Saulnier, P.W.S.,
I.A.R.  80 sau Gourdon, până la 
bimotoare cum ar fi Fokke- 
Wulf, Heinkel 111, JU-88. Cel 
mai mult am evoluat pe cele
brele JU-88, avioane de bom

bardament “prima”, cum spu
neau “friții”, de care, ca pilot, am 
fost cel mai atașat.

REP.: Care erau obiectivele 
pe care le bombardați ?

E.P.: Erau fără denumire. 
Bombardam depozite de muniție, 
poduri, noduri de cale ferată sau 
coloane militare.

REP.: Cum decurgea de obi
cei o astfel de misiune de bom
bardament?

E.P.: O misiune presupunea 
pentru militari parcurgerea mai 
multor trepte psihologice. Eram 
chemați la ordin în timp ce efec
tuam diferite activități. Niciodată 
nu căutam să ne gândim la mi
siune ca la un drum fără de în
toarcere. De exemplu, dacă ju
cam table, întrerupeam jocul 
promițându-ne revanșa imediat 
după revenirea din misiune. Ur
ma ordinul de atac transmis de 
Comandamentul Corpului Aerian 
prin ofițerul cu operațiile. Ni se 
aduceau la cunoștință obiectivul, 
felul bombelor, înălțimea de zbor, 
intervalul dintre rafalele de 
bombe, distanțe, tipul focoaselor 
(instantanee sau cu întârziere), 
unde se face întâlnirea cu vână
toarea de protecție și ora exe
cutării bombardamentului. O dată 

ridicat în aer trebuia să parcurgi 
o serie de trăiri, de la neliniștea 
de început, până la panica 
surdă din apropierea obiecti
vului.

REP.:V-a fost de multe ori 
teamă ?

E.P.: Cine spune că nu i-a 
fost frică ori e un farsor ori nu 
mai este în toate mințile. De 
frică nu poți scăpa, ca mani
festare a .instinctului de con

... De două ori însă am văzut-o 
cu ochii”

servare. Problema e să-ți sub
ordonezi acest sentiment ra
țiunii pentru a nu face greșeli 
ce ți-ar putea fi fatale. Este știut 
că din toată durata unei misiuni 
de bombardament, cele mai 
grele zeci de secunde sunt 
acelea din imediata apropiere a 
momentului de lansare a bom
belor. Sunt momente de tensiu
ne maximă când pilotul trebuie 
să aibă un singur gând, OBIEC
TIVUL. El nu vede nici gloanțele 
vânătorii inamice, nici puzderia 

de obuze trase de antiaeriana 
dușmanului. Suprem este, repet. 
OBIECTIVUL. Abia după lan
sarea bombelor și îndeplinirea 
misiunii începi să-ți pui pro
blema scăpării din infern Reîn
toarcerea la bază, aproape de 
fiecare dată, avea o cronică 
neagră. Camarazii dispăruți în 
misiune lăsau goale locuri în 
sufletele noastre încărcate cu 
un sentiment de solidaritate și 

afecțiune specific, pe care nu
mai războiul le poate cimenta 
între oamenii aceleiași arme. 
Locul la table era luat.de alt
cineva și războiul mergea îna
inte. în timp de pace o astfel de 
viață pare imposibil de trăit, dar 
grozăvia frontului te “antre
nează" să suporți totul. Exista 
chiar un efort colectiv, ad-hoc, 
de a “camufla" sufletește, de a 
“trece peste”, în cazul eveni
mentelor dureroase prin pre
ocuparea insistentă pentru mi

siunile de luptă care urmau să 
vină. Așa este frontul...

REP.: Ați avut în anii petre
cuți pe front evenimente deose
bite ca aviator?

E.P.: Am trecut de multe ori 
pe lângă moarte. De două ori 
însă am văzut-o cu ochii. O dată 
pe frontul de est. Am primit mi
siunea de a bombarda un obiec
tiv la Balsoi-Tokmak, în Uniunea 
Sovietică. Cel care dăduse or
dinul de atac era unul din ofițerii 
“stagiari” ce avea nevoie de trei 
luni petrecute pe front pentru a fi 
retras și promovat în țară. Acest 

ofițer, cu frontul făcut la “fără 
frecvență”, ne-a trimis într-o 
misiune extrem de grea, fără 
aviație de vânătoare ca protec
ție. Din cinci avioane, ne-am mai 
întors doar două. Avionul meu 
fusese străpuns de trei obuze 
inamice care au atins cupola, 
burta și compartimentul trenului 
de aterizare al avionului. Am 
avut o aterizare cu evenimente 
atunci deoarece,deși se com
porta normal la comenzi, siste
mul de aterizare-dreapta fusese 

atins de un proiectil. Așa că, în 
loc să ruleze lin pe pistă, avi
onul, mergând doar pe roata 
stângă, a făcut o piruetă de 
toată frumusețea sfărâmân- 
du-se aripa dreaptă și elicea. 
A fost o misiune “kamikaze". 
A doua oară am văzut moar
tea cu ochii, în apropierea 
Clujului, luptând împotriva ar
matei germane. într-o misiune 
ce viza bombardarea nodului 
de cale ferată Apahida, mo
torul drept al avionului fusese 
lovit de un obuz. Eram în zbor 
deasupra unui plafon gros de 
nori și pierdeam iremediabil din 
înălțime. Nu îndrăzneam să 
forțez un picaj pentru că 
exista posibilitatea de a ne 
strivi de stânci. Vizibilitatea în 
jos era zero. Am avut șansă 
atunci când observatorul meu 
de zbor a indentificat o spăr
tură în pătura de nori. Se ve
dea o pădure și un petic de 
verdeață. Am coborât și am 
realizat, pe burta avionului, o 
aterizare forțată pe un teren 
de zece ori mai scurt decât o 
pistă de avion obișnuită. Am 
avut de două ori noroc, deoa
rece aterizasem lângă locali
tatea lara, care era ocupată cu 
doar o zi înainte de “cioloveci" 
(ruși). Dacă am fi aterizat cu o 
zi înainte cădeam prizonieri la 
nemți. Acesta e războiul.

luat.de


Cuvântul liber 14 IANUARIE 1999

Mineritul din Valea 
Jiului nu moare

Recentele măsuri adoptate de Guvernul României 
de a închide o serie de unități din industria extractivă 
- a cărbunelui și minereurilor - nu vin din vreun 
capriciu, din răzbunarea cuiva pe cineva. Ele rezidă din 
realitatea crudă a economiei de piață, la care este 
racordată, fără cale de întoarcere, și țara noastră. Sigur 
că nu doar mineritul este singurul burete care 
absoarbe sume imense și le consumă fără eficiență. El 
este însă domeniul care înregistrează, anual, cele mai 
mari pierderi. Și nu de azi de ieri, ci de zeci de ani. Cele 
4 miliarde de dolari cheltuiți antieconomic numai în 
perioada 1991-1998 reprezintă o cifră, după cum își 
poate da oricine seama, cu care s-ar fi putut realiza 
multe lucruri necesare și durabile în țară, în Valea Jiului 
în principal.

COMENTARIUL PAGINII

Guvernul României nu și- 
a propus și nici nu-și propune 
lichidarea mineritului, politica 
de restructurare urmărind 
tocmai menținerea unor 
activități în domeniu, prin 
concentrarea acestora,

pentru investiții nu au avut 
ca rezultat asigurarea unor 
puternice capacități de 
producție, ci, dimpotrivă, 
au reprezentat cheltuieli 
inutile în ultimii 9 ani.

Revendicările înaintate

Poziția Guvernului
I

alocarea de investiții, eli
minarea cheltuielilor nejusti
ficate și asigurarea unei 
activități de extracție minieră 
viabilă și de durată.

Bugetul actual nu mai 
poate susține din contribuțiile 
cetățenilor României men
ținerea unor activități de 
extracție costisitoare și fără 
desfacere. Miliardele alocate

Guvernului în ziua de 4 
ianuarie 1999, ora 11, pot fi 
analizate, din punct de ve
dere tehnic, de o comisie 
abilitată în acest sens, la 
Ministerul Industriei și 
Comerțului, în condițiile 
prevăzute de Legea 
conflictelor de muncă.

Ceea ce 
întâmplat. - n.n.

MIC întinde minerilor
o mono

în zilele de 9-10 ianuarie 
1999, o delegație a Ligii 
Sindicatelor Miniere din Valea 
Jiului, condusă de Victor 
Bădârcă, președintele exe
cutiv al Confederației Sin
dicatelor Miniere din 
România, a avut discuții, la 
Ministerul Industriei și 
Comerțului, cu secretarul de 
stat NIcolae Stălculescu, 
asupra revendicărilor 
minerilor din acest mare bazin 
carbonifer al țării - motiv al 
grevei generale declanșate în 
data de 4 ianuarie a.c.

Dl Nicolae Stăiculescu le- 
a propus minerilor să înceteze 
greva generală si să se

prezinte la lucru, să 
analizeze împreună cu 
conducerea Companiei 
Naționale a Huilei Petroșani, 
până în data de 25 Ianuarie 
a.c., posibilitățile de 
reducere cu 30 la sută a 
pierderilor din activitatea de 
exploatare. Găsind aceste 
resurse și garantând 
valorificarea lor, Guvernul 
va prelua la datoria publică 
obligațiile de peste 4 
milH.de de dolari din 
minerit, acumulate în 
perioada anilor 1991-1998, 
cu condiția de a nu produce 
altele. Minerii n-au acceptat 
soluția.

Iar dacă acești bani s-au pierdut inutil nu este vina 
minerilor. Este a celor care au dat cu ochii închiși 
asemenea sume și nu au mai urmărit unde se duc și ce 
se obține în schimbul lor. De la guvernanți și finanțiști 
și până la conducătorii de întreprinderi și liderii de 
sindicat, această a doua categorie lucrând în alianță la 
cheltuirea banilor, nu puțini trimiși în salarii, premii, 
privilegii de toate felurile.

A venit însă vremea realei schimbări în viața țării. A 
trecerii la economia de piață în toate domeniile, a 
diminuării cheltuielilor neeconomicoase și eliminării 
pierderilor de orice fel. Nu mai este posibil ca o parte 
a populației să fie încorsetată în impozite și taxe, în 
biruri și prețuri năucitoare, iar alta, altminteri destul de 
redusă, să cheltuiască fără rost, să îngroape banii celor 
mulți. Trebuie echilibru în toate.

Ca unui care am trăit în Valea Jiului, coborând nu de 
puține ori cu minerii în nopțile adâncurilor și 
conviețuind cu ei “la ziuă”, le cunosc bine și munca și 
viața. Sunt deopotrivă de grele, in pofida multiplelor 
avantaje materiale și sociale de care beneficiază, 
discrepanțe între categorii profesionale, care nu-și mai 
află nici ele astăzi în totalitate justificarea. Iar dacă 
acum unii dintre minerii Văii Jiului se găsesc în fața 
unei alternative dureroase, aceea de a-și pierde locurile 
de muncă, nu ei sunt vinovați pentru asta. Sunt vinovați 
cei care au supradimensionat an de an efectivele de 
mineri pustiind satele țării, cei care au acceptat 
cheltuieli uriașe pe echipamente și utilaje care n-au 
crescut în nici un fel capacitățile de extracție. Un singur 
exemplu: în 1998 au fost disponibilizate în Valea Jiului 
18.000 de persoane, însă nivelul producției nu a scăzut, 
în schimb, cel al cheltuielilor a crescut.

Și tot ca unul care-i cunoaște bine pe mineri le-aș 
spune că nu este cazul să dispere. Cei mai mulți vor 
rămâne. Mineritul în Valea Jiului nu va dispărea. Și va 
continua să fie subvenționat. Dar la niveluri rezonabile. 
Ei trebuie să înțeleagă că n-au altă soluție decât să-și 
schimbe meseria de miner cu altele mai ușoare, “la 
ziuă”, să accepte să trăiască asemenea celorlalți 
oameni ai muncii din Valea Jiului, cu salarii mai mici și | 
fără avantajele moștenite din tată-n fiu și amplificate în I 

I epoca “Miron Cozma”. Sunt alte vremuri în țară, 
prieteni. Gândiți-vă bine!

t ----- ■---- ......... ’ —------ • 
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Miron Cozma râde satisfăcut la o veste bună șoptită 
la ureche de prietenul său Marcel Makarayschi - 
consilier guvernumențal. Era 16 octombrie 1998, 

Casa Galbenă, Petroșani.
Azi, liderului minerilor din Valea Jiului 

i-a dispărut zâmbetul.
s'

In data de 10 decembrie 
1998, liderii LSMVJ au cerut 
ministrului Transporturilor, 
Traian Băsescu, să li se pună la 
dispoziție două garnituri de tren 
pentru a se deplasa în Capitală 
în data de 5 ianuarie 1999 și a- 
și manifesta protestul fată de 
decizia MIC de a închide minele 
Dâlja și Bărbăteni, iar primarului 
general al Capitalei, Viorel Lis, i 

solicitat aprobarea

DIN LISTA DE

O

tQîȘjt

organizării acestui miting. Cei 
doi nu au aprobat cererile 
minerilor din Valea Jiului 
Motivația a fost simplă: 
problemele acestora se pot 
rezolva în Valea Jiului, iar 
comportamentul lor în Capitală 
în anii 1990 și 1991 nu poate fi 
o garanție că manifestarea de 
acum nu ar degenera ca și 
atunci, punând pată adâncă pe 
imaginea țării.

în acest caz, minerii s-au 
repliat și i-au convocat la dialog, 
marți, 5 ianuarie, ora 15 fix, pe 
primul ministru Radu Vasile și 
pe ministrul Industriei și 
Comerțului, Radu Berceanu. 
Cei doi nu s-au conformat. De 
atunci greva generală a 
minerilor din Valea Jiului a 
continuat zilnic, cu tot mai mare 
intensitate. O nouă mineriadă a 

Jost, deocamdată, stopată. y

Minerii nu rămân pe drumuri

Minerii țin sus lozincile grevei, sperând în solidaritatea țării. 
N-o au. Lumea nu le mai suportă pretențiile absurde.

Cel puțin așa afirmă 
câțiva miniștri și chiar 
premierul Radu Vasile.

în urma trecerii în 
conservare a unor 
întreprinderi miniere și 
disponibilizarea de personal, 
Guvernul României are în 
vedere adoptarea unor 
măsuri corespunzătoare de 
acompaniament social și 
reconstrucție economică a 
zonelor 
concret, 
îndrepta 
rămași 
deoarece în continuare li se 
asigură salariu (fără muncă 
- n.n.) pe o perioadă de unu 
sau doi ani. Dar mai 
departe?

Ministerul Industriei și 
Comerțului, împreună cu 
Ministerul Finanțelor, Mi
nisterul Muncii și Protecției 
Sociale Agenția Națională 
pentru Dezvoltarea și 
Implementarea Programelor 
de Reconstrucție a Zonelor 
Defavorizate au îmvedere 
aplicarea unui program - 
alternativă pentru toți cei

afectate. Mai 
încotro se vor 
acești oameni 
fără, serviciu,

rămași fără lucru, în vederea 
asigurării unor condiții de 
viață similare perioadei 
anterioare închiderii minelor. 
Se subliniază că personalul 
disponibilizat va fi selectat 
pe baza următoarelor criterii: 
profesional, vârstă, vechime 
în muncă, domiciliu. MIC 
oferă opțiuni celor care 
rămân fără serviciu prin 
închiderea minelor după 
cum urmează: cei tineri și 
bine pregătiți profesional vor 
fi redistribuiți la unitățile 
rămase în funcțiune, iar cei 
mai în vârstă și cu vechime 
mai mare vor fi repartizați la 
minele în conservare.

Dar asta nu rezolvă 
situația tuturor disponi- 
bilizaților. Și atunci li se 
oferă posibilitatea asocierii 
în vederea demarării unei 
afaceri, p.lătindu-li-se 
integral salariile pe toată 
perioada prevăzută, se are 
în vedere angajarea unora 
la societățile comerciale 
alese pe bază de licitație 
pentru închiderea minelor, 
ori se pot angaja prin

opțiune personală 
unitățile actuale sau 
cele nou înființate în baza i 
prevederilor Ordonanței 
privind Regimul Zonelor 
Defavorizate, Valea Jiului 
fiind prima regiune de 
acest fel din România.

O altă soluție propusă 
de MIC este conce
sionarea gratuită și fără 
datorii a exploatărilor 
miniere către persoanele 
disponibilizate din do
meniu. potrivit Ordonanței 
nr.22/1997 modificate de 
curând de Guvernul 
României. întrucât sumele 
de care vor dispune 
acestea vor fi insuficiente 
pentru acoperirea tuturor 
cheltuielilor, statul va 
acorda în continuare 
subvenții pentru
activitatea de producție. 
Este însă greu de crezut 
că se vor găsi mineri care 
să preia pe cont propriu o 
unitate carboniferă.

Adevărul este că 
minerii nu mai au nici 
încredere, nici răbdare.

F

/a 
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REVENDICĂRI
Din anul 1990 încoace, 

minerii din Valea Jiului au 
făcut multe greve. 
Destule motivate, legale, 
cu argumente plauzibile. 
JJe data aceasta, lista lor 
de revendicări este lungă 
și stufoasă, cuprinzând 
nu mai puțin de 30 de 
solicitări, lată câteva 
dintre ele:

• oprirea progra
mului de închidere a 
minelor;

• acordarea în 1999 
a unui volum de subvenții 
de 1000 de miliarde de lei:

• garantarea de 
către Guvern a preluării în 
țară a întregii producții de 
cărbune extras din Valea 
Jiului;

• renunțarea de 
către țara noastră a 
importurilor de cărbune;

• formarea unui 
holding între CNH și 
CONEL;

• reeșalonarea da- • 
toriilor de peste 2700 de i 
miliarde de lei pe care ' 
CNH Petroșani le are la 
stat în anul 1998;

• anularea 
penalităților la datoriile 
acumulate în timp;

• majorarea 
salariilor minerilor cu 115 
dolari/lună și angajat;

• aplicarea unui 
program de investiții și 
retehnologizare a uni
tăților miniere;

• destituirea minis
trului MIC și a conducerii 
CNH Petroșani;

• acordarea fiecărui 
disponibilizat din sectorul 
minier a 10.000 de dolari 
și a două hectare de 
pământ, acordarea de j 
credite pe termen lung l 
pentru începerea unei ! 
afaceri.

Cum lesne se poate i 
observa, sunt și cerințe 
realiste, dar și unele de-a 
dreptul aberante. Nici una 
nu se referă însă la 
posibilități de reducere a 
pierderilor uriașe din 
domeniu. Dimpotrivă, 
lista este străbătută de 
unica idee: să rămână 
totul așa cum este. Ceea 
ce orice minte lucidă 
constată că nu se mai 
poate.

Pagină realizată de 
Dumitru GHEONEA 
Foto: Traian MÂNU

milH.de
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1999 - an privit cu optimism, 
dar mai ales cu speranță

l-am propus dlui Aurel 
Benea, primarul municipiului 
Brad, să ne răspundă la câteva 
întrebări. Domnia sa a acceptat, 
cu amabilitatea ce îl 
caracterizează și în virtutea 
excelentelor relații ale instituției 
ce o conduce cu ziarul nostru, 
lată întrebările:

1. Ce împliniri a obținut 
municipiul în anul recent 
încheiat?

2. Ce nereușite s-au 
înregistrat?

3. Cu ce speranțe 
abordați anul 1999?

4. Recent, în Brad, au avut 
loc mișcări legate de 
restructurarea mineritului. 
Ce a urmat după acestea?

Prezentăm în continuare 
răspunsurile'ce ni le-a oferit dl 
primar, cu precizarea că pe 
parcursul derulării discuției am 
avut câteva intervenții.

1. Cea mai de seamă reușită 
este finalizarea studiului privind 
înființarea distribuției de gaze 
naturale. Documentația se află 
la Ministerul Lucrărilor Publice și 
Amenajării Teritoriului și 
Ministerul Finanțelor.

- Când apreciați că va 
începe lucrarea?

- Dacă se vor acorda 
fondurile necesare, cred că în a 
doua- parte a acestui an. 
Introducerea gazului metan are 
o deosebită importanță pentru 
municipiul nostru. Va rezolva 
încălzirea locuințelor, va elimina 
buteliile de aragaz. Bineînțeles 
că lucrarea va dura ani de zile, 
dar este important să înceapă. 

La capitolul împliniri, aș trece și 
pavarea străzilor Zarandului și 
Piața de alimente, repararea 
străzilor Vânătorilor, Libertății, 
Avram lancu, Gen. Milea și

Convorbire cu 
Aurel Benea, 

primarul 
municipiului 

Brad
Decebal. S-a lucrat la 
modernizarea rețelei de 
alimentare cu energie termică 
cheltuindu-se circa 1,2 miliarde 
de lei.

2. Am fi vrut evident să 
realizăm mult mai mult în domeniul 
gospodăririi municipiului dar am 
avut fonduri foarte mici. N-am 
realizat - deși aveam în plan • 
repararea și modernizarea 
drumurilor din Valea Brad, 
Potingani, Ruda Brad, Mesteacăn, 
Tărățel ș.a. Am avut de asemenea 
în programul pe 1998 executarea 
de lucrări privind igienizarea prin 
decolmatare a pârâurilor Luncoi, 
Lunca și Basarabasa. N-am avut 
bani și utilaje pentru așa ceva. N- 
am reușit ceea ce ne-am propus 
pe linia înfrumusețării.

3. Și pentru anul 1999 avem 
proiecte multe și importante. Pe 
linia gospodăririi ne-am propus 
modernizarea străzii Oborului ce 
va costa circa 200 milioane de 
lei, lărgirea și pietruirea drumului 
Brad - Potingani într-o primă 
etapă. Vom continua 
modernizarea rețelei de 

alimentare cu agent termic.
- în domeniul înfru

musețării?
Intenționăm să-i 

mobilizăm mai mult pe locuitorii 
municipiului la lucrările ce le 
vom realiza. Vrem să plantăm 
500 fire de trandafiri, 150 
arbori ornamentali ș.a., să 
întreținem mai bine ceea ce 
avem.

4. Guvernul a declarat 
zona Brad zonă defavorizată. 
De altfel pentru obținerea 
acestui statut, eu am întocmit 
un referat care, prin dl senator 
Constantin Blejan, i-am înaintat 
Guvernului Vasile. Chiar azi (7 
ian. a.c.) i-am invitat la Brad pe 
primarii din zonă pentru a stabili 
ce nevoi are fiecare localitate 
pentru ca atunci când vorveni 
fondurile să știm de ce ne 
apucăm.

- Ce înseamnă, în fapt, 
zonă defavorizată?

- Acordarea unor fonduri 
pentru lucrările neapărat 
necesare, facilități pentru cei 
ce investesc aici - cea mai 
importantă fiind scutirea de 
impozit timp de 10 ani.

- Vin investitorii?
- Au venit deja câțiva • de 

la Oradea, Timișoara ș.a. 
intenționând să investească în 
prelucrarea lemnului, 
panificație ș.a. Pe cei ce vin îi 
vom sprijini să realizeze ceea 
ce își propun.

- Deci, priviți 1999 cu op
timism?

- Cu optimism, dar mai mult 
cu speranțe.

Se generalizează sărăcia și la Brad. Faptul acesta este relevat și de lipsa cumpărătorilor 
din magazine.

A treia etapă a 
disponibilizărilor

Restructurarea mineritului în 
zona Brad are ca primă 
consecință sporirea numărului 
de șomeri, lată în continuare cum 
s-a diminuat- numărul de 
lucrători la principalii agenți 
economici: la Sucursala minieră 
de la 11.900 la 2700, la Atelierele 
centrale Crișcior de la 1385 la 
220, la Exploatarea minieră 
Țebea de la 682 la 220, la indus
tria locală de la 507 la 180, la 
cooperativa "Moțul" de la 851 la 
275 ș.a.

Recent a debutat cea de a 
treia tranșă a disponibilizării. Pe 
lista celor ce vor rămâne fără 
slujbă, în schimbul mai multor 
milioane, apare și personal

TESA și cu funcții de răspundere. 
Asta-i viața.

Propunere
în municipiul Brad există la ora 

actuală 43 de tractoare particulare. 
Necazul este că proprietarii de 
tractoare nu au gama de utilaje 
necesare lucrării pământului. Un 
specialist în domeniu este de 
părere că ar fi bine ca pentru cei 
ce muncesc în agricultură cu 
tractoare să se organizeze 
cursuri în cadrul cărora aceștia 
să fie instruiri cu principalele 
cerințe ale muncii în agricultură, 
circulația pe drumurile publice ș.a.

Privatizarea se 
extinde

în ultimul trimestru al anului 

trecut - cum ne spunea dna 
Roxana Gîrbea, directorul 
Circumscripției financiare - 
numărul SRL-urilor a crescut cu 
20, iar al asociațiilor familiale cu 
10. Inedit este faptul că au venit 
10 recent disponibilizați să se 
intereseze de modul cum pot 
începe o afacere.

De la starea 
civilă

în anul recent încheiat 
Oficiul de stare civilă din 
municipiu a înregistrat 134 de 
căsătorii, 240 de nou născuți și 
238 de decese. Prima căsătorie 
a anului 1999 a fost cea a dlui 
Marin Doru Lazacu dna Ileana 
Dorina Susan. Casă de piatră 
și copii mulți, frumoși și cuminți.

veniturilor

Fabrica de mobilă CRISMOB Brad. Octavian Sav - din cadrul secției de montaj, unde execută 
lucrări la seturi de măsuțe pentru export Anglia.

La Crismob Brad, 
în perspectivă,

SC Crismob SA Brad a fost înființată în anul 1997 prin- 
desprinderea unității brădene din cadrul Sarmismob SA Deva.

După o perioadă cu foarte mari dificultăți generate de 
căderea producției, disponibilizarea salariaților și nu în ultimul 
rând lipsa resurselor financiare și materiale, ultimele luni au adus 
noi speranțe lucrătorilor de aici. Prin eforturi și numeroase 
căutări s-a reușit o fluidizare a producției fabricii de mobilă de la 
Brad, iar faptul că s-au încheiat contracte cu un partener englez 
serios la export, existând o comandă fermă și care se 
decontează la termenele stabilite - dă nu numai o stabilitate a 
activității de producție ci permite dezvoltarea acesteia. Astfel, 
dacă pentru export, după cum avea să ne spună doamna inginer 
Georgeta Balint, director tehnic al societății, se produc în prezent 
comode, mese pentru cafea, suporturi pentru compact discuri, 
începând din acest an se intenționează intrarea în producție a 
mobilei pentru bucătărie, a unor tipuri de biblioteci, precum și 
câteva modele de birouri.

Un fapt îmbucurător vine și din sfera personalului unde 
numărul acestuia a crescut cu 30 de salariați, iar într-o 
perspectivă nu prea îndepărtată se intenționează și creșterea 
veniturilor salariale.

Lipsa banilor, s-a mai precizat de către directorul tehnic al 
societății, creează dificultăți în aprovizionarea unității cu materiile 
și materialele necesare producției întrucât majoritatea furnizorilor 
solicită plata pe loc a acestora.

Multe dintre problemele financiare ar putea fi rezolvate prin 
privatizarea societății, dar existența unui litigiu privind o parte din 
terenul aferent amplasamentului fabricii a făcut ca unii investitori 
străini să nu cumpere pachetul majoritar existent și deținut de 
către FPS Se speră ca totuși noul statut special al zonei Brad 
să atragă mai mulți investitori, între care și pentru fabrica de 

.mobilă CrismobSA.v .. ‘

PE JfMÂTATt
Tractoare sunt multe în 

Brad, dar proprietarii 
acestora nu au și mașinile 
necesare să lucreze 
pământul mecanizat decât 
foarte puțini dintre ei. De 
aceea dacă se ară și se 
discuie cu tractorul, 
semănatul se face în mare 
parte cu mâna, iar prașila 
cu caii, secerișul cu coasa 
ș.a.

5 ĂOLOflFIÎAJIf 
iA PEGiS 

TPUi ACiffICOL
zl începiF ■ cum am mai 

scris în această pagină - a 
treia etapă a dispo
nibilizărilor în minerit. 
Pentru a beneficia de

avantajele ajutorului de 
șomaj cei în cauză au 
ne voie de ade verințe 
asupra suprafeței de 
pământ ce o posedă. 
Tocmai de aceea ia oficiul 
registrului agricol se 
înregistrează mare 
aglomerație. In numai două 

zile s-au eliberat peste 200 
de asemenea acte.

3 LIPSĂ DE
CLIENȚI

La ora actuală piața 
agroalimentară a muni
cipiului este săracă în le
gume și fructe. în schimb 
este foarte bogată în 
dulciuri, țigări străine, 
gumă de mestecat ș.a. 
aduse din import. 
Negustorii de asemenea

mărfuri nu prea 
înregistrează cine știe ce 
vânzare întrucât marfa 
este scumpă, iată însă o 
dovadă a faptului că 
oamenii n-au bani pe care 
să-i dea - cum zicea cineva 
-pe prostii.

5 PĂCAT
Clădirea gării este o 

clădire frumoasă în stilul 
celor construite între cete 
două războaie mondiale 
fiind prevăzută cu 
turnulețe și alte elemente 
arhitectonice specifice 
perioadei. Din păcate, în 
prezent, pe din afară arată 
urât ne fiind zugrăvită de 
mulți ani. Păcat, mare 
păcat.

Pagină realizată de:
Corne! POENAR
Traian BONDOR

Foto: Traian MÂNU

Legea 18 spre 
finalizare
Ing. loan Lazăr Avram de 

la Oficiul Agricol al primăriei 
ne-a prezentat recent stadiul 
de aplicare a Legii fondului 
funciar. Oamenii din municipiu 
au intrat în posesia a 2100 ha 
pământ din care 870 ha sunt 
teren arabil, 1000 ha fânețe, 
2300 ha pășuni și 340 ha 
pădure. S-a încheiat 
măsurarea pământului, doar 
în satul Mesteacăn se 
remăsoară o tarla de 30 ha, 
deoarece s-au iscat 
neînțelegeri între cetățenii de 
aici. Au fost înmânate 1300 
de titluri de proprietate, încă 
300 fiind completate și se 
află în sediul primăriei. 
Cetățenii sunt rugați să le 
ridice. în aceste zile oficiul 
este foarte ocupat cu 
înscrierea în registrul agricol 
a construcțiilor, utilajelor și 
animalelor aflate în cele 2300 
de gospodării ale municipiului 
și eliberarea de adeverințe 
pentru cei ce sunt 
disponibilizați din activitatea 
minieră și din celelalte unități 
economice din zonă.

□ nouă fabrică 
de pâine

într-o perioadă scurtă de 
timp la Brad va fi dată în 
funcțiune o nouă fabrică de 
pâine. Investiția aparține SC 
Vadul Crișului SRL Brad și a 
fost demarată încă din anul 
1995 când s-a cumpărat 
imobilul.

Potrivit celor prezentate 
de către dl Ion Onea, patronul 
societății din Brad, noua 
investiție are în dotare utilaje 
moderne din import, fapt ce 
dă și garanție unor produse 
de calitate.

Prin punerea în funcțiune 
a noii fabrici de pâine vor mai 
fi create încă 14 locuri de 
muncă pentru localnici, iar 
apariția concurenței pe piață 
în acest domeniu conduce 
implicit la produse de calitate 
și prețuri mai bune pentru 
consumatori.
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Se wr adliuce amiamite darîflcân 
prmrad âmpozatmi pe cfâcMira

Ministerul Finanțelor va clarifica, în câteva zile, modul în care 
proprietarii de imobile vor achita impozitele pe clădiri, baza de 
calcul urmând să fie anul de construcție al imobilului și nu cel de 
recepție, fapt care va putea permite aplicarea unei reduceri cu 
15% a valorii impozabile pentru clădirile construite înainte de 
1950 și de 5% pentru cele construite între 1950-1977, a declarat 
la începutul acestei săptămâni Doina Popescu, director general al 
Direcției Finanțelor Publice București.

Conform Ordonanței de Urgență 62/1998 privind impozitele și 
taxele locale, persoanele fizice și juridice au obligația să depună 
până la data de 31 ianurie 1999 o declarație de impunere la 
serviciile de specialitate ale consiliilor locale pe raza cărora se află 
imobilul impozabil, declarație care trebuie să prevadă anul de 
construcție al locuinței aflate în proprietate.

'In baza de date a Ministerului Finanțelor figurează doar anul 
de recepție a clădirilor. Trebuie să știm anul de construcție a 
clădirii pentru a aplica Ordonanța 62/1998", a spus Popescu.

Executivul a aprobat în luna decembrie a anului trecut Ordo
nanța de urgență 62/1998 pentru modificarea și completarea Legii 
27/1994 privind impozitele și taxele locale.

Conform noii ordonanțe, impozitul pe clădirile aflate în 
proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea 
cotei de 0,2% în mediul urban și 0,1% în mediul rural asupra 
valorii clădirii, iar în cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri 
se calculează prin aplicarea cotei stabilite de consiliile locale 
care poate fi cuprinsă între 0,5-1% asupra valorii de inventar a 
clădirii.

Valoarea impozabilă prevăzută în ordonanță diferă în funcție 
de materialul din care este construită clădirea. Pentru clădirile din 
beton armat prevăzute cu instalații de apă, canalizare, electrice, 
încălzire valoarea impozabilă este de 3 milioane lei/metru pătrat, 
iar pentru cele fără instalații apă, canalizare, electrice, încălzire de

2,1 milioane lei. în cazul clădirilor din cărămidă prevăzute cu 
instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire valoarea impozabilă 
este de 2,2 milioane lei/metru pătrat, iar pentru cele fără instalații 
apă, canalizare, electrice, încălzire de 1,3 milioane lei. La clădirile 
din lemn prevăzute cu instalații de apă, canalizare, electrice, 
încălzire valoarea impozabilă este de 600.000 lei/metru pătrat, iar 
pentru cele fără instalații apă, canalizare, electrice, încălzire de 
400.000 lei.

Astfel, pentru un apartament construit din beton armat de trei 
camere de 100 metri pătrați aflat în mediul urban, impozitul va fi 
de 600.000 lei, pentru aceeași suprafață însă din cărămidă 
impozitul va fi de 440.00 lei, iar din lemn de 120.000 lei, a apreciat 
directorul Direcției Finanțelor Publice București.

"Ordonanța prevede de asemenea și reduceri ale valorii 
impozabile pe metru pătrat suprafață construită în raport cu 
perioada în care a fost realizată", a afirmat Popescu. Astfel, 
clădirile construite înainte de anul 1950, beneficiază de o redu
cere a valorii impozabile de 15%, iar cele construite între 1950- 
1977 de 5%.

"Cei care nu prezintă în declarația de impunere anul în care a 
fost construită clădirea nu beneficiază de reducere. La fel nu 
beneficiază de aceste reduceri nici cei care au cumpărat după 
1990 locuințe construite din fondurile statului ", a mai spus 
Popescu.

Impozitul pe clădiri se va putea plăti în patru tranșe tri
mestriale, iar cei care achită până la 15 martie 1999 valoarea 
integrală vor beneficia de o bonificație de 5% a valorii impozitului.

în cazul în care se depășește termenul de 31 ianuarie pentru 
depunerea declarației de impunere prevăzută cu anul de con
strucție al clădirii, penalitățile vor fi între 300.000-750.000 lei, iar în 
cazul de nedepunere a declarației de impunere penalitățile vor fi 
între 750.000 lei și 3 milioane lei. (Mediafax)

BNS consideră că bugetul 
pentru 1999 nu va putea 

susține continuarea reformei >
Bugetul de stat pentru A 999, în formula elaborată de Ministerul 

de Finanțe și aprobată de Guvern, asigură resurse insuficiente 
pentru continuarea procesului de reformă și pentru plata datoriei 
externe, în lipsa unui sprijin financiar internațional, care este puțin 
probabil că va fi obținut, se arată într-o analiză a bugetului pe anul 
viitor, realizată de Departamentul Economic al Blocului Național 
Sindical (BNS) și prezentată de către președintele BNS, Dumitru 
Costin, în conferința de presă de luni. "Dacă bugetul pe 1998 a fost 
unul de supraviețuire, cel din 1999 va fi unul de coșmar, care va 
prelua efectul amânării reformei, de la un an la altul", crede Costin.

BNS apreciază drept “mult prea optimiste" valorile luate în 
calcul de Ministerul de Finanțe la constituirea bugetului și anume 
o inflație de 25 la sută, un deficit bugetar de doi la sută, un curs 
mediu al dolarului de 11.900 de lei și o creștere economică de 
minus doi la sută. Principala sursă de venituri este, în continuare, 
majorarea taxelor și impozitelor, ceea ce va descuraja consumul, 
astfel că nu se va ajunge la nivelul prevăzut de colectare a 
veniturilor bugetare, mai ales că disciplina fiscală lasă încă mult 
de dorit, sunt de părere autorii analizei.

Scăderea economică înregistrată în 1999, reflectată în 
Produsul Intern Brut (PIB), va fi în jur de cinci la sută, față de doi 
la sută, cât figurează în proiectul de buget, susțin economiștii 
BNS. Potrivit sindicaliștilor, ar fi fost mai potrivită o întărire a 
controlului financiar, mai ales în zona economiei subterane, și o 
redimensionare a sistemului de taxe și impozite, păstrând un 
minimum de facilități, în locul majorării TVA și a accizelor.

Modul în care au fost împărțite alocațiile bugetare, pentru 
1999, este iarăși discutabil, susține Dumitru Costin. Guvernul a 
redus cu cinci la sută alocațiile pentru investiții economice, într-o 
perioadă în care cele mai multe dintre fabricile românești au 
nevoie de retehnologizare. Numărul angajaților bugetari este 
posibil să scadă, fără ca cei care-și păstrează locurile de muncă 
să benefieze de majorări substanțiale ale salariilor. în schimb vor 
fi cheltuite aproape 1.800 de miliarde de lei pentru acoperirea 
datoriei publice și alte câteva sute de miliarde de lei pentru 
continuarea unor programe nerealizate în 1998,'ceea ce pune în 

^pericol realizarea investițiilor programate pentru 1999.

■

i Investiție pentru construcția unei i 
fabrici de pneuri la Timișoara

' Compania germană Conti- 
I nental AG, al doilea producător 
J european de pneuri și al patru- 
I lea din lume, va investi peste 
| 100 de milioane mărci germa- 
. ne, pentru construirea, la Timi- 
I șoara, a unei fabrici de anve- 
| lope pentru automobile.
I Principalul motiv al realizării 
I acestei investiții îl constituie 
| costurile mai scăzute de pro- 
Iducție, comparativ cu cele ale 

fabricilor Continental din alte 
| țări europene și în special din 
I Germania, a declarat agenției 

MEDIAFAX Siegfried Aberle, 
| purtător de cuvânt al com- 
■ paniei.
J Un alt argument pentru re- 
I alizarea acestei investiții îl re- 
I prezintă și cererea crescândă 
! de pneuri pentru automobile, a 
I adăugat Aberle.
I Referindu-se la mediu! 
! economic din România, Aberle 
I a apreciat că “este mai dificil

I să investești în România, decât 
in Germania", dar că există și

Doi octogenari au ratai căsătoria
Căsătoria a doi octogenari, o grecoaică și un italian, care s-au 

întâlnit în urmă cu cinci decenii, nu va mai avea loc, pentru că mireasa 
a murit cu câteva zile înainte ae ceremonie, informează AFP

La un an după logodnă, Angelika Stratigou, 86 de ani, ar fi 
trebuit să se mărite cu Luigi Suoracco, de aceeași vârstă, pe care îl 
cunoscuse când trupele italiene ale lui Mussolini au ocupat Grecia 
(1941-1943). Nunta programată iniția! pentru decembrie a fost 
amânată din cauza internării lui Luigi, în Italia, pentru probleme renale.

Luigi i-a trimis iubitei sale mai multe scrisori după ce trupele 
italiene au părăsit Grecia, dar mătușa destinatarei, speriată că va 
rămâne singură, a ascuns mesajele. Neprimind vreun răspuns. 
Luigi s-a căsătorit și a avut un fiu. După moartea soției, la 
începutul anilor 90, Luigi a cerut ajutorul primăriei din Patras - 
satul unde o întâlnise pe Angelika - pentru a o regăsi pe cea 
care nu se căsătorise niciodată.

Deznodământul fericit al unei atât de amânate conviețuiri nu 
va mai avea însă loc, Angelika decedând în urma unui atac de 
inimă.

JTATUIA UNUI BARBAT CAJTRAT
Un grup de susținători da

nezi ai dreptului la avort a ridicat 
în satul Vedersoe o statuie a 
unui bărbat castrat, pentru a afir
ma, simbolic, că “bărbatul este 
tot atât de responsabil de avort 
ca și femeia", transmite AFP.

Manifestanții au tăiat peni
sul statuii pentru a protesta 
față de “culpabilizarea eternă a 
femeii” de către cei care se

“oportunități investiționale I 
foarte bune". |

Fabrica va fi construită pe ! 
un teren de circa 170.000 metri I 
pătrați, care cuprinde și o par- I 
te din activele Uzinei Mecanice ! 
Timișoara (UMT), producătoa- I 
re de mașini grele și echipa- | 
ment minier, adjudecate de fir- . 
ma Continental în urma unei I 
licitații. j

Lucrările de construcție ■ 
vor fi inițiate în primul trimestru • 
al acestui an. Fabrica va înce- | 
pe să producă în anul 2000 și ■ 
va număra 1.000 de angajați. *

în Europa, firma germană | 
produce în Germania, Austria, ■ 
Belgia, Franța, Portugalia, Sue- 1 
dia, Marea Britanie, Cehia și | 
Slovacia. ■

Cifra de afaceri a corn- * 
paniei Continental în anul I 
1998, se ridică la circa 13 mili- I 
arde mărci germane, iar pentru : 
anul 2001, cifra de afaceri ești- I 
mată totalizează aproximativ | 
20 miliarde mărci germane .

opun întreruperii voluntare de 
sarcină, a explicat una dintre 
participantele la acțiune.

Statuia a fost ridicată 
chiar lângă un memorial inau
gurat în urmă cu o săptămână, 
dedicat copiilor nenăscuți ca 
urmare a celor 500.000 de 
avorturi efectuate în cei 25 de 
ani de la liberalizarea întreru
perilor de sarcină, în 1973.

■-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

Ministerul Finanțelor susține că Ordonanța 50 nu poate 
avea ca efect creșterea prețurilor

Ministerul Finanțelor sus
ține că aplicarea Ordonanței 
50/1998 - prin care se intro
duc taxe de autorizare pentru 
producătorii și comercianții de 
alcool, băuturi alcoolice, tutun 
și cafea - nu poate avea ca 
efect creșterea prețurilor, în 
multe cazuri putând fi vorba de 
“adaosul comercial practicat 
pentru un pahar de apă 
minerală".

Prețurile nu vor crește 
pentru că stabilirea accizelor 
în lei și eventuala lor corectare 
trimestrială înseamnă o des
creștere a proporției accizelor 
de-a lungul unui trimestru, iar 
eliminarea unor verigi, prin 
scurtarea lanțului comercial, 
presupune un comportament 
corect și diminuarea prețului la 
consumatorul final, argumen
tează Ministerul Finanțelor într- 
un comunicat transmis agenției 
MEDIAFAX.

Producătorii și comercianții 
de alcool, băuturi alcoolice, 
tutun și cafea apreciază că, 
urmare a aplicării Ordonanței 
50, vor fi nevoiți să dubleze 
adaosurile comerciale pentru a 
acoperi influențele rezultate 

din plata taxelor de autorizare. 
O serie de mari producători s-au 
arătat nemulțumiți de limitarea la 
15 a numărului de parteneri co
merciali, arătând că prin această 
măsură nu vor reuși să își des
facă în teritoriu toată marfa, fapt 
care îi va obliga să își restrângă 
producția.

Taxa de autorizare este de 
50 milioane lei - pentru societățile 
care au o capacitate de produc
ție cuprinsă între 10.000 hectolitri 
și 40.000 hectolitri alcool - de 
200 milioane lei, pentru capacități 
cuprinse între 50.000 hectolitri și 
120.000 hectolitri, respectiv de 
350 milioane iei, pentru capacități 
cuprinse între 130.000 hectolitri 
și 200.000 hectolitri. Ponderea în 
preț a taxei de autorizare variază 
între 0,18% - valabilă pentru ca
pacitățile de producție de 10.000 
hectolitri - și 0,05%, în cazul ca
pacităților de 40.000 hectolitri. 
Influența în preț a taxei pentru 
societățile care produc 200.000 
hectolitri, precum și pentru cele 
care au o producție de 120.000 
hectolitri, respectiv 30.000 hec- 
tolitn este de 0,06%. Calculele au 
la bază prețul minim de 27.000 lei 
pe litrul de alcool de 96 grade.

Influența taxei de 10 milioa
ne lei pe fiecare grupă de bău
turi, plătibilă de comercianții en- 
gros este de 38.314 Iei pe zi, 
ceea ce la un comerciant cu o 
cifră de afaceri zilnică estimată 
la minimum trei milioane lei re
prezintă 1,3%.

De asemenea, pentru comer
cianții cu amănuntul, influența 
taxei de un milion lei pe grupa de 
băuturi este de 3.831 lei pe zi, 
ceea ce la un comerciant cu o 
cifră de afaceri zilnică de mini
mum 300.000 lei reprezintă 1,3%.

Taxa valabilă pentru comer
cianții din alimentația publică 
variază între cinci milioane lei, în 
cazul unităților care au 12, 20 și 
40 de locuri, de 7,5 milioane lei 
pentru unitățile cu 60, 80 și 100 
locuri și de 10 milioane lei, pen
tru unitățile care au peste 101 
locuri. Potrivit calculelor Minis
terului Finanțelor, taxa zilnică pe 
loc se cifrează între 205 lei - în 
cazul unităților cu 100 locuri și 
1.142 lei, pentru unitățile cu 12 
locuri.

Prin autorizarea și folosirea 
de documente fiscale speciale 
numai înțre agenții economici 
autorizați, Ordonanța 50 are ca

Valentin Lazea a fost 
numit economistul sef 

al BNR
Valentin Lazea, fost se

cretar de stat la Ministerul Fi
nanțelor, a fost numit econo
mistul șef al BNR, după ce 
acest post a rămas vacant 
odată cu numirea lui Cristian 
Popa în funcția de vice-guver- 
nator al Băncii Naționale.

Valentin Lazea a fost se
cretar de stat în Ministerul Fi
nanțelor din 1996 până la sfâr
șitul anului trecut, când la re
structurarea Guvernului și-a 

'pierdut postul după reducerea 
numărului de secretari de stat.

Până la numirea sa în 
funcția de scretar de stat în 
MF, Valentin Lazea a lucrat în 
BNR, în cadrul Direcției de Poli- 

e tică Monetară.

scop eliminarea de pe piață a 
firmelor fantomă sau efemere, 
în totalitatea lor evazioniste, se 
arată în comunicatul Ministe
rului Finanțelor. De asemenea, 
prin scurtarea lanțului de co- 
mercianți se are în vedere fa
cilitarea controlului și elimina
rea verigilor intermediare care 
apasă artificial prețul la con
sumator. O altă justificare a 
emiterii Ordonanței este asigu
rarea cu regularitate a venitu
rilor la buget din afacerile în 
cauză, acestea având un ciclu 
comercial scurt ca durată și 
cu plăți în numerar sau avans.

Ministerul Finanțelor res
pinge și acuzația potrivit că
reia, pentru eliberarea autori
zației, se solicită prea multe 
acte, arătând că documentele 
respective sunt deja în pose
sia oricărei firme. între acestea 
se numără certificatul de înma
triculare, certificatul de înre
gistrare fiscală, adeverința 
privind obligațiile fiscale, decla
rația privind datele firmei, li
cența de fabricație, contractele 
de import, autorizația sanitară 
și cea de deținere a spațiilor 
de producție.
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• Primăria comunei Geoagiu • Pierdut act de studii pe 
organizează în data de numele Doda Ionel eliberat de 
27.01.1999, ora 10, concurs Școala generală Chiuieși, 
pentru ocuparea postului de ingi--județul Cluj. Se declară nul. 
neri cu probleme de urbanism (4208)
și amenajare teritorială. Condiții: 
studii superioare. Informații la

(r

ANIVERSARI

• Cu ocazia împlinirii unei 
frumoase vârste, colectivele 
SC BENO OIL SRL și SC 
IZACOM SRL îi urează 
domnului Belu loan, patronul 
sqcietăților, multă sănătate, 
împlinirea tuturor dorințelor 
și idealurilor, alături de un 
călduros "La mulți ani!”

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă, curte, grădină, 
în corn. Burjuc.sat Tătărăști. 
Tel. 232298 (6573)

• Vând apartament 3 ca- 
.mere, etaj 3, cu îmbunătățiri, 
ultracentral. Deva, tel. 218724, 
după ora 14 (6588)

• Vând două case în aceeași 
curte, din cărămidă, una -3 
camere, două cămări, hol, 
terasă, una -2 camere, bucă
tărie, curte betonată, fântână, 
vte, anexe gospodărești, pomi 
fructiferi, un ha. grădină, preț 
negociabil. Informații sat Teiu, 
corn. Lăpugiu, nr.90. Tel. 
627075 Deva. (8865)

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

• Cumpăr ventilator încăl
zitor Opel Kadett 13 S, fabri
cație 1981, faruri și tele- 
scoape hayon. Tel. 094 
692653 sau 215729. 6566)

• Vând Iveco Turbo Daily 3510, 
3,5 to, axă dublă spate, fabricație 
1986, înmatriculat persoană 
fizică. Tel. 092 281558 (6582)

• Vând tractoare U 650 și 
utilaje agricole. Tel. 092 
777302 (6593)

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

• Vând triodină, preț infor
mativ 5.000.000 lei. Tel. 
233266 (6100)

• Cumpăr telefoane celu
lare GSM.defecte, sparte sau 
codate, eventual repar, deco
dez. Tel. 094 859958, 092 
763524 (6565)_____________

• Vând calorifere noi, din 
aluminiu, preț negociabil. 094 
543415 (6571)

• Vând cavouri în cimitirul 
Bejan. Tel. 094 857250 (4494) 

tra ejaculării rapide, medi
camente potență, 01-6376273, 
092-342628, 092-342629. An
gajăm distribuitori. (OP)

• Societate comercială
vinde la preț avantajos: cen
trale termice și boilere, calo
rifere din oțel, țeavă multistrat 
și fitinguri. Hunedoara, str. 
Dorobanților, 12, tel. 092/ 
701072 (3793)_____________

• Vând linie patiserie, cuptor, 
malaxor și toate dotările afe
rente. Preț informativ 2200 DM. 
Informații tel. 094/597784 (4104)

• S.C. GAR STAR Blaj vinde 
din stoc la comandă curele 
trapezoidale dim import pen
tru industrie și agricultură 
(combine Gloria, John Deere, 
Class, Ferguson, etc). Tel/fax 
058/711486. (6121)

ÎNCHIRIERI

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

• Primesc fete în gâzdă. Tel. 
213110 (6579)

OFERTE DE 
SERVICII

• SC Mar Rom Distribution 
SRL angajează cu contract de 
muncă, condiții de salarizare 
dublă, agent vânzări, pentru 
orașul Deva. CV pe adresa 
firmei: Sibiu, str. Alba lulia, 
nr.110 (4487)

• Licențiată, meditez chimie 
orice nivel. Tel. 627296, după 
ora 16 (6589)

• INTERAMERICAN ASi-
GURÂRI angajează persoane 
sociabile, perseverente pentru 
postul coordonator activitate, 
în cadrul agenției Deva. 
Rugăm cei intereasați trimiteți 
C.V. la nr. fax: 01/2107742,01/ 
7815023.__________________

• SC Ferdor Impex SRL, str. 
Depozitelor, nr. 1, Deva, im
portator direct, vă oferă la 
prețuri foarte avantajoase 
produse alimentare import 
Ungaria. Onorează și comenzi 
ferme. Tel./fax: 235035, 
216748 (6115)

• Agenție internațională 
asigură contracte în Germania 
și Elveția pentru: artiști, muzi
cieni, balerine, fotomodele, 
dansatoare. Tel./fax: 055/ 
210768.

telefon 243495. (4109)
• Nou! Selecționăm 30 tineri 

(tinere) dornici de afirmare și 
integrare într-un colectiv tânăr 
și ambițios în domeniul de 
publicitate. Experiența nu este 
necesară. Sunați acum ! Start 
imediat. 627527 (6557)

• Caut investitor. Dețin spațiu 
producție industrie alimentară 
autorizat (abator). Eventual 
vând sau închiriez. Tel. 
092777302 (6593)

• Consultanță privind imi
grarea în Canada oferită de 
cetățean canadian, fost salariat 
al Ministerului Imigrației din 
Canada. Intermedieri afaceri 
Canada Program te!. 21 /988 
sau 092777300. (6036)

DIVERSE

• S.C. Transcolect S.R.L. 
Orăștie anunță intenția de 
majorare a prețurilor la trans
port marfă și persoane. 14108)

■ Agromec Căstău anunță 
intenția autorizării unității pe 
linie de mediu Sesizările se 
depun la A.P.M. Deva în termen 
de 20 de zile.(4110)

PIERDERI

• Pierdut certificat cod fiscal 
nr 2118836 aparținând SC 
Hagau & Comp SNC Deva. Se 
declară nul. (6584)

• Pierdut certificat cod fiscal 
aparținând SC Fior Serv SRL 
Simeria. Se declară nul. (6583)

SC HABER 
COMERCIAL SRL 

HAȚEG
ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU 

OCUPAREA POSTULUI DE

SECRETARĂ_______
cu următoarele condiții:

J vârsta maximă de 30 de ani
J studii suoerioare, de preferință birotică 
J cunoștințe generale calculator
J cunoștințe limba engleză
J orogram nenormat
J salariu negociabil

COMEMORĂRI

• în urmă cu doi ani ne-ai 
părăsit scumpul nostru 

eț
MANOLE FARCAȘ

Cât ai trăit te-am iubit, cat 
vom trăi te vom plânge. Soția 
Florica și copiii. Dormi în 
pace suflet blând. (6587)

DECESE

Consiliul local al/' 
municipiul/ 
Hunețkfara

prin Administrația Piețelor din municipiul Hune
doara, organizează pentru data de 29 ianuarie 1999 
licitație in vederea închirierii a 4 mese 
situate în Piața Obor, sector 3 și închirierii a 10 mese 
situate în Piața Viorele. Licitația organizată în 
vederea închirierii meselor va avea loc la ora 9,00, 
la sediul Consiliului local al municipiului Hunedoara.

De asemenea, la ora 10,00, va avea loc licitația 
pentru închirierea unui amplasament chioșc comer
cializare produse agricole - alimentare în Piața Obor, 
sector 2, ce se va desfășura tot la sediul Consiliului 
local al municipiului Hunedoara, în aceeași dată.

în caz de neadjudecare, o altă licitație va avea loc 
în data de 12 februarie 1999.

Informații - la Administrația Piețelor din muni
cipiul Hunedoara - Piața Obor, telefon 712779, între 
orele 9,00 - 13,00, zilnic, cu excepția zilelor de 
sâmbătă și duminică.

• Soția Ileana și fiica Alina, 
greu încercate de pierderea 
dragului lor

FLORIN IORDĂCHESCU
mulțumesc din suflet pentru 
sprijinul moral și material pri
mit din partea prietenilor de o 
viață, colectivului didactic minu
nat de la grupul Școlar “Gri- 
gore Moisil” din Deva, vecinilor 
și tuturor celor care ne-au fost 
alături. Dumnezeu să-l odih
nească în pace ! (6600)

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

ĂGENȚI COMERCIALI
(de preferință bărbați), salarizare avantajoasă. 
Condiții minime de 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.

AIXIUMT
Agenția Zonala Calatori Timișoara 

organizează cursuri de calificare în 
funcțiile casier CF și conductor tren.

Recrutarea se face din absolvenții de liceu cu 
diplomă de bacalaureat cu vârsta între 21-30 ani, 
pentu candidații bărbați cu stagiul militar satisfăcut. 
La funcția conductor tren se primesc numai 
bărbați.

Pentru admiterea la cursul de calificare se 
organizează examen de admitere la matematică și Ib. 
română, nivel de cunoștințe conform programei 
școlare a școlii absolvite - probe scrise.

Dosarele de înscriere se depun la Centrul de 
calificare CFR Timișoara, str. C. Rădulescu, nr. 1, 
zilnic între orele 8,00 - 15,00, până în data de 
08.02.1999.

Relații suplimentare la tel. 056 /191701; 
191702; 191703, interioare 2093; 2407.

PRONO
CONCURSUL DIN 17 IANUARIE 1999

•RfRIWR WV
• »« IlIlM {*1*6

Teatrul de Estradă Deva

1. Bari (9) - Sampdorla (15) 1
Gazdele sunt situate pe un loc bun, dătător 

de speranță să ajungă și mai sus.
2. Bologna (8) - Inter (4) X2
Un nou și serios examen pentru echipa lui 

Mircea Lucescu. Cel mai indicat ar fi un egal, dar 
Inter poate să și învingă.

3. Fiorentina (2) - Cagliari (11) 1
Până acum, Fiorentina n-a fost învinsă 

acasă...
4. Milan (5) - Perugia (12) 1
Deși Milan nu se află într-o formă deosebită, 

poate acumula încă trei puncte.
5. Parma (1) - Lazio (3) 1X
Cu 6 victorii și două egaluri, fără înfrângere 

pe terenul propriu, gazdele sunt favorite. însă 
Lazio se află într-o excelentă dispoziție de joc. 
Deci, cine poate merge la “triplă”.

6. Roma (6) - Vicenza (14) 1
Romanii se mențin și ei neînvinși acasă. 

Oaspeții au la activ 3 egaluri în deplasare, nici o 
.victorie și 5 înfrângeri.

7. Salernitana (17) - Piacenza (13) X
Salernitana nu izbutește să salte în 

clasament și așteaptă cu îngrijorare și partida cu 
Piacenza.

8. Udinese (10) ■ Empoli (16) 1
Empoli nu poatre emite pretenții prea mari. 

Un punct ar fi foarte mult pentru oaspeți.
9. Venezia (18) - Juventus (7) X2
Deși Juventus nu se află deloc în apele sale 

evoluția lui fiind destul de ștearsă poate să 
plece cu puncte și de la Venezia.

10. Atalanta (5) Treviso (2) 1X2
Meci disputat între cțouă echipe aflate în 

prima parte a clasamentului seriei B
11. Cosenza (12' ■ Lucchese (16) 1
Mai firească ni se pare victoria gazdelor
12. Pescara (4) - Lecce (6) 1X
O partidă ce se poate încheia cu un scor 

strâns, greu de prevăzut
13. Ternana (14) - Reggina (7) 1X
Oaspeții vor pune probleme gazdelor ce se 

află într-o situație precară.

"HHfflll'PlH I.IQVQ"
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SC
AGI’OAIEC 
Sil CÂl AV
convoacă Aduna

rea Generală a Acțio
narilor în data de 
18.01.1999, ora 10,00, 
la sediul unității.

în caz de amânare 
adunarea se ține în 
data de 19.01.1999, la 
aceeași oră și adresă.

scoate la concurs următoarele posturi vacante
- actori - studii superioare (2 posturi)
- actori - studii medii (2 posturi)
- soliști vocali (1 post)
- instrumentiști (3 posturi) -1 trompetist

- 1 trombonist 
-1 saxofonist

- soliști balet (2 posturi)
- balerine (5 posturi)
- corepetitor (1 post)
- organizator spectacole (1 post)
- electrician scenă (1 post)
- muncitor întreținere (1 post)
Concursul va avea loc în zilele de :
E> .27 ianuarie 1999, ora 10,00, pentru actori, soliști 

balet, balerine
[x> 28 ianuarie 1999, ora 10,00, pentru soliști vocali, 

instrumentiști, corepetitor
[x> 29 ianuarie 1999, ora 10,00, pentru organizator 

spectacole, electrician scenă, muncitor întreținere.
Relații suplimentare la tel. 215344 sau la sediul 

firmei. între orele 8,00 - 16,00.
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Reîntoarcerea la grotă?
Dovezi incontestabile vin în 

sprijinul ideii câ omul s-a 
născut în peșteră, unde s-au 
format și primele comunități. Pe 
mai toate meridianele sunt 
urme ale acestei civilizații 
vechi. în numeroase peșteri se 
păstrează scene de vână
toare în care omul primitiv 
folosea arcul și săgeata ca 
mijloc de procurare a hranei. 
Pentru a supraviețui, omul 
acelor timpuri, ca de fapt în 
toată istoria sa, ființa umană 
avea nevoie de hrană, adăpost 
și îmbrăcăminte. în aceste 
condiții natura a devenit un 
aliat al omului, de care nu s-a 
mai despărțit. Hrana și-o 
procura din vânat, pescuit sau 
culegând fructe de pădure și 
ciuperci. După descoperirea 
focului s-a trecut la o etapă 
nouă care a modificat stilul său 
de viață. Pretențiile comunității 
au crescut. S-au descoperit 
apoi substanțele paralizante în 
care se introduceau vârfurile 
săgeților, așa încât animalul 
vânat era paralizat. De acum 
apare lupta pentru existență. 
Cei puternici vor domina 
gruparea din care fac parte, iar 
cei slabi cu timpul vor fi 
eliminați sau folosiți în slujba 
celor puternici.

Perpetuarea obiceiurilor s-a 
extins până în zilele noastre 
unde cei puternici se cred și 
invincibili și de drept stăpâni și 
folosesc acum vânătoarea ca 
mijloc de agrement obținând 
trofee din capetele bietelor 
necuvântătoare. Fructele de 
pădure le-au înlocuit cu cele 
exotice, peștișorii cu icre 

jtegre, iar ciupercile cu

(Urmare din pag. 1)

L a chemarea lui Miron 
Cozma, ieri au venit la 
Petroșani și un număr de 
mijloace auto, vreo 60 la 
număr, asurzind municipiul 
cu claxoanele lor, gata de 
pornire pe lungul drum spre 
București. La ora 9, liderul a 
apărut î.n fața minerilor, i-a 
îndemnat din nou la unitate, 
le-a citit încă o dată 
scrisoarea de susținere și 
de încurajare pentru 
continuarea luptei, primită 
de la senatorul Corneliu 
Vadim Tudor, președintele 
Partidului România Mare, 
acuzându-i virulent pe cei 
care nu merg în pas cu ei.

(Urmare din pag. 1)

Prezența trupelor Mi
nisterului de Interne în 
Defileul Jiului și a nu
meroase mașini grele - 
Rabe încărcate cu nisip, 
pentru a bloca drumul în 
eventualitatea unui marș de 
protest la București, a atras 
numeroase replici dure din 
partea greviștilor care spun 
că în loc de pâine sau de 
condiții mai bune, li -se 
răspunde cu amenințări.

Ziua de ieri s-a încheiat 
cu un marș în Petroșani, 
renunțându-se la cel spre 
Defileu, întrucât minerii au 

delicatese aduse de peste mări 
și țări.

Cine oare ar fi crezut că în 
anul de grație 1999 vom mai 
vedea familii locuind în peșteri, 
hrănindu-se cu fructe de 
pădure sau ciuperci? Arcurile 
și săgețile au dispărut, 
obligându-i pe cei nevoiași să

Din chinurile 
tranzițieir

aștepte sălbăticiunile la 
capcane. Despre școlarizare, 
educație sau sănătate nici nu 
mai poate fi vorba. Mizeria s-a 
extins, mijloacele Je 
comunicare au dispărut sau 
poate nici nu au fost vreodată. 
Apare, așadar, o diferență 
semnificativă între indivizi ai 
aceleiași specii - omul.

Lipsa de educație, de hrană, 
de perspectivă a tinerilor va 
îngroșa rândurile delincvenților, 
drogaților, prostituției juvenile, 
ale răufăcătorilor, apărând ca 
elemente noi în peisajul social. 
Acestea vor avea efecte 
negative asupra viitorului 
națiunii.

Problema este: ce putem 
face pentru a opri degradarea 
în plan social? Ce trebuie să 
facem pentru a nu ajunge din 
nou la săgețile otrăvitoare ale 
omului preistoric pentru 
procurarea hranei? Tineretul 
trebuie să aibă o educație a 
muncii și a demnității pe care să 
o deprindă de timpuriu, în 
familie.

Vedem la televizor familii 
locuind în grote, adulți și copii 
scotocind prin pubelele de

S-ar putea ca azi ei să 
pornească spre București

Delegația LSMVJ care 
se află în Capitală și a avut 
’discuții cu secretarul de 
stat Nicolae Stăiculescu a 
fost mandatată de mineri, 
prin Miron Cozma, rămas 
cu ortacii la bază pentru a 
ține ridicată temperatura 
grevei, să solicite o 
întrevedere cu
președintele țării pentru 
dezamorsarea conflictului 
și rezolvarea revendicărilor 
minerilor. în caz că 
delegația nu va fi primită 
de șeful statului, minerii 
vor decide plecarea spre 

Tensiunea se menține
r

în rândurile minerilor
primit salariile restante, iar 
Miron Cozma le-a cerut să 
se odihnească pentru ziua 
de joi. Tot în cursul zilei de 
ieri, la 'Dâlja, a început 
semnarea tabelelor pentru 
plecarea !a București, 
acțiunea fiind continuată 
astăzi între orele 7 ș, 9 și la 
celelalte exploatări miniere

Minerii mai spun că 
plecarea la București se 
face din proprie inițiativă, nu 
la propunerea lui Miron

gunoi în speranța că vor găsi 
ceva: resturi alimentare, cutii 
de carton, borcane sau sticle 
goale. Pe lângă faptul că se 
expun la diverse boli, devin și 
factori de risc pentru cei din 
jur. Pe bună dreptate ne 
întrebăm: încotro ne
îndreptăm, unde vom ajunge?. 
Este greu de imaginat cum 
arată "boschetarii” - acei 
oameni care locuiesc prin 
canale și sunt aduși la spital 
în stare de hipotermie, 
adesea cu mâinile și picioa
rele înghețate, trebuind 
amputate segmentele res
pective.

Personal nu cunosc nici 
un program de întrajutorare a 
acestor nefericiți uitați de toți. 
Nu am calitatea de a da 
sugestii. Eu doar constat. Ar 
fi bine să întindem mâna și 
spre această categorie a 
semenilor noștri.

La români este obiceiul ca la 
marile praznice masa să fie plină 
de bucate, în funcție de 
posibilitatea fiecăruia, să fie 
băuturi care, consumate în 
exces, provoacă boli grave ca: 
peucardite acute, ulcere 
perforate, boli ale colecistului etc.

Acum că sărbătorile s-au 
terminat, constatăm o 
scădere marcată a acestor 
boli care cu ani în urmă erau 
frecvente. Se pare că 
reforma este cea vinovată de 
faptul că nu s-au făcut 
abuzuri alimentare. Dacă într- 
adevăr reforma este cea 
vinovată, înseamnă că totuși 
reforma este bună lă ceva.

Dr. Gheorghe ALBU 
Deva..... ....... »

București în cursul zilei 
de azi.

Amenințările la adresa 
lui Miron Cozma cu justiția 
pentru încălcarea unor 
legi și cu împiedicarea 
ajungerii în Capitală nu I- 
au impresionat pe liderul 
sindical. Dimpotrivă l-au 
iritat peste măsură, 
amenințându-i, la rândul 
său, de încălcarea legilor 
pe reprezentanții Gu
vernului și ai partidelor din 
coaliția aflată la putere.

Azi este ziua a 8-a...

Cozma, iar faptul că sunt 
dislocate unități speciale 
ale Ministerului de Interne 
în zonă nu-i va opri din 
drum chiar dacă vor fi 
împușcări,

în cursul serii de ieri, la 
Petroșani, Consiliul de 
coordonare ai Ligii 
sindicalelor s-a reunit într- 
o șeoință cu ușile închise 
pentru a stabili programul 
acțiunilor următoare.

Cum se ridică !a rang de problemă națională

O diversiune sexuală
în ultimele zile asistăm ia o diversiune 

“sexuală " de proporții, care este ridicată la 
rang de problemă națională, ea fiind pe larg 
mediatizată în presa scrisă, la radio și la 
posturile de televiziune. Mizând, probabil, 
pe declanșarea unui scanda! de proporții, 
care să vizeze poate compromiterea 
autorității președintelui țării, după 
“modelul” american, senatorul Corneliu 
Vadim Tudor a adus-o in scenă, cu de acum 
celebrul său jurnal, pe actrița Rona Hartner. 
Acesteia i-au crescut cotele de popularitate, 
ea fiind bănuită că ar fi avut o presupusă 
relație nepotrivită cu președintele Emil 
Constantinescu.

După emisiunea de ia Tete 7 abc, a urmat 
o alta, neterminată și eșuată ia Antena 1, 
unde C. V. Tudor și Rona s-au înfruntat într- 
o luptă inegală și din punctul de vedere al 
nivelului intelectual. Oricum, actrița a negat 
o serie de acuzații ce i se aduc și a spus că

a depus două plângeri !a Parchetul Genera! 
împotriva senatorului.

Acum constatăm cu toții că, pe fondul 
gravelor probleme cu care se confruntă 
minerii, al nemulțumirilor create de amânarea 
plății pensiilor, al bulversărilor produse de 
aplicarea Ordonanței nr.50/1998 în rândul 
comercianțitor, al amenințărilor cu greva în 
învățământ și în alte sectoare, atenția opiniei 
publice se pare că este abătută cu abilitate 
spre diverse alte scandaluri și amenințări de 
tot felul, care nu au nimic comun cu grava 
situație economică a țării și cu sărăcia în care 
se zbate populația. Față de asemenea stări 
de lucruri negative n-ar Fi lipsit de interes ca 
și președintele țării să-și spună punctul de 
vedere, să se implice, în limita prerogativelor 
sale constituționale, în soluționarea 
adevăratelor probleme de interes național.

Nicolae TÎRCOB

(Urmare din pag. 1)

anului '98, nivelul încasărilor să 
crească de la 47 la sută în anul 
1997 la aproximativ 80 la sută, 
de la contribuabilii stabiliți de 
lege. Aceasta în condițiile în 
care pentru restul debitorilor 
restanțieri au fost declanșate 
acțiuni de executare silită ban
cară. S-a soluționat activitatea 
de listare a agenților economici 
contribuitori la fondurile de 
asigurări de sănătată. Este în 
curs de finalizare activitatea de 
acordare a autorizației de liberă 
practică a medicilor din județul 
Hunedoara, condiție indispen
sabilă exercitării profesiei de 
medic, conform Legii 74/1995 și 
Ordinului M.S. nr.84/1998.

- Cum s-a acționat pentru 
transpunerea în practică a 
Ordinului Ministerului Sănătății 
nr.1011/22 dec. 1997?

- S-a desfășurat o vastă 
campanie de cunoaștere și 
aplicare a problematicii reformei 
sanitare prin identificarea, pe 
bază de opțiuni, a medicilor ce 
urmau a deveni medici de familie și 
acreditarea acestora, acțiune 
finalizată la data de 30 aprilie 1998 
Apoi, s-au primit listele de pacienți 
întocmite de către medicii de 
familie, conform opțiunilor 
populației. Aceasta a fost cea mai 
dificilă problemă care a însemnat 
eforturi deosebite, fiind finalizată în 
oroporție de 65 la sută din 
populația județului. Principala 
dificultate a fost generată de faptul

(Urmare din pag. 1) 

o urmă de protecție socială 
pentru proprietarii de locuințe 
cu venituri la limita sau sub 
limita de sărăcie? Ar fi foarte 
grav.

Pe de altă parte tranzacțiile 
cu locuințe în mediul urban au 
depășit de mult legile unei 
economii de piață înscriindu-se 
în limitele celei mai deșănțate 
specule, în orașele mari sau 
reședință de județ tranzacțiile 
nu se mai fac de mult în lei 
românești ci în mărci germane 
sau în dolari americani astfel 
că nu o dată un apartament de 
trei camere s-a vândut cu 
echivalentul a o jumătate de 
miliard de lei. Nota bene', un 
apartament cumpărat imeaiat 
după 1989 cu maximum 200 de 
mii de lei. Să fi crescut costul 
vieții de 250U de ori între timp? 
Imposibil de crezut deș, nici

Asigurările Sociale de 
Sănătate

că populația nu are obligația 
legală de a-și alege medicul într- 
un anumit termen, aspect de 
natură - în cazul unor subînscrieri 
- de a crea un fals șomaj medical, 
cu posibilități reduse de corectare 
în viitor. Din fericire, a fost evitat 
acest termen negativ.

în actuala etapă, listele cu 
pacienți au fost introduse în baza 
de date, dar nu au fost cumulate, 
operațiunea necesitând un 
program UNIC de Casa Națională 
și se așteaptă acest program.

- Ce noutăți există privind 
organizarea asistenței de 
sănătate publică?

- S-a reorganizat de la 1 ian. 
1999 această activitate prin 
comasarea fostei Direcții Sanitare 
și a fostului Inspectorat de 
Sănătate Publică și Medicină 
Preventivă într-o singură instituție, 
respectiv Direcția de Sănătate 
Publică a județului Hunedoara 
(Legea 100/1 iunie 1998).

Odată cu publicarea 
Ordonanței Guvernului nr.30/ 
1998, a început înființarea în țară 
a Caselor Județene de Asigurări 
Sociale de Sănătate. Casa 
aceasta s-a constituit și în județul 
Hunedoara (b-dul 22 Decembrie, 
nr.58), fiind desemnată și 
conducerea ei executivă. S-a 
făcut deci tot posibilul ca la un an 
și jumătate de la adoptarea legii, 

Impozitele și taxele locale
coeficientul cu care operează 
statistica - în jur de 600 - nu e 
chiar credibil. Sunt oameni care, 
profitând de starea de derută 
sau de jenă financiară prelun
gită a unor semeni ai lor, au 
achiziționat zeci de apartamente 
în orașe la prețuri de nimic și din 
care acum realizează venituri 
necontrolate de milioane de lei 
lunar, închiriindu-le unor firme 
Să fi stat în intențiile legiuitorului 
ca o țintă în subsidiar 
înlăturarea speculei cu 
locuințe? Posibil dar aceasta ar 
fi un fel de scărpinat cu mâna 
stângă la urechea dreaptă căci 
statul avea posibilitatea să 
prevină specula exact pe baza 
raționamentului pe care l-a 
aplicat la fundamentarea 
ordonanței de urgență. Ar fi 
putut să împiedice tranzacție 
cu locuințe subevaluate și în 

asigurările sociale de sănătate 
să poată demara funcțional, cu 
suportul financiar asigurat.

- Cum vă explicați ritmul 
lent, întârzierea aplicării 
reformei în domeniul 
sănătății?

- Aceasta se poate pune 
pe seama lipsei de 
experiență într-un domeniu 
absolut nou în România (deși 
legea permite, nu a apărut nici 
o casă particulară de 
asigurări de sănătate în țară), 
dar și lipsei de resurse 
financiare, o parte dintre 
datornicii "fruntași pe tară” 
fiind CNH Petroșani, MINVEST 
Deva, Siderurgica Hunedoara, 
Sidermet Călan. Cauzele ar 
mai fi și lipsa de informare a 
eșaloanelor interesate 
(medici viitori de familie, 
Colegiul medicilor și populație) 
ca și a suportului legislativ, 
fenomen manifestat până în 
august 97, cu o accelerare 
vizibilă a procesului după 15 
dec. 1997.

Suntem însă convinși că, 
indiferent de natura 
obstacolelor, voința politică, 
conjugată armonios cu 
dorința populației județului 
nostru vor face să se nască 
și acest copil: “Asigurările 
Sociale de Sănătate”.

consecință frustrarea statului 
de sume imense prin 
diminuarea taxei de 
transcriere prin stabilirea ca 
acum a unor criterii de 
evaluare pe care notarii 
publici să nu le poată eluda 
prin înțelegere frauduloasă cu 
cumpărătorii fără consecințe 
grave pentru ei. Guvernele 
care s-au perindat la cârma 
țării insă nu au fost capabile 
să prevină subevaluarea 
mărfurilor în vama statului, 
bugetului acestuia stre- 
curâridu-i-se printre degete 
miliarde de dolari.

La asemenea argumente 
trebuia să se gândească 
legiuitorul când și-a propus 
să modifice prin ordonanță 
de urgență o lege adoptată de 
Parlament Dar de unde nu-i 
nici Dumnezeu nu cere.
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