
Taxa de 1,5°/a aplicată 
investitorilor de portofoliu

în viziunea Uniunii Naționale a Producătorilor Agricoli

Cum s-ar putea relansa agricultura românească
străini nu se mai plătește

Investitorii străini care intră pe piața românească de 
capital prin investiții de portofoliu nu trebuie să mai 
plătească taxa de 1,5% din valoarea totală a tranzacției 
la cumpărarea de valori mobiliare - acțiuni sau titluri de 
stat, dar investitorii cer precizări exprese în acest sens 
din partea Ministerului Finanțelor. Taxa de 1,5% a fost 
prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.31/
1997, privind regimul investițiilor străine în România, 
însă întreaga ordonanță a fost abrogată prin Legea 241/
1998, publicată în Monitorul Oficial în data de 16 
decembrie 1998, pentru aprobarea Ordonanței 92/1997 
privind stimularea investițiilor directe. Conform 
Ordonanței 92, deși o serie de prevederi ale Ordonanței 
31 erau modificate, taxa de 1,5% rămânea în vigoare.

Considerând că agri
cultura trebuie să reprezinte 
o prioritate națională, 
Uniunea Națională a Produ
cătorilor Agricoli a adoptat un 
Apel în care sunt precizate 
obiectivele ce se au în vedere 
pentru a înfăptui un 
asemenea obiectiv. Printre 
altele, o atenție aparte este 
acordată stabilirii unei politici 
coerente, elaborării de 
urgență a unei strategii în 
deplină transparență, care să 

prevadă măsuri de 
valorificare a potențialului 
agricol existent, a experienței 
și intereselor naționale. Evi
dent, o asemenea strategie 
nu poate să fie decât rodul 
gândirii și voinței partidelor 
politice, sindicatelor agricole, 
patronatelor, societății civile, 
cercetării științifice de profil.

De asemenea se subli
niază necesitatea promovării și 
punerii în practică a unei 
legislații unitare cu privire la 

fiscalitate, creditul agricol, 
dezvoltare rurală, piața 
produselor, subvenționarea 
producției, protecția agri
cultorilor autohtoni, cooperația 
agricolă, statutul specialistului 
agricol, organizarea în teritoriu 
a conducerii agriculturii. în 
același timp accentul este pus 
pe îmbunătățirea radicală a 
managementului exploatațiilor 
agricole, stimulând crearea de 
asociații private și performante.

Un loc aparte este rezervat 

înființării și organizării 
Agenției Naționale a 
Fermelor Agricole, 
concomitent cu clarificarea 
legală a situației locatorilor 
și acționarilor din cadrul 
fostelor IAS-uri, precum și 
asigurării unui sistem de 
creditare specific condițiilor 
din agricultură, unde de 
regulă producția se obține

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

* LIBER

SI WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 55% 
X la 90 de zile - 53%

• Un ascultător din 
România întreabă la 
Radio Erevan:

- In Coreea de Nord se 
moare de foame?

- Da, și acolo.

Taxele Remeș au 
creat nemulțumire, r 7
derută și creșteri

Si a fost ziua a 9-a

Minerii din Valea Jiului au pontat din
ale prețurilor

nou în jurnalul grevei generale

In vreme ce românii își 
petreceau în tihnă sărbătorile de 
iarnă, Guvernul punea la cale 
două ordonanțe de urgentă - OG 
50/1998 și OG 62/1998'-care 
aveau să declanșeze un 
adevărat seism financiar atât

comerțului subteran. 
Produsele vizate nu sunt 
produse de strictă necesitate, 
pentru care o familie să facă 
sacrificii" - a declarat presei 
ministrul finanțelor dl Decebal 
Traian Remeș încercând să

în cea mai lungă și 
păgubitoare grevă a 
minerilor din Valea Jiului 
din 1990 încoace, liderul 
lor, Miron Cozma, a întocmit 
30 de revendicări, una mai 
aberantă decât alta, a adus 
multe și grave acuzații 
politicienilor și guvernanților 
care “vor să desființeze 
Valea Jiului", a tamponat în 
mod brutal presa, a 
proclamat porunci exprese 
către Parlament de a se 
întruni urgent și a dezbate 
soarta Văii Jiului și către 
ministrul Radu Berceanu, 
primul ministru Radu Vasile 
și președintele Emil Con- 
stantinescu de a veni în 
Valea Jiului și a discuta cu 
minerii. Aceștia nu s-au 
supus ordinelor liderului 
minier, iar discuțiile 
secretarului de stat Nicolae

PE WIMUk,
Dumitru GHEONEA

Greva minerilor din Valea Jiului continuă. 
Foto: Traian MÂNU

Producătorii români de preparate 
din carne în drum spre faliment

Dialogul purtat cu dl ing. 
Marcel Manole, director general 
la “Decebal" Deva, a vizat 
probleme legate de evoluția 
firmei, specializată în 
producerea de preparate din 
carne.

Stăiculescu, la București, cu 
delegația LSMVJ nu i-au 
satisfăcut câtuși de puțin pe 
protestatari, ei amenințând 
permanent prin vocea 
acestui pașă sindical, cu 
plecarea în Capitală, 
făcând dese exerciții de 
deplasare până în defileul 
Văii Jiului.

Miercuri după-amiază și 
joi dimineața a fost alături 
de Nicolae Stăiculescu la 
negocieri cu minerii însuși 
Radu Berceanu. Repre
zentanții MIC au reiterat 
propunerea 
conflictului 
lăsând la 
sindicatelor
CNH Petroșani de a găsi în 
timp de o lună soluții de 
reducere a pierderilor în 
acest an cu 30 la sută, 
promițând cq în aceste

dezamorsării 
de muncă, 

latitudinea 
și conducerii

REP.: D-le director, 
“Decebal” Deva este una din 
cete mai importante firme 
hunedorene din domeniul 
prelucrării cărnii. Pentru cine 
nu știe, prezentați vă rog 
succint care sunt unitățile de 

condiții Guvernul va prelua 
la datoria publică obligațiile 
și penalitățile de peste 4 
miliarde de dolari 
acumulate de mineri între 
1991-1998, dar să nu mai 
facă altele. Consultându-se 
în permanență cu Miron 
Cozma membrii delegației 
LSMVJ- n-au acceptat 
varianta, ei solicitând morțiș 
rezolvarea listei de 
revendicări, în principal 
neînchiderea minelor.

Ieri dimineață, minerii s- 
au prezentat la unități, și-au 
ridicat salariile pentru zilele 
lucrate în luna decembrie, s- 
au consultat cu liderii 
sindicali și au semnat listele 
de continuare a grevei și de 
deplasare la București, 
sfidând amenințările că nu 
vor ajunge la destinație, 
forțele de ordine fiind deja

producție ale societății cu 
care mai activați în prezent.

M.M.: Avem trei secții în 
funcțiune. Este vorba de

Adrian SALĂGEAN
(Continuare în pag. 2) 

organizate să le stopeze 
“entuziasmul". La ora 10 
s-au adunat pentru a noua 
zi în curtea CNH la 
întâlnire cu Miron Cozma 
pentru a stabili următorii 
pași ai protestului. După 
de-acum obișnuitele 
îndemnuri la continuarea 
luptei până la victoria 
finală ale lui Miron Cozma 
și după prezentarea unui 
comunicat acuzator la 
adresa ministrului de 
Interne, Gavril Dejeu, 
Consiliul de coordonare 
al LSMVJ s-a retras la 
discuții în așteptarea 
rezultatului negocierilor 
de la MIC, care nu fusese 
comunicat greviștilor 
până la ora închiderii 
ediției ziarului nostru.

In ziarul de azi:'
• Un hotel “modest" 

aduce venituri “trei stele";
• Lipsa banilor

creează mari probleme 
in sfera socială ;

• Cheltulți vechile 
bancnote de 1OOO și 
5000 de iei până ia 31 
martie;

• La nașterea Poetului.

ANCHETA SĂPTĂMÂNII
pentru unii agenți economici cât 
și pentru populație. OG nr. 50 
privind regimul accizelor și al 
altor impozite cere ca 
producătorii și comercianții de 
alcool, băuturi alcoolice, tutun și 
cafea să depună cereri și să 
plătească niște taxe extrem de 
piperate pentru a obține o 
autorizație specială de 
funcționare necesară pentru 
comercializarea acestor 
produse. La rându-t, OG 62 
prevede majorarea cuantumului 
impozitelor pe clădiri și terenuri 
și introducerea în premieră a 
impozitului pe apartamentele și 
casele proprietate privată 
cumpărate de la stat după 
Revoluție "Am introdus această 
autorizație obligatorie pentru a 
constrânge agenții economici să 
folosească documentele fiscale 
și să normalizeze relațiile 
comerciale. Ordonanța 50 se 
îndreaptă doar împotriva 

ANUL 1999 VA FI UNUL 
ISTORIC PENTRU NATO, A 
DECLARAT JAVIER SOLANA

Anul 1999, care va marca aniversarea a 50 de ani de exis
tență a NATO, va fi unul "istoric" pentru Alianță, care a asigurat 
Europei cea mai lungă perioadă de pace din istoria sa, a afirmat 
secretarul general al organizației, Javier Solana, relatează AFR

Cu ocazia summitului șefilor de stat și de guvern ai țărilor 
membre, programat pentru 24-25 aprilie la Washington, Alianța va 
stabili măsurile necesare pentru a putea fi “pregătită pentru 
secolul următor” și pentru a dispune de mijloacele necesare 
îndeplinirii misiunii sale, a spus Solana.

în cursui acestei reuniuni, membrii NATO vor adopta un nou 
concept strategic și vor consacra adeziunea Poloniei, a Republicii 
Cehe și a Ungariei.

Solana a precizat că vor fi anunțate, de asemenea, mai multe 
măsuri destinate strângerii legăturilor Alianței cu țările partenere și 
sprijinirii țărilor candidate în vederea îndeplinirii criteriilor de 
aderare. Potrivit unor diplomați, este luată în considerare ideea 
"unui calendar al candidaturii, fără ca aceasta să implice automat 
adeziunea".

Secretarul general a menționat inițiativele americane vizând 
adoptarea unor declarații, care vor fi publicate la Washington, 
privind coordonarea luptei împotriva armelor de distrugere în masă 
și. respectiv, consolidarea capacităților defensive ale țărilor 
membre

justifice inițiativa sa. In schimb, 
opoziția politică a incriminat 
aceste ordonanțe spunând că 
prin ele se încearcă doar 
cârpirea bugetului pe 1999 și 
atragerea de fonduri pentru 
menținerea actualului regim. 
Trecând dincolo de disputa 
politică dintre putere și opoziție 
și fără a pretinde că realizăm 
o analiză economică de 
specialitate am încercat prin 
mijloace jurnalistice să vedem 
care au fost efectele acestor 
ordonanțe în rândul populației.

Nemulțumire și 
derută

Bineînțeles că primele 
reacții au fost de nemulțumire, 
atât din partea agenților

Cristina CÎNDA,
Ciprian MARINUȚ

(Continuare în pag. 2)
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“Bătrânii nu mai 
sunt utili”

Analolie PAMIȘ

Printre mesajele lunii 
decembrie 1998 primite la 
ziarul nostru, unui a fost mai 
deosebit. ,Este vorba 
despre cartea “Bătrânii nu 
mai sunt utili’ scrisă de 
Anatolie Paniș și apărută la 
Editura Snagov

Autorul romanului 
'Bătrânii nu mai sunt utili" 
ne scrie că editează anual. 
Almanahul pădw1 Ne 

trimite de asemenea lista 
cărtHo) cane s-au ttoărt pe

Un hotel "modest" 
aduce venituri 

"trei stele"
Societatea Comercială “Termorep” SA din Hunedoara 

este specializată pe lucrări de construcții-montaj în 
domeniul termic. Cu cca. 3 ani în urmă, o inițiativă a firmei 
a avut ca rezultat transformarea unui cămin al societății 
într-un hotel având 26 de camere. Chiar dacă a avut un 
start mai anevoios, ideea celor de la "Termorep” s-a dovedit 
viabilă. Din cele declarate de dl loan Ferdeș, directorul 
general al firmei, am reținut că în 1998 gradul de umplere 
a hotelului a fost în medie de 80 la sută. Principalii clienți ai 
hotelului synt delegați veniți la Hunedoara cu diferite 
probleme.

în realizarea hotelului, ne spune interlocutorul, nu s-a 
pus problema realizării luxului, punându-se accentul mai 
mult pe funcționalitate. Așa că grupul sanitar, precum și 

Itelevizorul sunt pe culoar. “Atracția" pentru cazarea la 
Termorep" o reprezintă "oaza” de căldură și apă caldă pe 

care o reprezintă hotelul. Centrala proprie asigură perma
nent aceste servicii care sunt extrem de rare în municipiul 
de pe Cerna. Veniturile pe care le aduce hotelul sunt de 
peste 30 de milioane de lei pe lună. Bani care asigură un 
minim de lichidități societății comerciale ce suferă de pe 
urma blocajului financiar.(A.S.)

(Urmare din pag. 1)

economici cât și dir. partea 
populației Comerciantspus 
că Ordonanța 5C instituie 
monopolul încălcând dreptul ia 
libera inițiativă ș‘ constitute', în 
acelaș timo. pencoi de 
‘ahmenlare a unor agenți 
economic.' mai mici

Di Mihai Bonea administra
tor a' SC MBV Lux ‘moex 
Detroșam aprecia că: "Această 
ordonanță va încuraja evaziunea 
fiscală ni o va s’opa. 
Guvernanții vo" sâ strângă bani, 
da» au scăpat din vedere că 
majoritatea veniturilor la bugetul 
statului provin de ia societățile 
comerciale mici pe care acum le- 
au condamnat la dispariție.”

în rândul populației 
sentimentul de. nemulțumire a fost 
dublat de cel de derută. Oamenii 
au luat cu asalt sediile 
administrațiilor financiare dorind 
să știe cât au de plătit, de unde 
au avizele de plată ori 

formularele de declarații.
oan R (pensionar din Deva) 

lângă acest roman: "Pisici 
pentru export" (nuvele), 
“Hoții de pădure" (roman), 
“Ultimul tren spre 
România” (romanul 
Basarabiei), "Ceasul” (ro
man), “Două treimi din 
viață" (roman) și “Iubita de 
la Șura Teghii” (nuvele).

Capitolele romanului 
au nume cel puțin ciudate: 
Anul I. Anul doi ... iar 
începând de la “cinci" 
acestea mai au și 
adăugirea “înainte, după”. 
Interesante sunt și 
localizarea în spațiu a 
acțiunii, oersonajele. Prin 
structurare, prin felul în 
care e scris, romanul se 
vrea mai non-conformist.

Iar m ceea ce privește 
titlul - “Bătrânii nu mai sunt 
utili" - din nefericire el 
exprimă mentalitatea 
societății noastre actuale, 
tristă realitate pe care 
persoanele de vârsta a 
treia o resimt pe pielea lor i 
prin “protecția socială" ce i 
li se asigură. (V.ROMAN) \ 

Taxele Remeș au creat nemulțumire...
care venise la administrația 
financiară pentru a se interesa 
în legătură cu impozitul pe 
apartamente era complet derutat 
și ne-a declarat: "E un haos ge
neral nu știe stânga ce face 
dreapta Una se zice la televizor 
ori la radio și alta găsim la 
ghișeele administrațiilor 
financiare Pe lângă că ne iau 
bani își și bat joc de noi 
punându-ne pe drumuri 
degeaba ’

Dl Auaustin Muresan. direc
tor ai Administrației Financiare 
Deva, ne-a spus că “înghesuiala 
în sediile fiscului și deruta în 
rândul populației ar fi putut fi 
împiedicate dacă Guvernul s-ar 
fi grăbit să aprobe mai devreme 
aceste acte normative și să le 
trimită în timp util în teritoriu. OG 
62 a fost aprobată pe 28 
decembrie, publicată în Monitorul 
Oficia! pe 30 decembrie și a ajuns 
la noi abia pe 4 ianuarie, zi îr 
care trebuia deja începută plata 
impozitelor."

(Urmare din pag. 1)

abatorul și secția de conserve 
de la Deva și abatorul Hațeg. Ca 
sortimentație, producem 
preparate din came, precum și 
conserve cu came în suc propriu 
și mixte (carne și legumei. 
Ponderea în venituri o reprezintă 
producția de conserve, care se 
ridică la un volum de 8-9 tone pe 
zi. Reamintesc că secția de con
serve a fost retehnologizată 
complet cu doi ani în urmă, 
“Decebal" achiziționând 
echipamente olandeze marca 
“Stork"pentru dozat, sterilizat și 
închis conservele.

REP.: Cum apreciați piața 
preparatelor de carne și a 
conservelor având în vedere, 
pe de-o parte, concurența 
internă, iar pe de aita, 
concurența importatorilor ?

M.M.: Re'ferindu-mă la 
concurența internă, aș folosi o 
sintagmă consacrată: e loc 
pentru toată lumea. Suntem la 
concurență cu firme cu nume gen 
Comtim Timișoara, Promesse 
Salonta, precum și cu alți 
producători locali, fără ca acest 
lucru să provoace perturbări ale 
nivelului producției. Problema 
reală cu care ne confruntăm toți 
sunt importatorii de produse din 
această gamă.

REP.: Pentru că a venit 
vorba de importuri, există, un 
handicap ai produselor 
românești in fața exodului de 
produse aduse de dincolo de 
graniță: prețul. Despre calitate 
nu intenționez să aduc vorba 
acum, dar prețui oferit de 
producătorii români pentru

(Urmare din pag. 1)

după un an de zile de la 
investirea mijloacelor mate
riale, financiare și de muncă, 
în context se pledează pentru 
acordarea de credite cu 
dobândă bonificată pe o 
durată de cel puțin cinci ani, 
cu o perioadă de grație de un 
an, luând ca garanție și 
producția agricolă și utilajele 
achiziționate, sperându-se că 
o asemenea acțiune va 
determina și stabilirea tine
retului la sate.

Evident, relansarea agri
culturii nu se poate concepe 
fără redresarea zootehniei, 
fără renunțarea la prevederile 
aberante ale programului 
ASAL și revitalizarea 
complexelor de păsări și porci 
în majoritate închise în 
prezent, fără reeșalonarea 
sau anularea creditelor 
restante, acordarea de 
împrumuturi pe termen lung

Administrația 
Financiară Petroșani, 
excepție de la regulă

Dl loan Lazăr, directorul 
Administrației Financiare a 
Municipiulu' Petroșani, era de 
părere că “această ordonanță a 
apărut cu mare întârziere, sosind 
ch’ar în ziua în care ar fi trebuit 
să se perceapă taxele. Practic, 
populația nu a fost înștiințată. 
Oamenii sunt compiet nepregătiți 
pentru plata taxelor. Dacă anui 
trecut nivelul taxeior era 
rezonabil, câteva zeci de mii, 
acum taxele și impozitele au 
crescut foarte mult. De exemplu, 
impozitele pe clădiri și terenuri s- 
au majorat în procent de peste 
sută la sută".

La sediul Administrației 
Financiare a Municipiului 
Petroșani, contribuabilii nu se 
prea înghesuie. Lumea abia are 
bani de pâine de p6 o zi pe alta, 
iar cei care au ceva bani în

Producătorii români de preparate 
din carne în drum spre faliment

producția ior este cu mult mai 
mare decât cei ai produselor 
importate. Care ar fi atunci 
atuuriie ce mai rămân 
producătorului român pentru 
a se impune pe o piață cu 
putere de cumpărare extrem 
de redusă ?

M.M.: Adevărul e că nu avem 
nici un atuu decisiv. Avem prețuri 
mai mari, deși, atenție, nu 
producem mai scump decât 
producătorii din CEFTA. Ei în 
schimb beneficiază de o politică 
solidă de încurajare din partea 
statului. Este subvenționată, în 
proporție de 30-50 la sută, 
producția de carne, iar exportul 
este premiat. E clar că fără nici 
un sprijin din partea statului 
român, e imposibil să promovăm 
prețuri mai mici. Pe lângă 
aceasta, avem de a face cu un 
adevărat import “subteran", prin 
care un camion încărcat cu 
mezeluri trece prin vamă cu acte 
și trei trec fără acte. Legislația 
română nu prevede un preț minim 
la import decât la carne, 
celorlalte produse putăndu-li-se 
pune orice preț la trecerea prin 
vamă. Vă imaginați ce avantajos 
este să treci prin vamă cu un tir 
de parizer, care costă 2500 de 
lei per kilogram. Contrabanda 
atinge cote tot mai ridicate, 
contrapunându-se și ea în calea 
producției autohtone. Dintr-o 
statistică dată publicității, pe 
prima jumătate a lui 1998, 
importurile de preparate din 
came au atins aproape valoarea 

Cum s-ar putea relansa 
agricultura românească

cu dobândă bonificată pe 10- 
15 ani, numai astfel fiind 
posibil să fie valorificată 
eficient și producția vegetală.

Cu privire la dotarea 
tehnică a agriculturii, la 
înzestrarea cu tractoare și 
mașini agricole, la refacerea 
sistemelor de irigații și 
asigurarea îngrășămintelor 
chimice necesare se cere ca 
toate aceste obiective să se 
înfăptuiască pe baza dez
voltării sectoarelor industriale 
autohtone producătoare de 
tehnică și resurse materiale 
pentru agricultură.

Apelul relevă totodată 
problemele esențiale legate 
de valorificarea producției 
agricole la prețuri remune
ratorii și sigure, echitabile, în 
condiții profitabile, de 

plus preferă să-i dea pe o sticlă 
de vodcă decât să-i dea 
statului, cârciumile din 
municipiu fiind cu mult mai 
populate decât sediul 
Administrației financiare. Spre 
deosebire de alte localități, aici 
se încasează și impozitele pe 
clădiri cu condiția ca dosarele 
să fie complete. Excepția o 
reprezintă impozitul pe teren 
unde se așteaptă Hotărârea 
Consiliului local, instituția 
competentă să stabilească 
taxele în funcție de zonă.

Creșteri ale pre
țurilor

•Se știe că principala calitate 
a comercianților este aceea de 
a fi descurcăreți. Astfel 
comercianții care au plătit taxa 
de autorizare au crescut 
prețurile pentru a-și recupera 
banii plătiți pe taxă. în piața 
centrală a Devei prețurile la 

producției interne. Ca semnal 
de perspectivă se poate 
întrezări în acest context eco
nomic vitreg desființarea 
sectorului românesc al 
producției și al preparării 
cărnii.

REP.: Ce ar trebui făcut ca 
acest lucru să nu se 
întâmple?

M.M.: Teoretic e foarte 
simplu. Statul trebuie să 
acorde subvenții primei verigi 
din lanțul producției agricole. 
Este vorba de cultivatorul de 
cereale. Acest sistem în 
Ungaria, de exemplu, a adus, 
anul trecut, o producție de grâu 
de 5500 kg la hectar de calitate 
foarte bună, în timp ce la noi 
abia dacă s-au atins 3000 de 
kilograme per hectar. Deci 
trebuie încurajat materia, 
agricultorul român. Existența 
unor producții agricole bogate 
la prețuri scăzute, garantează 
un sector zootehnic puternic 
și implicit o materie primă ae 
calitate la costuri mici pentrc 
noi, prelucrătorii de came. S- 
ar produce, astfel o ameliorare 
considerabilă a p'returilor cu i 
care noi ieșim pe piață. Dacă | 
politicii de subvenționare : se 
va suprapune o politică de 
relaxare fiscală și de premiere 
a exporturilor, potențialui natu- • 
ral al României va permite , 
obținerea unor rezultate ■ 
deosebite care ne vor plasa în i 
ofensivă pe piața internațională | 
a preparatelor din carne.

capitalizare, de acumulare 
și formare a fondurilor 
financiare proprii. Susținând 
protecția producătorilor 
agricoli autohtoni, în Apel se 
arată că acest obiectiv se 
poate realiza printr-o politică 
vamală și comercială 
adecvată, acordând prime 
speciale de export. De un 
interes major se bucură și 
preocuparea pentru 
instituirea unui sistem 
național de asigurare și 
reasigurare specific 
activității din agricultură, 
precum și stimularea 
cercetării agricole.

Participant la adunarea 
generală a producătorilor 
agricoli sunt încrezători că 
obiectivele cuprinse în Apei 
vor fi înfăptuite fără rezerve.

țigări, cafea și alcool au 
crescut destul de substanțial. 
Prețul unui pachet de Carpați 
a sărit de la 3.000 la 3.500 lei, 
al unui pachet de Viceroy de 
la 6.500 la 7.000, iar al unuia 
de Winchester de la 5.500 la 
6.500 lei. Daniela Ghirase, 
vânzătoare la SC Hany SRL, 
aprecia că prețurile la cafea 
au urcat cu patru, cinci ori 
chiar opt mii de iei, iar cele la 
băuturi alcoolice au crescut 
doar cu 2-3.000 lei, în funcție 
de producător.

Astfel, Ordonanța 50 
destinată agenților economici 
cu roi de a combate 
evaziunea fiscală și a reduce 
comerțul subteran se sparge 
tot în capui poDulației. Pentru 
a lucra legal oroducătorii și 
comercianții sunt nevoiț' să 
crească preturile. Iar cea 
care suferă ș. e obligată să 
strângă ș; mai mult cureaua e 
populația.

Vineri. 15 ianuarie

3 BERBEC
Aveți simțul umorului, ceea 

ce nu e rău deloc. Conjunctura 
planetelor și poziția astrelor 
indică noroc în casa dv și în 
următoarele săptămâni: deci, 
nu vă fie teamă să întreprindeți 
ceva, chiar dacă cei invidioși 
vă bagă bețe în roate.

3 TAUR
Mai sunt câteva zile și cei 

din Taur se vor putea relaxa 
Rezistați încă o săptămână, nu 
vă pierdeți răbdarea.

3 GEMENI
Vă veți întâlni cu o persoană 

care vă trezește amintiri 
plăcute Nu vă lăsați copleșit 
de sentimente căci nu merită 
să reînnoiti relația oricât v-ar 
tenta

3 RAC
Dați impresia că sunteți 

misterios ș: secretos. 
Problemele materiale, din 
păcate, nu s-au rezolvat, dar 
este îmbucurător făptui că 
Luna dă semne de schimbări 
favorabile.

3 LEU
• Cei născuți în prima decadă 
: a zodiei trebuie să mai aibă 
puțină răbdare. E bine să nu 
înc heiați afaceri în cursul 
acestor zile s' dacă e posibil, 
amânați întrevederile 
importante.

2 FECIOARĂ
Atenție când circulați pentru 

a nu avea un accident. Trebuie 
să luați decizii în probleme 
personale. Aveți grijă căci 
puteți încurca lucrurile. Ar fi 
bine să vă ascultați presimțirile.

3 BALANȚĂ
Stare generală proastă o 

transmiteți și anturajului. Ideile 
venite spontan sunt cele mai 
valoroase și merită atenție. Dar 
fiți prevăzători.

O SCORPION
Un sfârșit de săptămână nu 

prea plăcut. Nu vă înțelegeți cu 
cei din anturajul dv și va trebui 
să “luptați" să nu vă pierdeți 
partenerul.

O SĂGETĂTOR
Influentele astrale sunt 

neutre, fiind datori a extrage 
dir. “cosmic" pozitivul. Nativii 
lunii decembrie sunt într-o 
perioadă a schimbărilor majore, 
existând posibilitatea ivirii unor 
situații neașteptate.

O CAPRICORN
Veți suferi un eșec, dar să 

nu regretați căci dacă aveați 
succes s-ar fi putut să vă 
aflați acum ia zdup. Fiți mai 
prudenți. Excesul de bun simț 
vă poate crea neplăceri; rău
voitorii de-abia așteaptă să 
profite de pe urma acestei 
slăbiciuni a dv

3 VĂRSĂTOR
Ar trebui să vă dominați 

angoasele și complexele. Nu-i 
invidiați pe cei din jur. Aveți și 
dv. motive de satisfacție. Puteți 
primi o invitație la o petrecere.

3 PEȘTI
Aveți planuri mari a căror 

punere în practică întârzie în 
mod nejustificat. Sfârșitul 
săptămânii este ideal inițierii 
noilor proiecte. Tactica 
amânărilor vă afectează și 
buzunarul. Porniți la treabă!



15 IANUARIE 1999 | Cuvântul liber ] ~ Cttftdc4t£ = ^01

Lipsa banilor creează mari 
probleme în sfera socială

Pensiile ajung la cei în drept cu 
întârziere

- Die primar, ne aflăm 
la puțin timp după trece
rea în noul an, moment în 
care se poate face un bi
lanț a ceea ce s-a făcut și 
mai ales al problemelor 
ce frământă cetățenii Ha
țegului. Dacă ar fi să vor
bim despre durerile “ora
șului Hațeg” ce se situea
ză în prim plan?

- Una dintre probleme
le cele mai grele cu care 
ne confruntăm o reprezin
tă asigurarea căldurii 
pentru cele 40 de blocuri 
din oraș. Marile probleme 
cu căldura derivă de la 
Centrala nr. 2 care dato
rită extinderii rețelelor la 
aproximativ un kilometru a 
devenit neperformantă. 
Temperatura apei la ulti
mele blocuri era cu mult 
sub cea necesară, fapt ce 
a determinat locatarii să 
renunțe pe rând la căldu
ră, iar în final s-a ajuns la 
închiderea acesteia, lo
catarii apelând fiecare la 
surse “proprii de căldură”.

Lipsa banilor nu ne-a 
permis modernizarea aces
tui punct termic, motiv pen
tru care am solicitat supli
mentarea cotei de gaz me
tan încât să se poată insta
la centrale de scară sau 
bloc, numai că tragedia es
te că oamenii nu au bani.

- Cum vedeți soluțio
narea acestei mari pro
bleme, deosebit de dificilă 
pentru locuitorii orașului?

- A apărut o variantă cu 
o firmă din București pen
tru a construi centrale de 
cartier. Am luat deja legă
tura pentru finanțarea pro
iectului încât, sperăm, din 
toamnă să putem trece la

Curge apa ca pe vale
Am ajuns din nou pe stra

da Independenței. Și nu întâm
plător. Trecusem prin toamnă 
pe aceeași stradă și am găsit- 
o cu șanțuri și săpături de tot 
felul. Romtelecomul era cel ca
re introducea noi cabluri tele
fonice.

Ei bine, acum ne-am propus 
altceva. Să vedem ce a rămas 
în urmă și să intrăm prin câteva 
blocuri. Și-am găsit o groapă 
mare vizavi de blocul 3. Cam 3 
m/3 m. Adâncimea cam tot 3. m. 
Este adevărat că are acoperiș 
din tablă, dar Doamne ferește 
să nimerească noaptea un au
tovehicul peste aceasta. Trea
ba este valabilă și pentru pie

Discuție cu 
dl loan Glodean, 
primarul orașului 

Hațeg

montarea unei prime cen
trale, iar în anii următori să 
trecem ia construcția și a al
tor asemenea puncte ter
mice.

Vorbind despre proble
me, nu se poate trece cu ve
derea lipsa unei case de 
cultură pentru tineret în ora
șul nostru. Banii fiind foarte 
puțini, iar bugetul unul de 
austeritate s-a rămas doar 
la stadiul de intenție. Din pă
cate nu am reușit să soluțio
năm problema locuințelor 
pentru familiile tinere - în jur 
de 50 de solicitări - dar aici 
am demarat o acțiune prin 
care dorim să realizăm circa 
30 de apartamente sociale 
în urma reamenajării unur 
cămin al fabricii de conser
ve. Am mai solicitat SC 
Condor SA Deva fostul că
min de nefamiliști, dar banii 
care ni se cer sunt foarte 
mulți, iar un transfer de 
imobil cu titlul gratuit nu se 
poate face decât printr-o ho

toni, pentru că o parte din groapă 
este descoperită, iar apa din ea 
ar putea fi fatală

Primul bloc în care am intrat 
a fost cel pe care la intrare 
scria nr.4, dar pe casa scărilor, 
bl.20, sc.B, ap.20-40. Care o fi 
adevărul?

Blocul arată jalnic. încă de la 
intrare se poate lesne observa 
indiferența și lipsa gospodarului. 
Am fost în multe localități, am 
fost în multe blocuri, dar aici am 
fost șocați în primul rând de mi
zeria și apa care curge în piv
niță. Nu trebuie decât să faci 
câțiva pași în clădire pentru a 
auzi un permanent curs de apă. 
Ca pe vale! Subsolul este plin de 

tărâre de guvern. în sinteză 
deci în '98 nu am reușit să 
rezolvăm cele trei proble
me - căldura, casa de cul
tură pentru tineret și solici
tările urgente pentru 
locuințe.

- Ce aveți în vedere 
pentru acest an?

- Dorim să extindem în 
continuare rețeaua de ca
nalizare a orașului și impli
cit să construim o stație de 
epurare a apei. Vrem, de 
asemenea, să introducem 
gazul metan în totalitate în 
oraș, iar în paralel ne vom 
preocupa pentru extinderea 
rețelei de apă potabilă și la 
Silvașul de Jos unde deja 
am realizat documentația 
necesară. Ne preocupă și 
drumul de centură, dar cu 
cele 500 de milioane de lei 
nu putem să facem prea 
mult. Sperăm că în acest an 
vom primi fondurile nece
sare pentru construirea po
dului peste râul Galbena, 
lucrarea cea mai costisi
toare pentru a devia circu
lația rutieră de mare tonaj 
din centrul orașului.

- Die primar, banii re
prezintă aproape totul în 
viața unei comunități. Cum 
apreciați noul buget?

- Din preliminariile 
noastre, nivelul acestuia se 
situează aproape de cifrele 
din anul trecut. Dacă am 
avea mai mulți salariați și 
veniturile din impozite ar fi 
mai mari, dar în situația 
disponibilizărilor banii vor fi 
mai puțini. Sperăm să ne 
descurcăm cât de cât, cu 
toate că sunt multe proble
me de rezolvat, unele cum 
am spus arzătoare, iar po
sibilitățile sunt modeste.

mizerie. Cărămizi, saci de plas
tic, scaune degradate, moloz, 
păianjeni. După câteva scări 
coborâte (cu mare curaj) am 
fost nevoiți să ne întoarcem 
repede. Practic subsolul este 
inundat de apă și mizerie. Și 
asta la doar un metru doi de la 
ușile apartamentelor. Dar nu 
numai acestea sunt "meritele” 
blocului. Există apartamente 
fără clanțe, pereții de pe casa 
scărilor sunt degradați etc.

De pe un afișier lăsat în 
paragină am aflat și aparta
mentul cu cele mai mari datorii. 
El aparține Sadvinei Fiorescu, 
care pe luna noiembrie avea de 
plătit la asociație 2.463.439 lei.

în fața biroului dnei Cri- 
na Bercău, diriginta oficiu
lui poștal orășenesc, o fe
meie în vârstă plângea în
cetișor. Am întrebat-o de ce 
lăcrimează.

- Sunt tare - tare necă
jită, domnule.

- Care-i necazul?
- Trebuia să primesc 

astăzi pensia și am aflat că 
n-o s-o primesc.

Am intrat amândoi în 
biroul dirigintei.

- Așa este, nu va primi 
astăzi pensia - a confirmat 
dna Crina B. - deoarece 
nu ne-au fost virați banii 
de către Ministerul Muncii 
și Protecției Sociale. Tre
buia să începem plata 
pensiilor în 8 ianuarie.

Rointi'k'coni se
modernizează

Dl ing. George Ghindă, șe
ful sectorului Hațeg al Rom- 
telecom, a cerut mai întâi voie 
de la unul din șefii domniei sale 
și numai dlipă aceea a fost de 
acord să stea de vorbă cu noi. 
Nu comentăm faptul, îl con
semnăm numa:

- Romtelecom se află, 
în anii din urmă, într-un 
amplu proces de moder
nizare. Cum se manifestă 
acest proces la Hațeg?

- Și ia noi s-au produs am
ple modificări. A fost montată o 
centrală tip Alcatel cu 2500 de 
numere ceea ce ne-a permis 
sporirea numărului de abonați. 
De altfel putem satisface toate 
cererile.de noi posturi tele
fonice.

- Mai sunt cereri pe 
această linie?

- Da, pe care le vom onora 
în curând. Cel mai mare câștig 

Astăzi este 12 și banii încă 
n-au venit.

- Este o întâmplare?
- Nu este. S-a mai produs 

acest fenomen, cu toate cate
goriile de pensii. Deva, Hune
doara și Petroșani, după câte 
știu, primesc fondurile la timp 
și în întregime. Celelalte oficii 
poștale din județ târziu și une
ori - parțial. Acest fapt ne dă 
peste cap programarea.sta
bilită în acest domeniu.

- Și eu ce mă fac?, lăcri
mează din nou dna Ortensia 
Mihăiesc. Fata mea e stu
dentă la medicină. Trebuie 
să meargă la Timișoara că 
are mâine examen. Cu ce 
bani? Am încercat să împru
mut, dar oamenii n-au bani. 
Fata învață foarte bine, are

dl ing.George Ghindă, 
șeful sectorului Hațeg al 

Romtelecom
cu noua centrală este că func
ționează foarte bine, diminuâri- 
du-se numărul de reclamații de 
la cetățeni. Putem instala apa

bursă, dar dacă nu ia exa
menul de mâine pierde 
bursa. Ce să mă fac, ce să 
mă fac?

Situația femeii era grea și 
fără ieșire. Dna Crina a găsit 
o soluție: a scos din poșeta 
dumneaei o bancnotă de 
50.000 de lei și i-a dat-o fe
meii ca să aibă cu ce merge 
studenta la Timișoara. Pro
blema întârzierii achitării 
pensiilor rămâne și este 
foarte gravă. Am consemnat 
acest fapt pentru a-l aduce în 
atenția factorilor responsabili 
spre rezolvare. Căci nu este 
normal ca pensiile - atât de 
mărunte cum sunt marea 
majoritate dintre ele - să 
ajungă cu întârziere la cei ce 
au muncit o viață pentru ele.

rate la toate casele și aparta
mentele.

- Așa este. Chiar con
ducătorii orașului apre
ciază astfel.

- Ne bucură acest fapt. La 
noua centrală sunt sau vor fi 
racordate și comunele Sîntă- 
măria-Orlea, Totești, ca și sa
tele aparținătoare orașului. în 
Hațeg au fost montate și 18 
telefoane ce funcționează pe 
bază de cartelă.

- Am văzut prin oraș oa
meni lucrând la rețeaua 
telefonică.

- înnoirea rețelei telefonice 
este o altă lucrare de mare an
vergură. Se instalează cablu 
telefonic pe toate străzile și la 
toate blocurile.

- Cine execută lucrarea?
- Energo-construcția Mintia 

și suntem mulțumiți de ritmul și 
de caihatea ei.

Pagină realizată ae
Valentin NEAGU, Traian BONDOR, Corne!POENAR 

..... Foto: Traian MÂNU

Piața există, dar...

I 
I

Asta este! în sfârșit, ora
șul Hațeg are o piață pe 
care o merită. Ne referim la 
piața descoperită, pentru 
că alături va fi și una aco
perită. Am mai scris și am 
urmărit îndeaproape reali
zarea acestui obiectiv. S-a 
muncit mult, deși cam în
delung. Oricum, important 
este că acum cetățenii au 
un spațiu adecvat unde 

să-și facă atunci când vor 
cumpărăturile.

Față de improvizația care 
s-a numit până nu de mult 
piață, condițiile actuale sunt 
cu totul altele. Arrienajat în 
condiții excelente, spațiul 
are aproape tot ce-i trebuie 
pentru un comerț civilizat.

Păcat că aceste condiții 
nu sunt folosite la întreaga 
capacitate. De ce spunem 

acest lucru? Pentru simplul 
fapt că în piață am găsit foar
te puțini oameni. Din produ
sele autohtone, cel ma. bo
gat în prezentare era laptele, 
în câteva locuri ceva cartofi 
și puțin zarzavat, fasole us
cată. Lipseau cumpărătorii.

O bună parte din spațiul 
destinat comerțului este aco
perit de tarabe care vând 
însă produse aduse de prin 

alte locuri. Vrem să spu
nem, de dincolo de hota
rele țării. Produse mai mult 
sau mai puțin necesare 
traiului de zi cu zi al omului 
de rând.

Impresia generală cu 
care am plecat de acolo a 
fost aceea a unei piețe în 
așteptarea cumpărătorilor. 
Să fie așa oare? Să fie o 
piață săracă?

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

cererile.de
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După numai 4 ore de discuții cu ministru! 
Radu Berceanu

Minerii din “Cartel Alfa” 
au rezolvat toate 

revendicările formulate
Centrala Națională Confederativă a Sindicatelor Miniere din

România (CNCSMR) a ajuns, mart', după patru ore de discuții cu 
ț conducerea Ministerului Industriei și Comerțului (MIC), la un 
I* acord privind soluționarea tuturor cele- șase puncte incluse în 

lista de revendicări a centralei, rermsă reprezentanților 
: Guvernului, a dec arat agenției Mediafax Marin Condescu, 
j președintele CNCSMR. Minerii din 'Cartel Alfa" ceruseră 
; alocarea unei subvenții care să perniță continuarea 
] restructurării și a reteh.nologizării soc-etăților din minerit, 
’ declararea drept zone defavorizate a baz nelor miniere afectate 
. oe disponibi'izări ș' acordarea unor fendur suficiente pentru 
I aezvo'tarea acestora O serie de exi .oatâri miniere vor fi 

mchse prin notărâre de guvern, dar ni ma dintre acelea de la
. care perscna': a fes: deja disponit za și care se află în } 

ccr'servare, pe c'-eltuiala compahiiic ș societăților miniere.
; M.r-.su’u' Industr or Radu Bercean, ș secretarul de stat 
j Nicc'ae Stă.ciJesci. au promis o subver t e ae aproximativ 1.100 
■ de mi"arde de 'e m "999, plus un mve' al investițiilor de 
^ aprox'mativ 45C de mTarde de lei. (M___________________ j
r-—
Potrivit unorsurse din FPS

Contractul de vânzare a | 
Petromîdiei se va semna azi. I
Pentru Dacia Pitești. FPS și 
Renault nu vor semna mai
devreme de

Președintele FPS Radu 
Sărbu. a declarat că în ceea ce 
privește contractul de vânzare 

cumpărare a societății 
s Petromidia către firma 
' turcească AKMAYA există 

șanse ca acesta să fie semnat 
’ azi 15 ianuarie a.c.

Referitor la vânzarea uzinei 
■ Dacia Pitești, Radu Sârbu a 
[ precizat că negocieriie preli- 
I minare semnării contractului de 

vânzare - cumpărare sunt în

luna aprilie
curs ae derulare. Preșe- i 
dintele FPS este de părere J 
că semnarea contractului nu i 
va avea loc mai devreme de | 
sfârșitul lunii aprilie, ■ 
deoarece pe lângă FPS sunt * 
implicate în vânzarea | 
“Daciei ș' alte ministere. t 

La Banc Post lucrurile ’ 
sunt aproape de finalizare. în i 
opinia lui Sârbu privatizarea | 
aceste bănci fiind un . 
succes 1

------------ —I

Cheltuiți vechile bancnote de 1.000 și 
5.000 până la 31 martie!

După această dată, ele nu vor mai avea valoare decât pentru colecționari________________________________________________________________
1 $ • ȘOOO

t .... ; cinci mu lei A; .- ,
i X- i5 w

■1 . -■* KSF'■ 'Sa

Vechile bancnote de 1.000 și 5.000 lei, emisiunile 1991 - 1993, mai pot fi cheltuite numai până la 31 martie. După
;• această dată, vor avea doar o valoare numismatică, pentru că Banca Națională a decis să le scoată din circulație f 
j începând cu data de15 ianuarie a.c. în perioada 15 ianuarie - 15 martie inclusiv aceste bancnote vor f primite de la i: 
ț populație, în mod obișnuit, de către toate casieriile agenților economici precum și de către casieriile celorlalte ț 
I instituții, acestea din urmă fiind obligate să preia bancnotele în cauză și să nu le repună în circulație. între 16 și 31 

martie, vechile bancnote vor fi primite de la populație, agenți economic și celelalte instituții, în plăți și pentru 
preschimbare, numai de către casieriile unităților bancare. (A)

Banca Mondiala a 
prelungit cu șase luni 

programul de credit ASAL 
pentru România

Programul de credit al Băncii Mondiale pentru 
redresarea agriculturii românești (ASAL) a fost prelungit 
cu șase luni, până la 30 iunie 1999, informează Misiunea 
Permanentă a Băncii Mondiale în România. “Decizia 
conducerii Băncii Mondiale a fost motivată de progresul 
făcut în ultima parte a anului 1998 în restructurarea 
sectorului agricol, în special accelerarea privatizării 
agricole cu capital de stat”, se arată în comunicatul 
Misiunii, remis marți agenției MEDIAFAX. Până în prezent, 
din împrumutul ASAL s-a tras o primă tranșă de 200 
milioane de dolari, în septembrie 1997. Cea de-a doua 
tranșă, de 150 de milioane dolari, va fi eliberată la finalul 
programului, prevăzut să se încheie până la 30 iunie.

\PROCURORII VOU COMPARA AGENDELE]

I RONEI HARTNER CU HÂRTIILE
ELUTURATE DE 

* Procurorii din cadru: 
| Parchetului Curții Supreme de 
I Justiție vor compara agendele

Ronei Hartner cu documentele 
| deținute de către Vadim Tudor 
I pentru a stabili dacă materialul

prezentat de senator este 
| autentic, au declarat pentru 
I Mediafax surse judiciare. Rona

Hartner a înaintat procurorilor, 
| luni seară, două plângeri la 
, adresa lui C.V.Tudor și a lui 
I Laurian Taifas, precum și mai 
| multe agende personale, 
a anchetatorii reținând doar patru 
I dintre ele. Președintele PRM, 
| Corneliu Vadim Tudor, a pre- 
^zentat, într-o emisiune tele-

MD//I4 TUDOR
vizată, un jurnai despre care ' 
a susținut că aparține Ronei | 
Hartner și in care se afirma ■ 
că președintele Emil Constan- 1 
tinescu a avut o relație | 
extraconjugaiă cu actrița. ■ 
Aceasta a negat ulterior că • 
jurnalul i-ar aparține și că ar | 
f avut relațn intime cu ■ 
președintele. Hartner a • 
afirmat că. înainte de | 
declanșarea scandalului, a . 
fost contactată de un emisar I 
al lui Vadim Laurian Taifas, | 
care a amenințat-o că va , 
publica un “material" despre I 
ea dacă nu își va asuma | 
conținutul jurnalului. (M)

( După ce a eșuat proiectul “Petofi - Schiiier”

| Maghiarii vor cu tot dinadinsul Facultate de 
Drept în cadrul Universității Babes - Bolyai ’

Prețul mediu al energiei electrice
Nic: nu s-au stins bine ecourile scandalului 

■ legat de pretențiile UDMR de a se înființa ia Cluj- 
Napoca o universitate cu predare în limba 
maghiară și germană pe care inițiatorii 

! p’oiectulu doreau să o intituieze ‘Petofi . 
'■ Schiller", că un alt “artificiu” este pe cale de a 
I înfierbânta din nou spiritele din lumea academică 

clujeană. Dorința unor cercuri de intelectuali 
l maghiari de a impune, cu orice preț, prin refuzul 
i dialogului, studierea Dreptului în limba maghiară 
I este pe cale de a se realiza. Ar fi vorba de 
^jn'iințarea unei Secții de Drept în cadrui 

Facultății de Teologie Reformată, unde există 
numai studenți maghiari. Ideea înființării Secției 
de Drept pe lângă alte două secții ale acestei 
facultăți (de Teologie și Istorie - Teologie) a 
fost lansată în broșura Universității, care 
conține secțiile propuse pentru funcționarea 
provizorie la admiterea din 1999. Acest tertip 
de ultimă oră, care'urmărește să faciliteze 
studiile juridice în limba maghiară, nu apare 
însă în planul de dezvoltare strategică al 
Universității “Babeș - Bolyai' până în anul 
2003. (A)

Prețul mediu al energiei electrice va înregistra 
in perioada următoare o scădere cu 1,5 dolari pe 
MWh, de la 44,8 dolari/MWh, dar consumatorii 
casnici vor plăti mai mult, în urma eliminării, până la 
sfârșitul anului, a subvenției încrucișate, a anunțat 
marți conducerea Electrica ȘA, compania de 
distribuție din cadrul CONEL. Pentru a sprijini 
consumatorii casnici fără posibilități financiare, 
Electrica propune introducerea tarifului social, în 
limita a 650 kWh anual, alături de eliminarea 
actualelor trepte de consum pentru populație, a 
precizat Gheorghe Mazilu, directorul Electrica SA. 
Plata electricității se va face în baza unui 
abonament asemănător celui de la telefoane, 
nivelul consumului urmând să fie stabilit în baza 
declarațiilor clientului. în plus, se va renunța la 

practica plății anticipate, introdueîndu-se taxa de 
abonament, care va acoperi cheltuielile fixe ale 
companiei. Nivelul tarifului social va fi convenit cu 
Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale. Din cei 7,743 milioane consumatori casnici 
din România. 3.1 milioane consumă lunar sub 50 
de kWh iar consumuri de peste 100 kWh se 
înregistrează la 2 2 milioane consumatori. Electrica 
intenționează să modifice și actuaia modalitate de 
contractare a energiei electrice, prin introducerea 
de contracte cadru pentru toate tipurile de 
consumatori. Acestea vor cuprinde și obligațiile 
furnizorului de electricitate,' un număi de posibile 
Întreruperi în furnizarea energiei și posibilitatea, 
pentru consumatorii importanți de negociere a 
prețurilor, intre anumite limite.

ai 5*T BSS Ministru! Marga a ordonat:
Pregătirea temelor pentru 

acasă nu trebuie să 
depășească 2-3 are zilnic

“Timpul zilnic necesar 
! realizării temelor pentru acasă 

pentru un elev este de cei mult 2- 
3 ore, însumâna toate disciplinele", 
se spune inti-un ordin semnat ieS 
de ministru! Educației, Andrei 

I Marga. Durata de timp alocată 
j pregătirii temelor este calculată, 
i mai spune ordinul, astfel încât 

media zilnică a pregătirii eievului în 
clasă și în afara ei, să nu 
depășească 8 ore. Pentru elevii 
din învățământul primar, durata de 
pregătire zilnică scade la 6 ore. 
fiind diminuat corespunzător și 
timpul alocat temelor (30 de 
minute la debutul clasei I). Ordinul 
emis ieri de ministrul Marga are ca 
motivație volumul excesiv de mare 
al temeior care se dau pentru 
acasă în învățămâniul preuni- 
versitar românesc “Se dau teme 
pentru acasă excesiv de multe, în 
lipsa oricărei corelări între 

I discipline", se afirmă în preambulul 
ordinului.

Ministrul Marga a mai stabilit 
că temeie pentru acasă se vor 
da diferențiat, după următoarele 
criterii: teme obligatorii (cu nivel 
mediu de dificultate) pentru toți 
elevii clasei; temă suplimentară, 
fără caracter permanent, pentru 
activități d6 recuperare, 

dezvoltare, pregătire de 
concursuri. Temele pentru 
acasă cu scopul realizării unor 
lucrări ample (sinteze, referate, 
proiecte) vor putea fi date 
elevilor la un interval de o lună 
pentru o disciplină, fără a avea 
o frecvență mai mare de două - 
trei pe lună pe ansamblul tuturor 
disciplinelor. în scopul descon
gestionării temelor pentru 
acasă cadrele didactice vor 
utiliza, pe cât posibil, teme și 
activități asemănătoare cu 
acestea în clasă.

Ministrul Marga este 
nemulțumii și de faptul că 
profesorii nu verifică efectuarea 
temelor pentru acasă, drept 
pentru care a recomandat și 
patru modalități de evaluare a 
temei pentru acasă: frontal, prin 
rezolvarea în clasă a unei părți 
reprezentative a temei, prin 
discutarea părților dificile, printr- 
o testare a elevilor (de 
aproximativ 10 minute) numai 
din tema pentru acasă.

Ministru! Marga a cerut 
diriginților să recomande elevilor 
ca modalități de petrecere a 
timpului liber lecturile, activitățile 
sportive, muzicale, pe calculator, 
reuniunile etc.

STATUL SE ÎMPRUMUTĂ CU 
DOBÂNDĂ MARE PENTRU A 

PLĂTI PENSIILE SI 
ALOCAȚIILE PENTRU COPII

“Banii pentru pensii și 
alocațiile pentru cocii au aiuns 
la trezoreriile județene si în 
bănci", ne-au declarat ieri 
surse autorizate din Ministerul 
Finanțelor, precizând că nu mai 
sunt probleme privind plata 
acestora.

Statul s-a împrumutat, prin 
emisiune de titluri, de pe piața 
interbancară, pentru a reuși să 
plătească aceste drepturi, au 
adăuga- aceleași surse 
Dobânda pentru sumele 
obținute în acest fel este d.e 
circa 70-80% pe an. Ministerul 
Finanțelor nu avea o altă soluție 
pentru execuția cheltuielilor 
decât împrumutul, deoarece în 
această lună grosul veniturilor 
bugetare se încasează după 
data de 25 ianuarie.

Ministerul Munciii și 
Protecț'e' Sociale (MMPS) 
înregistrează mari întârzieri la 
colectarea sumelor ce se varsă 
la fondurile speciale, cum ar fi 
CAS-ul Datoriile agenților 
economici la plata CAS se 
ridică la peste 9.000 miliarde lei. 
Conform legii. Ministerul 
Finanțelor nu are nici o 

competență în acest domeniu, 
cel care trebuie să 
declanșeze procedura de 
executare silită a datornicilor 
fiind MMPS, precizează 
aceleași surse.

Pânfe la recuperarea 
banilor destinați plății pensiilor 
și a altor drepturi sociale, 
fondurile necesare sunt 
alocate de la căciula comună 
a bugetului de stat. La 
început de an însă intrările la 
buget (din impozit pe salarii, 
impozit pe profit, TVA, accize, 
taxe vamale ș.a.rn.d.) nu 
acoperă în totalitate 
necesarul de plată pentru 
obligațiile aferente lunii 
decembrie a anului trecut. 
Așa se - explică de ce 
profesorii și-au primit salariile 
cu întârziere, iar pensiile nu 
au fost plătite încă. Decalajul 
dintre încasările și cheltuielile 
bugetare are un preț suportat 
de toți cetățenii acestei țări: 
dobânda foarte ridicată la 
care statui face rost de frani. 
împrumutându-se pe piața 
internă, singura accesibilă în 
acest moment.
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Za xaftepe’d POE7~6(M(f
în mijlocul iernii ce ne “bân

tuie" și sub apăsarea .sentimen
tului împovărat de incertitudinea 
atmosferei încețoșate a momen
tului social ce ni “s-a dat’’, ani
versăm 149 de ani de la nașterea 
POETULUI, căruia ursitoarele i- 
au prezis:

“Fie-i dat ca totdeauna 
El să simtă adânc într-ânsul 
Dorul după ce-i mai mare 
‘N astă lume trecătoare, 
După ce-i desăvârșit 
Și să vadă la picioare 
Acest dar neprețuit”
(“Miron și frumoasa fără corp") 
Premoniția ursitoarelor s-a îm

plinit cu supramăsură, prințul de
săvârșit al cuvântului românesc

fiind statuat de absolutul Demiurg 
între nemuritorii asemeni lui:
“Noi nu avem nici timp, nici loc, i 
Și nu cunoaștem moarte”

Eminescu s-a născut să de- i 
vină nemuritorul ce a înscris gân- I 
direa poetică românească în con- , 
stelația valorilor universale.

...Să-I cinstim, să-l iubim și să- 
I citim necontenit, pătrunzându-ne 
de flacăra cuvântului “ce exprimă | 
adevărul" și ține pururea dreaptă • 
“cumpăna gândirii" pentru a ne 
ajuta să știm că “Ce e val ca valul 
trece ', iar .ceea ce rămâne e “raza i 
gândului etern" întruchipat în 
.OPERA celui ce s-a născut la 15*! 
ianuarie 1850.

Prof. Dumitru SUSAN
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Din multă dragoste
Din prea multă dragoste (patrie interioară)! 
Fericit cel ce mințile-o vreme își pierde 
Melodiindu-și moartea în propria-i țară: 
Alt veac va veni, să-l dezmierde, 
Nu-ți reprima erorile cărnii:
Din greșeli ai extras poezie și har.
Arabili sunt zeii prin veac de vecernii 
Dar răii de sine dispar.
Fii-i prag către ceruri și punte 
Altar, din genunchi către frunte.

Eugen EVUIstoria într-o lacrimă
Voi așeza această 
statuetă de Tanagra 

/ în muzeul memoriei, 
cel cu pereții de aer, 

/ la distanță egală
de’armura unui soldat

/MTUALIIATBA LUI ElMUWEfCU
(fragmente din OPERE vo1 X

/

/

/

mort în războaiele punice
și o gravură
înfățișând ruinurile Cartaginei 
după aceste războaie.

Ionel AMĂRiUȚEi

• România a devenit 
mlaștina de scurgere pen
tru tot ce e moralicește și 
economicește nesănătos 
dincolo de graniță, pentru 
tot ce fuge de muncă, pen
tru tot ce se simte urmărit 
de înrolarea în armată, de 
poliție și de justiția penală.

• Aproape tot bagajul 
droaii de juriști cu care se 
împle în fiece an înapoiata 
noastră țară nu e de nici o 
treabă, căci d-nia lor, în loc 
să fi-nvățat a potrivi legile 
cu țara, vor din contră să 
strâmbe țara dată, obiect al 
naturii greu de strămutat, 
cu istoria și gintea ei, după 
legi care s-au născut din 
alte stări de lucruri, adap
tate unor alte împrejurări.

• Plebea de sus face 
politică, poporul de jos să
răcește și se stinge din zi în 
zi de mulțimea greutăților 
ce are de purtat pe umerii 
lui.

• Statul e azi mașina 
prin mijlocul căreia cei lași 
se răzbună asuprș potrivni
cilor politici.

• Introducând legile 
cele mai perfecte și mai fru
moase .într-o țară cu care 
nu se potrivesc, duci socie
tatea de râpă, oricât de cu
rat ți-ar fi cugetul și de 
bună inima.

• Am fost meniți să 
ajungem zilele acestea de 
ticăloșie, în care țara se 
înstrăinează pe zi ce merge 
în gândire și-n avutul ei, și 
când toți se fălesc de a fi 
români fără a mai fi.

• O deplină subjuga
re economică în condițiile 

Psalm lu/ Eminescu
de TudorArghezi

De-o viață toată noaptea ți-am trimis 
Stăpâne, gândul nerostit nici scris 
Că cine-ar fi atât de iscusit și teafăr 
De-a-și înmuia ca tine condeiul în luceafăr.

Te caut pretutindeni și umbra ți se-ascunde 
în ce stihie veche, rătăcitoare? Unde?

Plânsetul spune că ai ft-n pământ
Ca să te-ncapă riu-i pământ destul de sfânt.

Tu te-ai întors de unde ne-ai venit
Purces din nesfârșit,
Unde se-ascunde taina tuturora.

de astăzi ale muncii e egală 
cu sărăcirea, demoralizarea 
și moartea.

«• Vecinii care privesc 
cu bucurie neașezarea și în
tocmirea vieți1 publice de la 
noi au știut sâ stârnească cu 
mâna lungă acea furtuna 
dinlăuntru și au știut să gă
sească instrumente mai co
cile pentru politica lor. contra oricăru' meri ade-

ț~--------- —1 -------
Dor de Eminescu

Am NEVOIE PE IUBIRE BĂ MĂ oLATIN CA UN TE' 

CÂND BUB RAMURILE BFlNTC bl BĂRUTĂ Blânzii mie, 

Aă pebfac pecetea Vremi pebcluzaNpu-’f bf^nta car.te 

AĂ PEBCRPĂR UNIVERS!- . JI.BĂ-L PICUR MAI PEPARtr 

Am NEVOIE MIEZUL BĂ-L PEBFAC. BĂ VĂP CUM BTA'

4>1 PRIVEȘTI LA LUM^A N0A*'KA PlN CRĂplNA TA PIN RAI 

CeRCETÂNDU-ȚI BLrVA yiLT ' gp-A IUBIRII NCABTRR-NTRE' 

Cum prin craiul tal pe cart/Neamul nrbtri.1 L. peblec, 

Am NeVrie pe L jeafăr ĂuȚf elj^a^ mai fi pe <_umc. 
N-AR FI CUIPUL MEuSARMĂ IjjțXpuRTĂTRRUL. UNU. NUME 

EaMUL ÎMPLINIRII N4>ABTR( AS&fSRRFACE-N BCRL1M $1 JAR 

PcAR PIN MAREA LUI LUMlN' NESVCARCĂM MEREU DE uW. 

Am neVcie bă mă laup ca pl-c calpă mărturie. 
Că bunt Neam pin Lmînebc bfănt iZVcr pe apă vie,

-&■ Davtd RUSU
■------------------ -------------------- «=> ------------ -------- --------------

• Părinții noștri legiu- 
iau înțelepțește și păstrau 
avutul țării cu șapte noduri.

• Prin fuga voastră de 
muncă ați desființat statul și 
ați dat țara în prada urelor 
de partid, pentru ca voi să 
puteți avea rând la pita lui 
Vodă.

• Profesorii de univer
sitate, în loc să-și caute de 
treabă, fac politică, profesorii 
de licee și de școale prima
re asemenea; ingineri, me

dici. scriitori, muzica^* ac
tori chiar, tot; fac pc itică 
pentru a parveni.

• Aceasta e aoevărată 
ccuptie tendenta de & câș
tiga iesne și fără munca ten- 
denia de a se gen-- om 
mare fără merit aceasta e 
corupția adevă'ată a'e câru 
urmări sunt ura ș> - c:a

• Poporul crede i 
lesne celor ce-l amăgesc, 
e lesne măgulit de lingu
șirile demagogilor și se 
lasă dezbrăcat de cel ce-i 
aruncă o frază frumoasă și- j 
i numește la tot momentul | 

suveran, generos, mare, 
neîntrecut, unic pe fața pă
mântului.

• Cei mulți, care nu- 
și cunosc interesele, aleg 
pe cei ce-i amăgesc mai 
bine, iar aceștia, odată sus, 
se dușmănesc ei în de ei, ' 
se batjocoresc ei în de ei, 
încât ajungem de râde om 
de om și dracul de toți.

• Față cu faptul înfio-
I rător că mita e-n stare să I 
i pătrundă orișiunde în țara ; 
| aceasta, că pentru mită ca- j 
’ petele cele mai de sus ale i 
j administrației vând sânge- 
j le și averea unei generații, 

față cu acest fapt înfiorător 
nu mai există retorică, nici | 
stat, nici joc de spirit, spiritul 
stă uimit și nu află cuvinte, 
până devine o armă slabă, i 
aci începe funcția temnice
rului și în tari mai primitive, 
unde însă monstruozitatea i 
se și pedepsește monstru- I 
os, înceDe funcția călăului.

• Pe când o genera
ție coruptă, fără de mândrie 
și statornicie formează pu
blicul privitor, oștirea, : 
această singură reprezen- j 
tantă a poporului românesc I 
adevărat, cum este el în pla- | 
iuri și la șes, dovedește încă 
urmele uno’ virtuți cari în 
restul societății s-au pierdut.

Culese de 
ioachim LAZĂR, Deva

vărat si cocotărea 1 ■•uitărilor 
in acele locuri ia car numai 
;■ naltă inteligentă sa. i.m 
uaracter extrao'd r-a> siau 
drept. Orice încercare, co a 
reînvia clasele vech e astaz 
zadarnică dinti-c cauză sim- 
rriă. Alte împrejurări au dat 
naștere. boierime: vec'-. “n- 
prejurări care nu se repetă 
r.iCicâcd ae două o- i; 
.urne ( .1 O lunga expenenta 
■.ivațâ că pasun'r dară ru 

se per face
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A apărut nr.2 (8) serie nouă al revistei de literatură și 
artă “Semne” realizată de Editura “Emia” din Deva. Di
rectorul publicației, ca de altfel și al editurii, este dna 
Paulina Popa, sensibil artist al cuvântului și formelor 
grafice. Din cuprins menționăm: Starea de dialog: Romul 
Munteanu; Savoarea lecturii: Adrian Alin Gheorghe, Viorel 
Mureșan, George Bocșa, Mihai Cimpoi, Viorel Mirea, 
Angela Baciu, Valeriu Armeanu, Constantin Stancu, 
Andrei Zanca, Mihai Dinu; Eseu: Victor Isac, Gustave le 
Bon, Eugen Evu; Proză: Ladislau Dorodici; Semne lirice: 
Paulina Popa, Simona Grozia Dima, Ion Chichea, 
Nicolae Szekely, Sorin Solaris, Victor Barbu, Liviu 
Ofileanu. (M.B.)

Conform programului mani
festărilor cultural - artistice al 
Inspectoratului pentru Cultură 
al județului Hunedoara, anul 
1999 este ... bogat. Doar acți
unile mari sunt În număr de 30: 
7 sunt de interes județean, 13 
cu participare interjudețeană, 5 
de nivel național și 5 interna
țional.

Conferința Europeană a 
Organizației Internaționale de 
Folclor găzduită de județul 
nostru va fi cea mai de seamă 
manifestare. Intrat deja în tra
diție și așteptat cu interes de 
locuitorii județului, anul acesta 
va avea loc și Festivalul inter
național de folclor “Sarmize- 
getusa”. Tabăra de pictură, 
simpozionul despre monu
mente istorice și salonul de 
caricatură sunt, de asemenea, 
de importanță și cu participare 
internațională.

Acțiunile naționale incluse 
pe agenda culturală a județului 
nostru nu mai au nevoie de 
prezentare. Concursul de inter
pretare instrumentală șl arte 
plastice (al elevilor), Tabăra de 
sculptură de la Vața Băi, Ser
bările de la Țebea și Concertul 
de colinde. Lor li se va alătura 
o consfătuire pe tema "Com
pletarea colecțiilor bibliotecilor 
publice - o problemă naționa
lă.” Dintre cele interjudețene 
sunt cunoscute publicului: Sa
lonul editurilor hunedorene și 
Târgul de carte, festivalurile de 
umor “Liviu Oros”, de muzică 
ușoară “Steleie cetății", de mu
zică sacră “Cu noi este 
Dumnezeu", “Călușerul transil
vănean”, Sărbătoarea pădu-

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

y

renilor, “Zilele muzicale Sigis
mund Toduță”. Vor mai fi or
ganizate simpozioane dedicate 
unor personalități sau eveni
mente istorice, pe teme literar- 
culturale. .

Ediția specială a Amfitea
trului artelor “Mihai Eminescu în 
conștiința neamului românesc" 
este începutul fericit al seriei 
manifestărilor județene. Ani
versările unor personalități, 
“Zilele culturii hunedorene" și 
"Toamna muzicală hunedorea- 
nă" vor figura și ele pe agenda 
manifestărilor județene. Se vor 
tipări revistele “Arhipelag" și 
1 Miorița", iar Muzeul Civilizației 
Dacice și Romane Deva va 
edita "Sargeția.-" în programul 
pus la dispoziție de Inspec
toratul pentru Cultură al jude
țului Hunedoara nu sunt prinse 
manifestările cu caracter local, 
de la nivelul municipiilor, ora
șelor și comunelor. Iar dl loan 
Sicoe, consilier șef al inspec
toratului, precizează că pro
gramul acestui an este con
diționat de fondurile alocate 
prin buget. Dacă bugetul va 
permite, vor exista și alte ac
țiuni, intenția organizării aces
tora existând. Și ar fi bine dacă 
s-ar putea materializa, oamenii 
fiind dornici să asiste la acte 
de cultură autentică și pentru 
că se consideră că turismul va 
fi principala ramură economică 
a sec. XXI, iar dintre turiști 37 la 
sută fac turism cultural. Este un 
lucru ce ar trebui avut în ve
dere, în ciuda resurselor 
financiare.

Viorica ROMAN



15 IANUARIE 1999[ Cuvântul liber

E 
O

00

o

Oi

u 
a 
IM

O

“ s z c_ 0 
>- c<

4)
< "E
5 8

c
5 ,E 

■< vi n ci

12,00 TVR Info 12,05 TVR Craiova 
13,00 Mistere și minuni (s/r) 14,00 
TVR Info 14,10 Santa Barbara (s/ 
r) 15,00 Tenis Australian Open 
16,00 Em. în'limba maghiară 18,00 
TVR Info 18.10 Nick Freno - 
profesorul perfect (s, ep. 10) 18,35 
Stăpânul lumii (s) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 384) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ediție specială, sport 21.00 
Primul val (s, ep. 8) 21.50 Teatru TV: 
„Livada de vișini" 0,00 Jurnalul de 
noapte

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 14,00 
TVR Info 14.10 Tenis Australian Open 
16.00 Emisiune în limba maghiară 17.00 
Micuța Memol (d.a) 17.30 în flagrant 
(anchetă) 18,00 TVR Info 18.10 Nick 
Freno - profesorul perfect (s) 18.35 
Stăpânul lumii (s) 19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 385) 19,55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială, sport 21.00 Germinai (f. a.) 
23,50 Jurnalul de noapte

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 
13,00 Mistere și minuni (s/r) 14,00 
TVR Info 14.10 Tenis Australian 
Open (s/r) 17.30 Medicina pentru 
toți 18.10 Nick Freno - profesorul 
perfect (s) 18.35 Stăpânul lumii (s) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 386) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ediție specială, 
sport 21.00 Războiul invizibil al 
Americii 23,00 Jurnalul de noapte 
23,15,Memoria exilului românesc

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 14,00 
TVR Info 14.10 Tenis Australian 
Open (s/r) 18,00 TVR Info 18.10 
Infidelități (s) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 387) 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, ultimul ep.) 22,00 La 
volan. Informații rutiere 22,10 Cu 
ochii'n patru 22,50 Jurnalul de noapte

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 13,00 Mistere și minuni (s/r) 
14,00 TVR Info 14.10 Tenis Austra
lian Open 15.30 Emisiune în limba 
germană 17.00 Repere vitale 17.30 
Mapamond 18,00 Ora Warner 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 388) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ediție specială, 
sport 21.00 Lumini în întuneric (f.a.) 
22,45 Jurnalul de noapte 23,00 Gala 
CAT MUSIC

7,00 Bună dimineața, de la ... lași
8.30 Alfa și Omega 9,00 TVR INFO
9.30 Ba da! ba nu! (em. copii) 11,00 
Pui de om (f.a.) 12,30 Ordinea 
publică 13,00 A doua alfabetizare
13.30 Ecranul 14,00 INFO Magazin
14.30 Video magazin 17,45 Echipa 
de intervenție (s) 18,30 Sabrina, 
vrăjitoare la 16 ani (s) 18,55 
Teleenciclopedia 19,45 Săptămâna 
sportivă 19,55 Doar o vorbă “săț-i'' 
mai spun 20,00 Jurnal 20,30 Prada 
(s, ep. 1) 21,30 Mare ti-e grădina, 
tranziție (div.) 22,25 TVR INFO 22,30 
Key Largo (f.a) 0,05 Tenis Austra
lian Open

7,00 Bună dimineața... de la Cluj 
Napoca 8,00 Lumină din lumină 9,00 
TVR INFO 9,05 Disney 9,30 Kiki Riki 
Miki.Magazin pentru copii 11,00 Viața 
satului 13,00 Biserica satului 13,10 
Tezaur folcloric 14,00 INFO Magazin
14.30 Video magazin 17,50 Super 
gol show 18,45 National Geographic 
19,35 Duminica sportivă 19,45 LOTO 
19,55 Doar o vorbă “săț-i" mai spun 
20,00 Jurnal 20,30 7 zile în România
21.30 Mă lasă nevasta (f.a.) 22,30 
TVR INFO 22,35 Telesport 22,40 
Pariul TRIO 22,45 Dna King, agent 
secret 23,35 Pop show nocturn 
0,15 Tenis Australian Open

* ■*-
’ ^2 i TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 

Doar o vorbă săț-i mai spun! (r) 12,55 
TVR Info 13.00 D-na King, agent se
cret (s/r; 15,00 TVR Info 15.10 Limbi 
străine, engleza 15,35 Dennis și 
cățelul Scârț (d.a.) 16.00 Țiganca (s, 
ep 104) 16.45 Santa Barbara (s) 
17.55 Filmele săptămânii 18.00 Care 
pe care? (cs) 19,00 Știri bancare și 
bursiere 19.10 Portrete în acvaforte 
19.40 Sănătate, că-i mai bună decât 
toate! 20.10 Mistere și minuni (s) 
21,10 Credo 22.10 Lady Chatterley 
(f.a.) 23,50 Tenis Australian Open

6.30 TV Telematinal 8,50 Știri 
bancare și bursiere 10.00 Ultimul tren 
(r) 11.00 Țara Colindelor (r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă (r) 12,55 TVR Info 13.00 
Primul val (s/r) 14.00 Conviețuiri 
(mag.) 15,00 TVR Info 15.10 Limbi 
străine: franceza 16.00 Țiganca (s, 
ep. 105) 16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Tribuna partidelor parlamentare
17.50 TVR Info 18.00 Care pe care? 
(cs) 20,10 Mistere și minuni (s) 21,10 
Sensul tranziției 22,00 Tenis Austra- 
lian Open 23,00 Pelerinaje

6,00 TVM Telematinal 10,00 Opinia 
publică (r) 11.00 Pelerinaje (r) 11.30 
Mapamond (r) 12,00 Sunset Beach 
(s/r) 12,50 Doar o vorbă... (r) 12,55 
TVR Info 13,30 Ecclesiast '99 14,00 
Emisiune în limba maghiară 15,00 
TVR Info 15,10 Limbi străine: 
germană 15,35 D.a. 16,00 Țiganca (s, 
ep. 106) 16,45 Santa Barbara (s)
17.30 Cântece și jocuri din 
Transilvania 17,50 TVR Info 18,00 
Care pe care? (cs) 20,10 Mistere și 
minuni (s) 21,10 Pentru dvs., 
doamnă! 22,10 Infinitul (f.a.) 23,45 
Tenis Australian Open

6,00 TVM Telematinal 10,00 Războiul 
invizibil al Americii (r) 11,15 Cultura în 
lume (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) 15,00 TVR Info 15,10 
Limbi străine: Spaniolă 15,35 D.a. 16.00 
Țiganca (s, ep. 107) 16,50 Virtuozi ai 
instrumentelor populare. Dumitru Zamfir 
17.00 Ceaiul de la ora 5 19,00 Știri 
bancare și bursiere 20,10 Mistere și 
minuni (s) 21,10 Ultimul tren (e.ec.) 
22,00 Secretul lui Selkie (f.a.) 23,30 
Tenis Australian Open

6,00 TVM Telematinal 9,20 Tom 
Jones (s/r) 10,15 Tezaur folcloric 
11,00 Lumină din lumină (r) 11,30 
Timpul Europei (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o vorbă... (r) 
13 00 TVR Info 13,05 Cu ochii’n 4 (r)
13.45 TVR Craiova 14,30 TVR Cluj 
15,00 TVR Info 15,10 Limbi străine: 
Italiană 15,35 Dennis și cățelul Scârț 
(d.a.) 16.00 Țiganca (s, ep. 108)
16.45 Santa Barbara (s) 15,50 TVR 
Info 19,35 Dreptul la adevăr 20,00 
Mistere și minuni (s) 21,10 Vânare de 
vânt (div.) 22,10 Tenis Australian 
Open

7,00 Elizabeth R (s.ep.1) 7,45 Jocuri 
moldovenești 8,30 Sporturi extreme 
9,00 Cronica africană 9,30 Pas cu 
pas 10,30 Documente culturale 11,30 
TVR Cluj Napoca 13,30 Actualitatea 
culturală 14,00 Foley Square-o 
adresă cu surprize (s.ep.5) 14,50 
Bijuterii muzicale 15,00 TVR INFO 
15,10 BANK-NOTE (R) 15,35 Dennis 
și cățelul Scârț (d.a.) 16,00 Țiganca 
(s, ep.109) 16,45 Santa Barbara(s) 
17,30 Tradiții 18,00 Serata muzicală 
TV 19,30 RETRO TV 20,30 Teatru 
“Fântâna Blanduziei" 21,45 Ateneu 
22,45 Panoramic JAZZ 23,25 Tenis 
Australian Open

7,00 Prada (s/r) 9,30 A doua 
alfabetizare (r) 10,00 Repere vitale 
(r) 10,30 Cinematograful vremii 
noastre 11,25 TVR lași 13,30 
Creanga de aur 13,55 Chariot (do) 
14,50 Vitrina personajelor de operă 
15,00 TVR INFO 15,10 Melodii 
populare 15,35 Dennis și cățelul 
Scârț (d.a.) 16,00 Țiganca (s, ep.110)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 753)
17.45 Un secol de cinema 18,30 Alo, 
tu alegi! 19,30 De dor (melodii pop.)
19.45 Clepsidra cu imagini 20,00 Cu 
cărțile pe față 21,00 Sportmania. 
Fotbal: Tenis Australian Open 0,00 
Seară de balet 0,30 TVM Mesager

ANTENA 1
6,40 Agenția de presă (r) 6.45 

Dimineața devreme 10.00 Știri 10.15 
Agenția de presă (r) 10.20 Iluzii (s, ep. 
125) 11.20 Dixie își schimbă obiceiul 
(f.a.) 13.30 Planeta vie (do) 14,00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15,30 Dallas (s, ep. 154) 
16.30 Știri 17.00 Trei destine (s, ep. 73) 
18.00 Colivia de aur (s, ep. 51) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă Show 
21.00 Pericol iminent (s, ep. 19) 22.00 
Viitorul începe azi (s, ep. 41) 23.00 
Observator 23,30 Agenția de presă 
23,35 Cuiul din pantof (talkshow)

6,40 Agenția de presă (r) 6.45 
Dimineața devreme (mag.) 10.00 Știri 
10.15 Agenția de presă (r) 10.25 
Iluzii (s, ep. 126) 11.25 Pericol 
iminent (s/r) 12.30 Cronici
paranormale (s) 13.30 Planeta vie 
(do) 14.00 Știrile amiezii 15.30 Dal
las (s, ep. 155) 16.30 Știri 17.00 Trei 
destine (s, ep. 74) 17,50 Zodiac 
18.00 Colivia de aur (s, ep. 52) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21,00 Moștenitoarea (f.a.) 
23.00 Observator 23.30 Agenția de 
presă 23,35 Schimbul de noapte

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 Stăpânul (dramă) 
13,00 Roata de rezervă (r) 13,30 
Planeta vie (do) 14,00 Știrile amiezii
14.30 Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Dallas (s, ep 156) 16,30 Știri 
17,00 Trei destine (s, ep. 75) 17,50 
Zodiac 18,00 Colivia de aur (s, ep. 
53) 19,00 Observator 19,30 Marius 
Tucă Show 21,00 Masca morții (f.a) 
23,00 Observator 23,30 Agenția de 
presă 23,35 Prezentul simplu 0,35
Vedete in papuci”

• 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) 12:50 
Vedete în papuci (r) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep 157)
16.30 Știri 17.00 Trei destine (s, ep. 
76) 17,50 Zodiac 18.00 Colivia de aur 
(s, ep. 54) 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

6,40 Agenția de presă (r) 6.45 
Dimineața devreme (mag.) 10.00 Știri 
10.15 Agenția de presă (r) 10.20 
Iluzii (s) 11,30 Hombres - războiul 
sexelor (s) 12,30 Cronici
paranormale (s, ep.6) 13.30 Planeta 
vie (do) 14 00 Știrile amiezii 14.30 
Legea lui Burke (s, ep.3) 15.20 
Navarro (s, ep. 25) 16.50 Caracatița 
(s) 18.00 Colivia de aur.(s, ep. 55) 
19.00 Observator 20,00 Detectivi la 
Malibu (s, ep. 18) 20,50 Răsplata 
(f.a.) 22,30 Inspirația Carolinei (s, 
ep. 19) 23,00 Observator 23,30 
Tropical Heat (s, ep. 18)

7,00 Hombres-Războiul sexelor 
(s.r.) 7,55 Caracatița (r.) 9,00 Animal 
show (s) 10,00 între prieteni 11,00 
Poveștile prietenilor mei 11,30 
Mileniul III 12,00 100 grade Celsius 
13,00 Magazin sport.v 14,00 Roata 
de rezervă 15,00 Pe viață și pe 
moarte (f.a.) 16,30 Burlacul (s) 
17,00 Pe cont propriu (s, ep. 19) 
18,00 Colivia de aur (s, ep. 56) 
19,00 Observator 18,30 Sâmbete și 
zâmbete(div.) 20,00 Nash Bridges 
(s, ep. 51) 21,00 Răzbunare cu 
orice preț (f.a., SUA) 23,00 
Observator 23,30 Tropical Heat (s. 
ep. 19) 0,30 Povestea lui O (erotic)

7,00 Pe cont propriu (s.r.) 8,00 
Spirit și credință 8,30 Câinii de 
mare (d.a.) 9,00 Teo și Mircea 
12,20 The Wquare peg (f.a.) 14,00 
Duminica în familie 18,00 Colivia 
de aur (s, ep. 57) 19,00 
Observator 19,30 Reporter TV 
VOUĂ 19,40 Damon (s, ep. 7) 
20,00 Robin și Marian (f.a ) 21,45 
TeleEurobingc Show 22,45 
Agenția de presă 22,50 Drumul 
spre Corint (f.a.) 0,30 O chestiune 
de onoare (f.a.)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
9,00 Profit (r) 9,10 Riști și câștigi (r) 9,35 
Roata norocului (r) 10,00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Fetele din Vestul Sălbatic I (f.a.) 14,30 
Suflet de femeie (s) 15.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Cărările iubirii (s, ep. 8) 
17.00 Știrile PRO TV / O propoziție pe zi 
17.30 Dreptul la iubire (s) 18.15 Știrile 
PRO TV 18,20 Riști și câștigi (cs) 18,50 
Roata norocului (cs) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 întâlnire cu surprize (f.a.) 22.15 
Știrile PRO TV 22.30 Seinfeld (s, ep. 
168) 23.00 Știrile PRO TV / Profit

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 10,45 
întâlnire cu surprize (f/r) 12.30 Seinfeld 
(s/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 Fetele 
din Vestul Sălbatic II (f.a. SUA) 14.30 
Suflet de femeie (s) 15,15 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Cărările iubirii (s, ep. 4) 
17.00 Știrile PRO TV 17.30 Dreptul la 
iubire (s) 18.15 Știrile PRO TV 18,20 Riști 
și câștigi (cs) 18,50 Roata norocului (cs) 
19.30 Știrile PRO TV 20.30 Spitalul de 
urgentă (s, ep. 19) 21.30 Lois și Clark (s, 
ep. 8) 22.15 Știrile PRO TV 22.30 
Veronica (s, ep. 19) 23.00 Știrile PRO TV

7,00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
9.10 Riști și câștigi (r) 9,35 Roata 
norocului (r) 10,00 Tânăr și neliniștit (s/ 
r) 10,45 Arca lui Noe (s, ep. 1) 12,45 Nu 
fără fiica mea (f.a., partea I) 12,55 Știrile 
PRO TV 13,00 Nu fără fiica mea (f.a., 
partea a 1 l-a) 14,30 Suflet de femeie (s)
15.15 Tânăr și neliniștit (s) 16,00 
Cărările iubirii (s, ep. 5) 17,00 Știrile PRO 
TV 17,30 Dreptul la iubire (s) 18,15 
Știrile PRO TV 18,20 Riști și câștigi (cs) 
18,50 Roata norocului (cs) 19,30 Știrile 
PRO TV 20,30 Contra cronometru (f.a.)
22.15 Știrile PRO TV 22,30 Nebun după 
tine (s, ep 20) 23,00 Știrile PRO TV

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.10 Tânăr și neliniștit (s/r) 12,10 Nebun 
după tine-(£/r) 12,35 Extraterestrul (p.l) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 Extraterestrul 
(f.a., p. II) 14.30 Suflet de femeie (s) 15,15 
Tănăr și neliniștit (s) 16.00 Cărările iubirii (s, 
ep. 6) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 Dreptul la 
iubire (s) 18.15 Știrile PRO TV 18,20 Riști și 
câștigi (cs) 18,50 Roata norocului (cs) 
19.30 Știrile PRO TV 20.30 Melrose Place 
(s, ep. 111) 21,30 Players (s, ep. 1) 22.15 
Știrile PRO TV 22.30 Prietenii tăi (s, ep. 18) 
23.00 Știrile PRO IV 23.30 Walker, polițist 
texan (s, ep. 14) 0,15 Dosarele X (s)

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 Beverly Hills (s/r) 
11,45 Melrose Place (s/r) 12,30 Pauly 
(s, ep. 1) 12.55 Știrile PRO TV 15,15 
Tânăr și neliniștit (s)16.00 Cărările iubirii 
(s, ep. 12) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Urmărire generală 17,50 Reforma la 
români 18.15 Știrile PRO TV 18,20 Riști 
și câștigi (cs) 18,50 Roata norocului 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 Efecte 
speciale (s, ep 9) 21,30 Invazia (f.a.) 
23,15 Știrile PRO TV

7,00 Desene animate 8,30 Noile 
aventuri ale lui Superman 9,00 
Călătoriile lui Gulliver (d.a) 9,30 
Legenda lui Wilhelm Tell (s, ep.1) 11,00 
Pro motor 11,30 Am întâlnit și români 
fericiți 12,00 Acapulco Heat (s.8) 12,55 
Știrile PRO TV 13,00 Soțul și soția (s) 
13,30 Bun de gură (sj 14,00 Alo, 
Generația PRO! 15,45 Benny Hill 16,15 
Lumea filmului 18,30 Te uiți și 
câștigi! 19,30 Știrile PRO TV 20,00 
Specialiștii (s, ep. 19) 21,00 Academia 
de politie (ș, ep. 21) 21,55 Știrile PRO 
TV 22,00 Gallipoli (f.a., SUA) 0,30 La 
limita imposibilului (s, ep.18) 1,15 Crimă 
cu premeditare (s, ep. 18)

7,00 Desene animate 7,30 Regele 
Arthur (d.a.) 9,00 Super Abracadabra' 
Fiica oceanului (s) 11,00 Marile destine 
ale sec.XX (ep.3) 12,00 Acapulco Heat 
(s) 12,55 Știrile PRO TV 13,00 O 
propoziție pe zi 13,05 Soțul și soția (s, ep 
24) 13,35 Bun de gură (s, ep. 6) 14.00 
Chestiunea zilei 15,00 Benny Hill (s)
15.30 Echipa mobilă 16,00 Al șaptelea 
cer (s) 17,00 Buffy, spaima vampirilor 
(s) 18,00 Beverly Hills (s, ep. 157) 19,00 
Prețul corect 19,30 Știrile PRO TV 20,00 
Ally McBeal (s) 21,00 Muntiiiunii (f.a)
23.30 Știrile PRO TV 23,45 Extralarge: 
Diamonds (f.a.) 0,15 La limita imposibilului 
(s) 2,00 NYPD Blue (s)

7.00 Prima oră 10.00 Sport 
Magazin (r) 12.00 Misterele din 
New Orleans (s) 13.00 Focus 13 
13,15 Atingerea îngerilor (s) 14.00 
Celebri și bogați (s) 15.00 Maria 
Mercedes (s, ep. 37) 16,00 Focus 
16 16.10 Tia și Tamera (s, ep. 35) 
16.35 Malcolm și Eddie (s, ep. 35) 
18.00 Focus, Meteo, Sport 19.00 
Viper (s, ep. 53) 20.00 Camera 
ascunsă (div., ep. 53) 20.30 Copii 
pierdut (f. a.) 22.00 Poză la minut 
(s, ep. 8) 22,30 Focus + 23,00 
Fotbal Anglia

7.00 Prima oră 10.00 Secretele 
bărbaților irezistibili (r) 10,30 în 
numele iubirii (r) 13,00 Focus 13 
13.15 Atingerea îngerilor (s) 
14.00 Celebri și bogați (s) 15.00 
Maria Mercedes (s, ep. 38) 16.00 
Focus 16 16.10 Tia și Tamera (s, 
ep. 36) 16.35 Malcolm și Eddie (s, 
ep. 36) 18.00 Focus, Meteo, Sport 
19.00 Viper (s,ep. 54Ț20.00 Ca
mera ascunsă (div., ep. 54) 20.30 
Brooklyn South (s, ep. 8) 22.30 
Focus + 23.00 Ultima ediție 
(talkshow)

7.00 Prima oră 10.00 Ultima ediție 
(talkshow/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. 39) 16,00 
Focus 16 16.10 Tia și Tamera (s, 
ep. 37) 16.35 Malcolm și Eddie (s, 
ep. 37) 18.00 Focus, Meteo, Sport 
18.50 Real TV 19.00 Viper (s, ep. 
55) 20.00 Camera ascunsă (div., 
ep. 55) 20.30 Comisarul Rex (s, 
ep. 8) 21.30 CI 5: Profesioniștii (s, 
ep. 8) 22.30 Focus + emisiune de 
știri 23.00 Ultima ediție (talkshow)

7.00 Prima oră 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. 40) 16,00 Focus 
16 16.10 Tia și Tamera (s, ep. 38) 
16.30 Malcolm și Eddie (s, ep. 38) 
17.00 Jerry Springer Show 18.00 
Focus, Meteo, Sport 19.00 Viper 
(s,ep. 56) 20.00 Camera ascunsă 
(div , ep. 56) 20,30 Eroul din Los 
Angeles (f.a.) 22,00 Frasier (s, ep. 
16) 22,30 Focus + 23,00 Ultima 
ediție (talkshow)

7.00 Prima oră 10.00 Ultima ediție 
(talkshow/r) 12.00 Misterele din 
New Orleans (s) 13,00 Focus 13 
13.15 Atingerea îngerilor (s) 14.00 
Celebri și bogați (s) 15.00 Maria 
Mercedes (s, ep. 41) 16.00 Focus 
16 16.10 Tia și Tamera (s, ep. 39) 
16.35 Malcolm și Eddie (s, ep. 39) 
18.00 Focus, meteo, sport 18.50 
Real TV 19.00 Viper (s, ep 57) 
20 00 Camera ascunsă (div., ep. 
57) 20.30 Alege-ți filmul 22.00 Fo
cus + emisiune de știri 22,30 
Spiritele (f.a.)

7,00 Mecanica distractivă (11) 
9,00 Justițiarii (d.a.) 9,30 
Nemuritorul (d.a.) 10,00 Tia și 
Tamera (s) 10,30 Malcom și Eddie 
(s) 11,00 Gregory Hines Show 
(s) 11,30 Lumea lui Dave (s) 

-12,00 Apel de urgență 13,00 Mo
tor 13,30 Sport magazin 15,00 
Detectivi de elită (s) 16,00 
Pământul-bătălia finală (s, ep. 9) 
17,00 Super Jerry Springer 18,00 
Focus 18,30 Camera ascunsă 
(ep. 58) 19,00 Viper (s, ep. 58) 
20,00 Crocodile Dundee 2 (f.a.) 
22,00 Real TV 22,30 Focus 23,00 
Fotbal Anglia

7,00 Mecanica distractivă (s) 
7,30 Campionul (d.a.) 8,00 Dragonii 
zburători (d.a.) 8,30 Prințul Valliant 
(d.a.) 9 00 Justițiarii (d.a.) 9,30 
Nemuritorul (d.a.) 10,00 Tia și 
Tamera (s) 10,30 Malcom și Eddie 
(s) 11,30 Lumea lui Dave (s) 12,00 
Legături de familie (s) 13,00 
Vedetele dragostei 13,30 în 
numele iubirii 14,00 Cinemagia 
16,00 Cealaltă femeie (f.a.)18,00 
Focus 18,30 Camera ascunsă (ep 
59) 19,00 Viper (s, ep. 45) 20,00 
Două inimi (f.a.) 22,00 Frasier (s, 
ep. 17) 22,30 Focus + 23,00 
Fotbal Premier League

- ■
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ANIVERSARI

• Cele mai frumoase gân
duri și un călduros La multi ani, 
cu ocazia zilei de naștere 
pentru Diniș Felicia din Hărță- 
gani, din partea finilor Dobra 
Nelu, Maria și Ramona. (4495)

• Cele mai calde urări cu 
ocazia celei de-a 31-a ani
versări a zilei de naștere, La 
multi ani Mami. Dumnezeu 
să-ți ajute. (4214)

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând 3000 mp loc casă 
Hărău. Tel. 094 521356, 
226386 (4498)

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

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

• Vând casă, gaz, teren 600 
mp, 130.000.000 - negociabil, 
Deva, Viile Noi. Tel. 226607 
(6581)

• Vând apartament 3 ca
mere, decomandate, parter, 
zonă centrală, posibilități priva
tizare. Tel. 229820 (6594)

• Vând casă, central, 5 
camere, parchet, încălzire 
centrală, posibil și în două 
rate. Simeria, str. Libertății, 
nr.12, tel. 260398 (6598)

• Vând spațiu comercial, 
central, Simeria. Tel. 260017 
(6596)

• Vând urgent casă cu 3 
camere și anexe. CAP Lăsău. 
Tel. 283156 (6604)

• Vând garsonieră 2 ca
mere, Dacia, multiple îmbu
nătățiri. Tel. 622083 (6603)

• Vindem la licitație în 27 
ianuarie 1999,ora 10, la Jude
cătoria Deva, biroul executo
rului judecătoresc, apartament 
2 camere, Deva,Minerului, 
bl.38, sc.2,etaj 4, ap.38. Prețul 
de strigare 31.150.000 lei. 
(6602)

• Cumpăr apartament par
ter, ofer 35.000.000. Tel. 094 
521356, 226386 (4497)

• Vând casă în satul Co- 
vragi, comuna Bretea Ro
mână. Relații telefon 
723936. (4209)

• Vând casă cu grădină (600 
mp) cu gaz, apă curentă, si
tuata pe strada Furnalelor, 
Hunedoara. Telefon 714685, 
orice oră. (4211)

• Vând apartament două 
camere, zona Teatru Hune
doara. Informații telefon 092/ 
729998. (4213)

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

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

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

• Vând Dacia 1410, noiem
brie 1996. Tel. 227597 (6599)

14 000 000, ARO 243 Diesel 
16.000.000, negociabil. Tel. 
624159 (6652)

• Vând convenabil autotu
rism Dacia 1300. Tel. 231673, 
217744, 094 597203 (6651)

• Vând microbuz Toyota 
Hiace, 9 locuri, stare irepro
șabilă. Tel. 226278 (4499)

• Vând tractor 445 DT, 
localitatea Glodghilești, nr. 
116, Marin. (6597)

• Vând camion SR 132 de 
2,5 tone, multiple piese de 
schimb, motor tractor U 650, 
vitrină frigorifică nouă. Tel. 
622674 (6605)

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

• Vând Dacia 1410 în ga
ranție, aspect deosebit Tele
fon 094/877703. (4112)

• Vând tractor agricol 18 CP 
preț avantajos. Orăștie, telefon 
247254. (4111)

• Vând Audi 100, înma 
triculat 1980, eventua1 talon și 
Audi 80, neînmathcutat. 
1980,stare bună Crișcior 
656458 (3380)

• Vând Ford Sierra 1,6 și 
Skoda Forman tip Felicia. 
Telefon 713886, zilnic. (4215,,

• Vindem Alfa Romeo Giu- 
lietta înmatriculată în 1980 
preț avantajos. Telefon 
770434. (5791)

• Vând urgent Opel Vectra 
GT, catalizator 2000 cmc, 191, 
înmatriculat persoană fizică, 
preț 13.500 DM, negociabil, 
stare foarte bună. Relații 094/ 
549166, 092/780518. (4207)

• Cumpăr telefoane celu-| 

lare GSM,defecte, sparte! 
sau codate, eventual repar,! 
decodez. Tel. 094 859958, 
092 763524 (6565)j

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

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

• Cumpăr grâu panificație 
și orzoaică. Informații Rapolt, 
100.Tel. 669277 (4496)

• Societatea Ultra Service
vinde copiatoare noi, se
cond-hand, imprimante laser 
ink-jet, case marcaj, cântare 
electronice, la prețuri avan
tajoase. Reciclăm cartușe 
imprimante laser și ink-jet. 
Asigurăm service în garanție, 
postgaranție și piese schimb. 
Tel. 092/554878, 092/
380613 (3787)

• Viagra, 120 000, spray 
contra ejaculării rapide, medi
camente potență, 01- 
6376273, 092-342628, 092- 
342629. Angajăm distribuitori. 
(OP)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (120 000), 
video, satelit. 092.368868. 
(2134)

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

• Vând convenabil mașini 
industria e de cusut și în
cheia. tricot, mașină festonat 
covoare Telefon 729808 
(4210;

• S.C.Talc Dolomita S.A. 
Hunedoara, str. Cerbului nr 8 
organizează în data de 
18.01.1999. ora 10 licitație 
pentru vânzare mijloace fixe 
casate. Informații la sediu sau 
la telefon 717172 sau 717829. 
(4212)

• Vând S.R.L. având obiecte 
multiple de activitate. Sîntă- 
măria Orlea, nr.47, județul Hu
nedoara. (4206)

ÎNCHIRIERI

• Primesc 2 eleve în gazdă, 
condiții excelente, preț accep
tabil. Tel 216206.(66501 ■

• închiriez rochii pentru 
mirese și accesorii, modele 
deosebite, Orăștie, str. Primă
verii, nr. 19. (4103)

• Ofer spre închiriere garaj. 
Tel. 213946 (61181

OFERTE DE
SERVICII

• Jurist pensiona; ofer asis
tență juridică societăților co
merciale, pe bază de oonract 
prestări servicii Te. 223207 
'6565)

• Licențiată meditez chimie 
orice nivel. Tei 627296 după 
ora 16 Î6589

• Efectuez transport cu mi
crobuz ",3 t, "'800 lei/km Tei 
226278 (4500.

• Agenție internațională asi
gură contracte în Germania și 
Elveția pentru: artiști muzicieni, 
balerine, fotomodele dansa
toare. Tel./fax: 055'210768

• Caut investitor. Dețin spațiu 
producție industrie alimentară 
autorizat (abator,: Eventual 
vând sau închiriez Tel. 092/ 
777302 (65931

DIVERSE

• Se convoacă adunarea 
generală a acționarilor de la S C. 
Crișmob S.A Brad m data de 
28.01 1999, oral' la sediu S.C. 
Crișmob S.A. Brac, str. Liceului, 
nr. 26, cu următoarea ordine de 
zi Analiza activității economice 
ânanciare a societăți, oe ' 998; 
Aprobarea bugetului de venituri 
și cheltuieli oe 1999 Aprobarea 
listei mijioacelo ■ fixe șt a obiec
telor de inventar propuse pentru 
scoaterea din funcțiune; Apro
barea organigramei societății pe 
1999. Diverse. Acționarii pot fi 
eprezentați prin procuri soeciale 

conform. Legii, ir căzu, ir oare 
,iu se asigură cvorumul necesa- 
pentru prima convocare, a doua 
convocare va fi reomgramată 
pentru data de 296' '999. T 
acelas oc ș1 ia ăceeaș. oră. 
(3382,

PIERDERI

• Pierdut legitimație serviciu 
eliberată de SE Deva-Mintia, 
pe numele Colbea Daniel. Se 
declară nulă. (6595)

COMEMORĂRI

• Pietate pentru un suflet 
generos al celei care a fost 
neprețuita noastră prietenă

ELEONORA [NORA] OGNEAN
din Mihăiești, dispărută pre
matur dintre cei dragi, după 
o lungă și grea suferință. O 
comemorăm acum la șase 
săptămâni de la trecerea ei 
în eternitate, rostind cu mi
lostenie Dumnezeu s-o 
odihnească I Familia preot 
Victor și Cornelia Șuiaga.

• S-a scurs un an de lacrimi 
și durere de când a trecut în 
eternitate scumpul meu soț

GHEORGHE VÂND
Slujba de comemorare du

minică, 17.01 1999, la Biserica 
Ortodoxă din Țebea. Dormi în 
pace suflet blând. Soția Mariana, 
socrii loan și Anica. (3381)

DECESE

• Reamintim tuturor celor 
care l-au cunoscut că astăzi, 
15.01.1999, se împlinesc 6 
luni de când a trecut în ne
ființă cel care a fost

IOAN ROJIN
ani de zile contabil al Spita
lului “Dr. Vasile llea" Păclișa. 
Salariații spitalului aduc un 
ultim omagiu și o pioasă 
amintire. Domnul să-l odih
nească. (5792)

• Cu adâncă durere în su
flet anunțăm trecerea în ne
ființă, la numai 57 ani, a dra
gului nostru soț, tată, ginere

ing. ION CÎMPEANU
înmormântarea va avea 

loc sâmbătă, 16.01.1999, 
de la domiciliul din str. Petru 
Maior, nr. 15. Dumnezeu să- 
I odihnească în pace I Fa
milia. (6609)

• Colegii de la FRE Deva 
împărtășesc durerea familiei 
greu încercate de moartea 
prematură a celui care a fost

ing. ION CÎMPEANU
Sincere condoleanțe I 

j (6609)

« MOARA CAPRICORNILOR SRL
Tel 17473312; Fox 057^73327; 057-473164

execută

DACIA SERVICE 
DEVA

.nspecți! tehnice peri
odice pentru autoturismele
m.' atrlculate, aflate în 
c. auloțle, inciusiv pentru 
activate de școală de
șofer șl taxi.

Programul de lucru:
Luni - vineri; 7,30-19,30
Sâmbătă 8,00-14,00

CONSILIUL JUDEȚEAN 
HUNEDOARA

DIRECȚIA DE ADMINISTRARE ȘI 
EXPLOATARE A DRUMURILOR 

cu sediul in Deva, str. 22 Decembrie, 
bloc. 4, parter 
ORGANIZEAZĂ:

C^LICITAȚIE PUBLICĂ^ 

pentru valorificarea unui volum de 
masa lemnoasa de 1.136 mc, plopi pe 
picior aflați pe aliniamentul DJ 668 
Bretea Româna - Streisângeorgiu.

Licitația va avea loc în data de 27.01.1999, ora 
10,00, la sediul Direcției de administrare și exploatare 
a drumurilor, str. 22 Decembrie, bloc 4, parter.

Informații privind licitația și prețul de pornire se 
pot lua de la sediul Direcției de administrare și 
exploatare a drumurilor, tel. 054/ 234376.

Banca Generală de Credit și 
Promovare

Bfimccoop sn
Sucursala Hunedoara - Deva

Vinde la licitație publică: casă , curte și 
grădină și anexe gospodărești situate în 
Deva, str. Horea, nr. 163.

Preț de pornire: 450.000.000 lei
Licitația va avea loc în data de 20.01.1999, ora 

10,00, la Judecătoria municipiului Deva. Biroul 
executorilor judecătorești.

COMPANIE IMPORTATOARE DE 
MEDICAMENTE
ANGAJEAZĂ 

Reprezentant de vânzări în jud. Hunedoara
Cerințe:
E> studii superioare medicale, farmaceutice sau 
economice;
E> vârsta maximă 35 de ani;
E> permis de conducere și autoturism proprietate 
personală.

Persoanele interesate vor trimite CV cu fotografie și 
scrisoare de motivație până la data de 23.01.1999 pe 
adresa CP 130, Oficiul Poșta! nr. 1, 1900, Timișoara.

Informații la te!: 092-248969, orele 17-20

Agenția Județeană pentru Ocupare și 
Formare Profesională a județului Hunedoara 

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, 
LA DATA OE 12.01.1999

administrator 1
agent comercial 1 !
agent contractări și achiziții 1
agent de asigurare 5
agent pază și ordine' 6
agent reclamă publicitară 20
analist 1
arhitect 2
arhitect urbanism, peisagis

tică și amenajarea teritoriului 1 I
barman 9
brutar 11
bucătar 4 '
confectioner tricotaje I

după comandă 8
I confectioner - asamblor

articole din textile 39
constructor-montator de

structuri metalice 2
■ contabil 2

croitor 7
cusător piese din piele

și înlocuitori 4
cusător piese la încălțăminte 10
dulgher pentru construcții 3
electronist 3
gestionar depozit 5
inginer construcții civile,

t industriale și agricole
2i

inginer autovehicule rutiere 1 
inginer de industrializarea 

lemnului 2
inginer electromecanic 1
inginer electronist, transporturi, 

telecomunicații 1
inginer tehnică de calcul 2

: inginer textile, pielărie 1
lăcătuș mecanic 2
maistru în industria

textilă-pielărie 2
operator calculator

electronic și rețele 2
operator linie telefonică SVA 10 
ospătar (chelner) 27
recepționer 1

i secretară 1
' sudor electric 1
! supraveghetor noapte 
I (învățământ) 1

șofer autocamion 3
șofer de autoturisme și 
camionete 5

I tâmplar universal 13
vânzător 25

! vânzător de ziare 2

tot. loc. de muncă vacante250

Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de 
către Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare 
Profesională a județului Hunedoara puteți primi de la Centrul de 
Informare și Documentare, Clubul Șomerilor Deva, precum și 
de la agențiile locale pentru ocupare și formare profesională și 
punctele de lucru din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, Simeria, 
Hațeg, Petroșani, Lupeni, Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, 

^miercuri, joi, între orele 8.30 - 12. 30
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Produse electronice si electrocasnice ale renumitelor firme
J

* * 
*

* NEI* ^îndesii' I ©2MB© 
K SATU MARE

HpU! Calculatoare (PC) în orice configurație Imprimante q Fax-uri Copiatoare

QSRATE MANS2ER0
!! /- Cumpărătorii JIU trebuie să meargă cugiranții la bancă, CEC, notariat etc, 

contractul se face în magazin, iar produsul se primește pe loc
- Cea mai mică dobândă -4,7 % pe lună, calculată numai la soldul rămas. 

 Astfel, rezultă o dobândă reală medie de numai 2,5% pe lună

«MV
INTOf^AUNACUUNPASINFATA

r
UmmawÎma Îm ÎhmI ★ DEVA, str. 1 Decembrie, nr.HA (la parterul Primăriei) • tel. 234392Magazine in jud. Hunedoara. + oraștie, str. n. Bâicescu, nr.n • tei. 247496

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

SUMAKĂTtl SUMA 
DOBÂNZI

TCTÂL plata!

130.834
83.334 43.542 126.876
83.334 39.584 122.918
83.334 35.625 118.959
83.334 31.667 115.001
83.334 27.709 111.043
83.334 23.750 107.084
83.334 19.792 103.126
83.334 15.834 99.168
83.334 11.875 95.209
83.334 7.917 91.251
83.334 3.959 87.293
Total dobândâ 308.754 lei

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

308.754 lei
h___________________________________________ *

Și... UI! nou magazin în HUNEDOARA, bdul Libertății, nr. 10 (spre intrarea principală în Combinat)* tel. 712765

ELECTRONIC UN MAGAZIN AL IMCOMEX

VINDE:
CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCALĂ 

CARAT 1500 ER-I

Casa de marcat cu memorie fiscală CARAT 1500 ER-I este I 
destinată pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile de unități comerciale.

Caracteristici:

S Memorie fiscală energoindependenlă de păstrare a circuitului realizat 
la 4 grupe fiscale precum și a circuitului total cuprinzând 3.109 rapoarte (8 ani)

J Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori
✓ Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole la magazine și 

1.400 articole la restaurante

✓ Tipărirea automată a TVA (4 grupe)
v Imprimarea pe bon a unui text (antet, nr. de ordine al bonului, codul 

casierului, codul fiscal al agentului economic, data și ora de emitere a bonului, seria 

fiscală)

v Interfețe pentru cuplare la calculator, cântar electronic, cititor optic 

J Sertar cu cifru de siguranță
Se asigură service garanție și postgaranție de către IIRUC SA Deva

PREȚ 400 $ + TVA
INFORMAȚII LA TEL: 054-213357, 054-214124 SAU IA SEDIUL SOCIEWII

S.C. COMCEREAL DEVA S.A.
anunță vânzarea de mijloace fixe din dotare, prin 

licitație deschisă (eu strigare), la bazele de recepție din Deva, 
Dobra, Hațeg, Pui.

Licitația va avea ioc în fiecare zi de luni, la ora 10, 
începând cu data de 25.01.1999. la bazele mai sus amintire, 
până la epuizarea mijloacelor fixe puse in vânzare.

Informații se pot obține zilnic, între oreic 9-15, atât la bazele
i de recepție cât și la sediul central din Deva, str. Ardealului, nr. 1 

sau la telefon 054/234344.

SC “ILVOTKANS” SA ILIA
convoacă adunarea generală a 

acționarilor pe data de 27.01.1999, 
ora IO, la sediul societății.

Anunț:
V

Societate comercială internațională de 
inginerie caută colaboratori ingineri me
canici sau energetici, cu vârsta până la 35 
de ani, posesori de autoturism, cunoscători 
de limba maghiară, având cunoștințe în 
utilizarea calculatorului, pentru un do
meniu de muncă activ și dinamic bazat pe 
tehnologia mondială de vârf, în vederea 
deschiderii unei filiale în județul 
Hunedoara.

Cei interesați să-și trimită curriculum vitae, 
scris de mână, la sediul societății: A.A. 
STADIUM Kft., 6701 SZEGED, Pf. 1181 
UNGARIA, până la data de 28 ianuarie 1999.

SC HABER COMERCIAL 
SRL HAȚEG 

ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU
OCUPAREA POSTULUI DE 

SECRETARĂ j

cu următoarele condiții:I

v' vârsta maximă de 30 de aci
7 studii superioare, de preferință birotică 
J cunoștințe generale calculator 
7' cunoștințe limba engleza
S program nenormat 

salariu negociabil

/Consiliul local al/ 
municipiului 
Hunedoara

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

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

■ ■ - . - -----------------

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

'^^^^AGENTI COMERCIALI

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

de cererile primite, unitatea contactează in 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.
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