
Recent, Franțois
Ettori, șeful mi

siunii Băncii Mondiale la 
București, a făcut câteva 
aprecieri pozitive la adresa 
drumului pe care s-a 
înscris România. Domnia 
sa a declarat Agenției 
France Press că este 
conștient de dificultățile pe 
care România le are de 
întâmpinat în 1999, dar 
guvernul Vasile poate conta 
pe sprijinul organismelor 
financiare internaționale în 

I cazul continuării reformelor

Semne bune pentru noul an
economice. Faptul că 
guvernul a dovedit, mai 
ales în ultimele două luni, 
dorința accelerării ritmului 
reformelor este de bun 
augur pentru negocierile cu 
FMI și BM. Domnul.Ettori a 
declarat că a sesizat “o 
schimbare calitativă în 
starea de spirit a 
autorităților vizavi de 
necesitatea reformelor”. 
Decizia de a închide 
societățile de stat și minele 

generatoare de mari pier
deri, precum și succesul 
privatizării Romtelecom și 
BRD constituie o bază exce
lentă pentru negocierile cu 
FMI ce vor avea loc la finele 
lunii ianuarie.

Deși delegația Fondului 
Monetar Internațional 
trebuia să sosească la 
jumătatea lunii ianuarie, 
vizita a fost amânată pentru 
a permite guvernului să 
definitiveze proiectul 

bugetului pe acest an. De 
altfel, acest document va 
constitui baza discuțiilor cu 
FMI. Pe de altă parte, 
negocierile angajate cu 
Banca Mondială au drept 
scop încheierea unui acord 
de ajustare structurală ce 
vizează privatizarea 
întreprinderilor . de stat, 
reforma sistemului bancar 
și dezvoltarea sectorului 
privat. “România trebuie să 
transmită semnale clare și 

puternice pentru a 
demonstra că merge pe 
calea reformei, în special în 
ce privește stabilizarea 
economiei”, a mai declarat 
dl. Ettori. în caz Gontrar, anul 
1999 va fi unul de cădere 
accentuată a economiei, 
mai ales în cazul declarării 
incapacității de plată a țării. 
Reintrarea pe piețele de 
capital va fi atunci cu mult 
mai dificilă decât în acest 
moment.

Aprecierile pozitive ale 
șefului misiunii Băncii I 
Mondiale la București în 
privința activității
guvernului pot da speranțe | 
în (ceea ce privește 
încheierea de noi acorduri 
cu ace?fe^ instituții l
financiare mondiale. Și, să 
nu- uităm, România
trebuie să plătească în | 
acest an 2,3 mid.dolari, I 
lucru imposibil de realizat I 
fără sprijinul acestor 
instituții.

Andrei NiSTOR j

COTIDIAN INDEPENDENT

Județul 
Hunedoara

CU VÂNTUL
LIBER
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Greva minerilor din Valea Jiului - 
la apogeu

• Răspunsul minis-

• începută luni, 4 
ianuarie 1999, greva 
generală a minerilor din 
Valea Jiului s-a aflat ieri în 
a 11-a zi, în a treia 
săptămână.

• Cauza principală: 
pașii duri ai reformei în in
dustria extractivă, în
chiderea minelor Dâlja și 
Bărbăteni, ca început al 
procesului de reducere a 
pierderilor în domeniu.

• Negocierile între 
delegația LSMVJ și 
conducerea MIC, din cursul 
săptămânii trecute, n-au 
dus la concluzi^ mulțu
mitoare pentru mineri, fiind 
blocate de la distanță de 
Miron Cozma: vineri, 15 
ianuarie, ele n-au mai avut 
loc, liderul chemându-și 
ortacii la bază.

• Primul ministru și 
președintele țării n-au 
răspuns chemărilor lui 
Miron Cozma la dialog, pe 
care l-au purtat cu înaltă 
responsabilitate repre
zentanții la vârf ai MIC.

• Din cele 30 de 
puncte din platforma de 
revendicări a minerilor, 
multe neavând nici o 
legătură cu activitatea lor, 
aceștia s-au rezumat, în fi
nal, numai la două: 
neînchiderea minelor Dâlja 
și Bărbăteni și majorarea 
salariilor cu 35 la sută. 

trului Radu Berceanu a fost 
clar, răspicat: minele Dâlja 
și Bărbăteni au intrat și 
rămân în conservare, iar 
majorarea salariilor nu se 
poate face deoarece nu-s 
bani, nu s-a muncit, nu s-a 
produs, nu s-a vândut.

• Sâmbătă, 16 ia
nuarie a.c., Consiliul de 
administrație al CNH 
Petroșani și-a dat demisia 
în bloc.

• Judecătoria Petro
șani a declarat greva 
generală a minerilor din 
Valea Jiului ca fiind ilegală.

• Amenințând din 
start cu plecarea la 
București, amenințare 
repetată zilnic, minerii au 
determinat autoritățile lo
cale și centrale să ia măsuri 
în consecință, de 
împiedicare a acestui 
demers periculos și inutil.

• Ultima și cea mai 
dură măsură - hotărârea 
ministrului Transporturilor, 
Traian Băsescu, de a 
suspenda transportul rutier 
și feroviar din și spre Valea 
Jiului, izolând dramatic 
zona de restul țării.

• Neînduplecat, în 
pofida acuzațiilor unor lideri 
sindicali la adresa lui, 
ignorând declarațiile și 

măsurile extreme ale 
autorităților, care afectează 
întreaga zonă a Văii Jiului, 
Miron Cozma a decretat: 
toți minerii să vină luni, 18 
ianuarie a.c., la sediul CNH 
Petroșani, îmbrăcați gros, 
cu bani și lopeți,-pentru a 
pleca spre Capitală; chiar 
pe jos, peste munți.

• Minerii din Gorj se 
detașează de protestele 
ortacilor din Valea Jiului, 
dar aceștia sunt susținuți 
de liderii sindicali din cadrul 
CNCFA “Minvest” Deva.

• Duminică, 17 
ianuarie a.c., Miron Cozma 
a intrat iar în dispută cu 
ziariștii, neadmițându-i la 
ședința Consiliului de 
coordonare a LSMVJ, 
acoperindu-se de blamul 
dur al unor lideri de sindicat.

• în acest timp, 
neexploatate de peste o 
lună de zile, acumulând 
gaze și infiltrații de apă, 
abatajele intră în presiune, 
închizându-se de la sine.

Concret, ce s-a 
întâmplat ieri în Valea Jiului.

La ora 9, câteva mii de 
mineri se adunaseră în 
curtea CNH Petroșani, în 
baza convocării lui Miron 
Cozma, așteptând răspuns 
de la MIC și de la Guvern la 
cele două solicitări ale lor

APARE LA DEVA

mai sus amintite. 
Răspuns pe care îl 
comunicase deja în- 
cursul nopții Radu 
Berceanu la posturile de 
radio și televiziune. Miron 
Cozma era decis să-și 
joace ultima carte a 
carierei lui de lider 
învingător, ațâțându-și 
ortacii cu plecarea spre 
București, în ciuda 
faptului că Valea Jiului era 
blocată din toate părțile. 
Iar pornirea pe jos 
devenea o aventură pe 
care nici o minte lucidă nu 
și-o putea închipui dusă 
la capăt.

Așa cum era de 
așteptat, răspunsul de la 
MIC a fost negativ. Drept 
urmare, către orele 
amiezii, Miron Cozma și- 
a dirijat ortacii, veniți în 
număr de peste 10.000, 
în apropierea CNH 
Petroșani, spre EM 
Livezeni. Aici s-au 
reorganizat, au primit 
ultimele indicații de la 
liderul lor, după care 
coloana a pornit spre și 
prin Defileul Jiului, cu ținta 
finală - Capitala. însă 
Capitala e așa departe de 
minerii Văii Jiului. Din 
toate punctele de vedere.

Dumiiru GHEONEA

Vremea va fi 
schimbătoare. în regiunile 
nordice cerul va fi variabil, 
iar în restul teritoriului vor fi 
înnorări temporare și 
condiții de precipitații mixte 
slabe. Vântul va sufla slab 
la moderat, temperaturile 
minime se vor situa între -6 
și zero grade iar cele 
maxime între -2 și 4 grade, 
mai mari în vestul țării.

• Un parlamentar:
- Eu propun să votăm în procedură de 

urgență legea noastră cea de toate zilele, 
LEGEA BUNULUI PLAC...

Omagiindu-l 
pe Eminescu

• Depuneri de co
roane. Vineri la prânz în jurul 
statuii lui Mihai Eminescu din 
parcul Devei zeci de persoane, 
în majoritate elevi, l-au omagiat 
pe Luceafărul poeziei românești. 
Scriitorul Gligor Hașa le-a 
prezentat celor prezenți legenda 
nașterii, cu implicare divină, a 
marelui nostru poet după care i- 
a invitat pe tineri să-l omăgieze. 
L-au evocat în cuvinte calde, i- 
au rostit versurile, miniprogramul 
încheindu-se cu grupul de 
recitatori ai Școlii “Andrei 
Șaguna” Deva. Coroane de flori 
au fost depuse din partea 
Primăriei Deva, Inspectoratului 
de Cultură, a ONG-urilor, pentru 
prima dată prezente la această (Continuare in pag. 8)
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manifestare, a unor școli 
devene. Flori, lumânări aprinse 
și gânduri pioase, pornite din 
sufletele curate ale copiilor 
sau ale iubitorilor operei lui 
Eminescu, au conturat un mo
ment emoționant. (V.R.)

• Simțindu-I pe Emi
nescu. La Cafe 'Bizar" Deva, 
joi seara membrii ONG-urilor 
devene s-au întâlnit pentru ca, 
prin poezie și muzică, să-l simtă 
pe Eminescu. La lumina 
lămpilor, cu un decor simplu dar 
sugestiv, toți cei care au simțit 
nevoia să se apropie de poet

Parlamentarii 
își pierd 
posturile 
didactice
Ministerul Educației 

Naționale a emis 
Notificarea nr. 9/166 prin 
care anunță scoaterea la 
concurs a posturilor din 
învățământ rezervate până 
acum parlamentarilor și 
funcționarilor din instituțiile 
centrale. Andrei Marga 
motivează această măsură 
prin necesitatea de a atrage 
specialiști în învățământ, 
oferindu-le ocuparea 
postului prin titularizare.

„Conducătorul de oști” Miron Cozma pune trupele în 
mișcare, de la sediul CNHPetroșani către EM Livezeni.

Iar de aici... spre Capitală.
Foto: Traian MÂNU

O acțiune de larg interes

Reevaluarea clădirilor, construcțiilor
7 V

speciale și terenurilor
- Spuneți-ne, die Lungu, in 

ce scop și cine face reeva
luarea?

- în baza prevederilor Legii 
nr. 983 din decembrie 1998 
acțiunea de reevaluare a 
clădirilor, construcțiilor speciale, 
terenurilor și a imobilizărilor 
corporale în curs de natura 
clădirilor, construcțiilor speciale 
și a terenurilor are drept scop 
aducerea acestora la costul 
curent sau la valoarea 
actualizată de intrare. Conform 
aceleiași legi, reevaluarea este

< __ __ __________ __

<«nvoroire cu dl ec. tmii 
Lungu, șeful serviciului 

bilanțuri din codrul Direcției 
Generele a Finanțelor Publice 

și Controlului Fioanciu* de Stat 
a județului Hunedoara ■ Oevr

făcută de către toate societățile 
comerciale, indiferent de forma 
de proprietate, de către regiile 
autonome și institutele naționale 
de cercetare precum și de către 
alte categorii de agenți economici. 
'Așa cum am mai precizat, 
elementele din patrimoniu ce se

reevaluează sunt repre
zentate de clădiri, construcții 
speciale și terenuri, cât și de 
imobilizările corporale în astfei 
de clădiri, construcții și 
terenuri.

- Ce trebuie avut în vedere 
la reevaluare?

- în primul rând foarte im
portant de subliniat este faptul 
că momentul reevaluării îl

A consemnat 
Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 8)



Sport 19 IANUARIE 1999
.............. ............. ............ . ............ .  "

Cuvântul liber

Câteva minute cu noul
antrenor al Cervinului,

Nicolae Babeti
în conferința de presă ți

nută de cei doi președinți Oc
tavian Cojocaru (executiv) și 
ing. Liviu Magheru (președinte 
de onoare)au fost date o sea
mă de răspunsuri la întrebă
rile puse de reporterii din pre
să, radio și televiziune, fă- 
căndu-se și precizările nece
sare îndeosebi cele privitoare 
ia alegerea antenorului și îna
intea plecării lui Victor Roșea 
și după plecarea precipitată a 
acestuia la Reșița, precum și 
asupra dorinței de a pleca a 
unor jucători la alte echipe 
(Mitrică la Extensiv Craiova 
sau în Grecia, Costăchescu 
și Chezan la Vega Deva), - 
subiecte asupra cărora vom 
reveni în pagina sport de 
mâine a ziarului nostru, cu 
precizările făcute de dl Octa
vian Cojocaru.

- Pentru ca cititorii coti
dianului județean “Cuvân
tul liber” să vă cunoască 
mai bine vă rugăm die Ni
colae Babeti să ne relatați 
cum ați ajuns la Corvinul?

- După părerea mea, des
tul de simplu: am făcut și eu 
parte dintre antrenorii contac
tați de conducerea clubului 
Corvinul și după tratativele de 
rigoare, o amplă discuție cu 
Consiliul de administrație unde 
mi s-au pus și o seamă de în
trebări, s-au prezentat cerin
țele consiliului, care sunt obiec
tivele echipei în perioada urmă
toare, de reconstrucție și pro
movare a Corvinului acolo 
unde îi e locul: în Divizia A, am 
stabilit de comun acord că pu
tem încheia un contract pe doi 
ani și jumătate.

- Unde ați jucat fotbal, 
ce echipe ați antrenat până 
acum?

- La 17 ani, Mircea Pașcu 
m-a dus la juniori, la Jiul Petro
șani, unde am jucat și la echipa 
de tineret până la plecarea în 
armată la Brad, prilej bun pen
tru a juca la Aurul. De aici am 
plecat la Târgoviște și apoi o 
perioadă mai îndelungată am 
evoluat în București, la Faur și 
Autobuzul (Rocar) unde mi-am 
și pus “ghetele în cui". Ca an
trenor am început în 1979 la 
centrul olimpic de copii și ju
niori, apoi la Faur (era în Divizia 
C) cu care am promovat în B. 
Trei ani am fost în Egipt și în 
Irak. Din 1990 am preluat Fo- 
resta Fălticeni, iar după un 
scurt “intermezzo" în 1993, am

revenit la Fălticeni și promova
rea echipei în Divizia A. Din 
motive familiale am revenit în 
Capitală și am antrenat echipa 
Petrolul Videle din Divizia C.

- Cu ce sentimente și 
dorințe ați venit la Hune
doara?

- Sunt conștient că am 
preluat o echipă cu tradiție în 
fotbalul românesc, care a dat 
câțiva internaționali de clasă 
fotbalului nostru. De aceea 
sunt hotărât să nu dezamă
gesc nici conducerea Corvi
nului, nici pe iubitorii fotbalului 
și nici pe componenții lotului, 
dorind să-mi pun în valoare 
cunoștințele profesionale, ex
periența, pentru ca în viitorul 
apropiat să readucem publicul 
la stadion, ca pe vremurile 
bune ale Corvinului. Mizez foar
te mult pe sprijinul care îl voi 
avea din partea jucătorilor, a 
conducerii clubului.

- Cunoașteți echipa, 
cum sunteți de obicei cu 
jucătorii, sever, conciliant 
atunci când e cazul?

- în mare da. De 2 ori ne-am 
și confruntat cu Corvinul. Cine 
nu-l știe pe Mitrică, pe Dinu, pe 
alți jucători de bază ai Corvi
nului? Mitrică e vorba să plece. 
Acum nu știu nimic concret. 
Sunt convins că Hunedoara 
poate să aibă o echipă compe
titivă, întârind-o și cu câțiva ju
cători tineri, dornici de afirmare 
și poate din vară, dacă e cazul, 
cu un transfer, sau două. îmi 
place să fie disciplină și pe te
ren, dar și în afara lui, că fără 
cuvenita ordine și disciplină nu 
se poate realiza nimic, niciunde. 
Da, sânt și conciliant, dispus 
dialogului sincer, deschis.

Pagină realizată de 
Sabin CERBU, 

Ciprian MARiNUȚ

t______

început tumultuos la Rapid
începutul pregătirilor- echipei Rapid pentru retur a fost 

tumultuos: Cristian Dulca, deși a plecat la echipa sa în Coreea, a 
fost sancționat cu suspendare pe 1 an (!) de LPF pentru că a 
făcut diferite afirmații cu privire la desfășurarea Campionatului de 
fotbal, contractul lui Barbu cu Rapid a fost îndelung tărăgănat, 
Nanu și R. Niculescu ar fi dorit să plece în alte părți. Colac peste 
pupăză, Lupu a întârziat 4 minute la antrenament și Tiți Dumitriu I- 
a trimis să se pregătească singur, iar acesta s-a supărat și nu s- 
a prezentat la vizita medicală motivând că îl durea spatele. 
Adevărul este că supărarea i se trage .mai mult de la diferența de 
salariu care i s-ar acorda lui Barbu și Ganea. Se pare că dl Copos 
a intervenit prompt și Lupu a revenit la echipă.

MEe Tvson l-a făcut KO pe 
Botha, în repriza a cincea

La Las Vegas, după 19 luni 
de exil, Mike Tyson a revenit pe 
ring (fiind sancționat pentru că I- 
a mușcat de urechi pe Evander 
Holyfield, pierzând și licența pro
fesionistă), întâlnindu-l pe Fran
cois Botha, cunoscut boxer

profesionist din Africa de Sud. 
Tyson, favorit la bursa pariurilor 
cu 6 la 1, a făcut KO pe Botha 
chiar la sfârșitul reprizei a V-a. 
Mike va încasa nu mai puțin de 
10 milioane de dolari, iar adver
sarul său de cinci ori mai puțin.

r w
Pentru ca m tur a primit prea multe goluri

Minerul Certej încearcă 
să-și perfecționeze 

defensiva
Minerul Certej, divizionara C hunedoreană cu cea mai bună 

evoluție în turul campionatului, și-a început pregătirile de iarnă joi, 14' 
ianuarie. La baza proprie de la stadionul din Certej a răspuns 
prezent la apelul antrenorului loan Petcu următorul lot de jucători: 
Dobre, Tiliban, Vezetu - portari, Fartușnic, Țibichi, Filip, Bozga, 
Răducănescu, Sîrghie, Banc, Polvrea, Stănilă, Dragnea, Ocolișan, 
Scurtu, Hanganu, Pepenar, Rădos, Tăgârță, Pisoiu, Șandor și Kallo - 
jucători de câmp. După cum se vede, din vechiul lot lipsește portarul 
Căprărescu - transferat la Aurul Brad, dar la echipă au revenit 
mijlocașul ofensiv Robert Kallo - care a evoluat în Ungaria și portarul 
Tiliban de la Minerul Teliuc. Din punctul de vedere al lotului de jucători, 
Daniel Andronache - președintele secției de fotbal a clubului, 
observa cu satisfacție că “pentru prima dată după mulți ani nu avem 
nici un fel de problemă de lot, nici un jucător nelipsind nemotivat, nici 
un jucător nedorindu-și să plece la altă echipă."

După vizita medicală desfășurată în zilele de 14 și 15 ianuarie, 
la care n-au existat probleme, minerii și-au continuat pregătirile, cu 
antenamente ușoare de readaptare la efort la baza proprie din 
Certej. Apoi, în perioada 24 -31 ianuarie, echipa va efectua un 
program de pregătire centralizată în cantonament la Sovata, loc 
unde se va pune accent pe îmbunătățirea condiției fizice și 
“încărcarea bateriilor" pentru întregul sezon. Pe drumul de 
întoarcere din cantonament minerii vor disputa primele partide 
amicale de pregătire, propuneri în acest sens existând de la 
echipele Gaz Metan Mediaș, Chimica Târnăveni și Unirea Alba lulia. 
Apoi, în luna februarie, în sezonul amicalelor, minerii vor juca partide 
tur - retur cu Vega Deva, Corvinul Hunedoara, West Petrom Arad, 
Unirea Alba, Aurul Brad și cu alți adversari disponibili, loan Petcu, 
antrenorul principal al echipei, ne-a dezvăluit că se va pune 
accent pe perfecționarea jocului în defensivă. "Spre deosebire de 
anul trecut când atacul era problematic, anul acesta jocul echipei 
a suferit în defensivă. La antrenamente am lucrat mult pentru faza 
de atac și am înscris multe goluri. Dar s-a întâmplat și reversul 
medaliei, jucătorii neglijând apărarea și echipa primind prea multe 
goluri. în jocurile amicale vom încerca să găsim calea de mijloc între 
aceste două tendințe și să consolidăm și să îmbunătățim și mai 
mult relațiile de joc. Există concurență pe posturi, toți jucătorii vor 
trage să prindă un post de titular. Astfel cred că sunt cele mai 
bune condiții pentru îmbunătățirea jocului și pentru realizarea 
obiectivului propus, adică clasarea pe unul din primele cinci locuri 
ale clasamentului” - ne-a declarat loan Petcu.

Sperăm ca jucătorii de la Minerul Certej să aibă un sezon al 
pregătirilor de iarnă reușit pentru ca în jocurile din retur echipa să 
aibă un cuvânt greu de spus în lupta pentru stabilirea echipelor 
ce promovează în divizia B, sau de ce nu să lupte chiar ea 
pentru promovare.

Lotul ochiptn de handbal femuvn Univers/taUja Remm Deva și-a început p'egAUriie 
O faza do foc din meciul U. Romm Deva - România tineret

Foto: Traian MÂNU

Cea mai scumpă minge din lume
Inspirația (rarisimă) a unui 

spectator avută în ziua de 27 
septembrie 1998, când a re
cuperat o minge dintr-un meci 
de baseball disputat de Mark 
McGhwire care a reușit un 
"home-run” - o performanță 
unică de a expedia mingea 
dincolo de limitele terenului -, 
Philip Ozersky a găsit de cu

viință să scoată această min
ge la licitație! Norocosul spec
tator a avut surpriza ca licitația 
să meargă uluitor de bine și să 
se încheie cu o sumă fabu
loasă pentru mica minge, un 
colecționar (anonim) a achitat 
nu mai puțin de 2,7 milioane de 
dolari (!), un adevărat record 
mondial!

Președintele lui bmamor 
Buduru, arestat!

Vineri, o lovitură de teatru pentru Dinamo: președintele 
clubului, Petre Buduru, a fost arestat pentru că a eliberat către 
persoane neautorizate 14 legitimații de intrare în sediul clubului 
Dinamo. Reprezentanți ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
Militară, după ce l-au audiat și i-au percheziționat apartamentul, au 
decis ca Buduru să fie reținut timp de 30 de zile.

Avocatul președintelui clubului a declarat că arestarea n-are 
nici o legătură cu afacerea Țigareta II și urma să atace în instanță 
ordonanța de arestare. După cum se știe, Buduru a negat impli
carea sa în afacerea contrabandei cu țigări.

Iert Aurul Brad a 
plecat m cantouameot 

la Oeea^iu
După un început mai degra

bă ezitant, dictat de statutul de 
nou promovată, Aurul Brad a 
prins în finalul turului un vârf de 
formă sportivă având evoluție 
apreciată, astfel căTatât antre
norilor cât și jucătorilor le-a părut 
rău că s-a încheiat sezonul. Do
rind parcă să nu piardă acest 
“suflu pozitiv" brădenii au fost 
printre primele echipe din eșa
lonul trei care și-au reluat pre
gătirile. Astfel, luni, 11 ianuarie 
a c., antrenorul principal Virgil 
Stoica a sunat adunarea, iar la 
apelul său a răspuns prezent 
următorul lot de jucători: Sandu, 
Selimeș și Căprărescu - portari, 
Gomoi, Filipaș, M. Stoica, Șimon, 
Nan, Neagu, Mihăilă, Văcaru, 
Achim, Cristi și Marcel Lupea, 
Toderiță, Aslău, Vereș, Obîrșan, 
Alin Rus, Lazăr și Frandeș - ju
cători de câmp. Deși portarul 
Sandu a fost câteva zile în pre
gătiri cu divizionara A, Univer
sitatea Craiova, din vechiul lot 
absentează doar Șipoș, care a 
părăsit echipa Încă înaintea în
cheierii turului. Noutăți sigure în 
lotul brădenilor sunt portarul 
Căprărescu - fost la Mineml Cer
tej, și mijlocașul Alin Rus de la 
Corvinul Hunedoara. De aseme
nea, sunt în pregătiri cu echipa 
condusă de Virgil Stoica și doi 
jucători de la RecQid Mediaș - 
Lazăr și Frandeș -, dar transfe
rul acestora este încă în faza de 
discuții între cele două cluburi.

După vizita medicală des
fășurată în zilele de 11 și 12 
ianuarie în Brad, echipa a des
fășurat un stagiu de pregătire la 
Gurabarza, cu antrenamente 
vizând acomodarea la efort. De 
ieri, luni, 18 ianuarie, lotul brădean 
desfășoară un stagiu de pregă

tire centralizată în stațiunea Geoa- 
giu Băi. Timp de zece zile antre
namentele conduse de Virgil 
Stoica și secundul Nicolae Țân- 
țăreanu vor viza realizarea unei 
excelente pregătiri fizice, prin 
creșterea forței și vitezei și mări
rea capacității de rezistență la 
efort. în retur jocul echipei se va 
baza foarte mult pe condiția fi
zică a jucătorilor astfel că reali
zarea unei bune pregătiri fizice 
de iarnă este esențială.

La revenirea din cantona
ment, Aurul Brad va începe se
ria partidelor amjcale de pre
gătire, pentru cristalizarea tac
ticii de joc și consolidarea re
lațiilor dintre compartimente. Dl 
Ion Faur, secretarul secției de 
fotbal a clubului brădean, ne-a 
prezentat programul complet 
după care se vor desfășura 
partidele amicale: 30 ianuarie, la 
Geoagiu: Aurul Brad - Vega 
Deva; 3 februarie, la Brad: Aurul 
Brad - Metalurgistul Cugir; 4 fe
bruarie, la Brad: Aurul Brad - FC 
Telecom Arad; 16 februarie, la 
Brad: Aurul Brad - Vega Deva; 
17 februarie, la Cugir: Metalur
gistul - Aurul Brad; 27 februarie, 
la Brad: Aurul Brad - Corvinul 
Hunedoara.

Acest program poate însă 
suferi modificări, putându-se 
îmbunătăți funcție de găsirea și 
a altor adversari disponibili cu 
care să se perfecteze partide 
amicale de pregătire. Sperăm 
ca brădenii să înceapă returul 
așa cum au încheiat turul, 
adică într-o formă sportivă 
bună, pentru a-și realiza obiec
tivul propus - salvarea de la 
retrogradare - îndepărtându- 
se decisiv de zona periculoasă I 
a clasamentului.

Noutăți la Vega Deva
La prima întâlnire a lotului devean din acest an, petrecută luni, 11 

ianuarie, la stadionul Cetate, se prezentaseră aceiași jucători care 
au încheiat turul. Nu plecase nici un jucător, nu venise încă nici unul 
nou, deși existau discuți cu mai multe cluburi pentru întărirea lotului 
devean. Nu era stabilit locul cantonamentului, iar din discuțiile pentru 
stabilirea unor adversari pentru partidele amicale doar cele cu UTA 
se concretizaseră în stabilirea unei duble pentru 11 și respectiv 
pentru 17 februarie. Dar după cum ne-a relatat dl Victor Pascu, 
președintele clubului devean, între timp lucrurile s-au schimbat, lotul 
devenilor întărindu-se cu patru jucători. După cum se preconiza au 
fost finalizate tratativele cu Coryinul și au fost aduși la Deva 
cunoscuții mijlocași hunedoreni Costăchescu și Chezan. Lotul a mai 
fost completat cu portarul Marcel Combei de la CSM Reșița și cu 
jucătorul Politehnicii Timișoara, Florin Miu, care în tur a evoluat la 
divizionara C, care a ajuns în optimile Cupei României, UM Timișoara. 
O altă noutate la Clubul Vega Deva este numirea în funcția de 
președinte executiv a domnului Victor Leu, fratele cunoscutului 
pugilist Mihai Leu. Victor Leu va avea, se pare, ca principală atribuție 
atragerea unor sponsori care să susțină financiar echipa.

La ora actuală, antrenamentele echipei devene se desfă
șoară la stadionul Cetate sub conducerea antrenorului Romulus 
Gabor. De mâine, 20 ianuarie, echipa va pleca pentru 18 zile într- 

^un stagiu de pregătire centralizată la Geoagiu Băi.

Un biochtmist testează totoafiștii Stelei
Este.de remarcat "lupta” ce 

se dă indirect, între ocupantele 
primelor locuri din clasamentul 
Diviziei A pentru întărirea lotu
rilor cu jucători valoroși, asigu
rarea unui program de pregătiri 
ca la carte și cu turnee în străi
nătate care stimulează mult pe 
posesorii de "verzișori”. Dinamo 
s-a întărit cu un tunar de temut 
- Mutu, Rapid cu Barbu (dacă 
va rămâne), Gane și Chivu, 
Steaua cu Trică, Luțu și Zo- 
tincă. Cele trei formații au ara
njate și cuvenitele turnee în țări 
străine.

Steaua, cu experimentatii 
oameni din conducerea clu
bului, lucrează în tăcere, fără 
mare publicitate și au reușit 
transferări bune. Acum, aflată 
la Forban unde în fiecare an se 
pregătesc în perioada de iarnă, 
un biochimist a testat pe toți 
jucătorii privind capacitatea la 
efort, rezistența lor fizică ș.a. 
Specialistul a recoltat probe, le 
va analiza în laborator și va 
reveni la încheierea perioadei 
"de pregătire. Lucru făcut cu 
cap, ce va spune multe antre
norilor despre elevii lor.

Fiiipescu la Betis Sevilla, 
R. Niculescu la GalafasaravI

Vinerea trecută, Iulian Filipescu a semnat un contract părăsind 
pe Galatasaray care a încasat la acest transfer peste 8 milioane de 
dolari de la clubul spaniol Betis Sevilla. în aceeași zi, în unele ziare din 
Turcia au apărut informații din care reiese că Radu Niculescu de la 
Rapid ar fi dorit de conducerea clubului Galatasaray din Istanbul. Cât 
adevăr este în aceste vești privitoare la jucătorul rapidist, vom vedea.

Este.de
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Veniturile din privatizare obținute în 1998 
au depășit 7.000 de miliarde de lei

CFR va investi în acest an 300 milioane dolari' 
pentru modernizarea căilor ferate

Fondul Proprietății de Stat 
a obținut, în 1998, peste 7.000 
de miliarde de lei din 
privatizarea a 1.650 societăți 
comerciale, la o valoare a 
capitalului social privatizat de 
4.103 miliarde lei, a declarat 
președintele FPS, Radu Sîrbu.

Din cele 1.650 societăți, 
605 au fost privatizate la nivel 
central, iar restul de către 
filialele FPS din județe. La nivel 
central, 573 de societăți cu un 
capital social de 3.095 miliarde 
lei au fost privatizate prin 
vânzare directă, iar 32 de 
societăți cu un capital social de 
369 miliarde lei au fost vândute 
prin ofertă publică. în această 
statistică sunt incluse și sumele 
obținute din privatizarea 
RomTelecom, a precizat Sîrbu.

La ora actuală, valoarea 
capitalului social privatizat este 
de 41% din portofoliubFPS.

Radu Sîrbu a declarat că 
prioritatea numărul unu a FPS 
în primul trimestru va fi 
privatizarea în agricultură, care, 
dacă nu s-ar realiza, ar afecta 
acordul de împrumut ASAL cu 
Banca Mondială, prelungit re
cent până la 30 iunie, cu 
condiția accelerării privatizării 
în agricultură."Vom îndeplini 
obligațiile de privatizare a peste 
90% din societățile din 
agricultură, pentru că anularea 
acordului ASAL ar fi o 
catastrofă pentru România", a 
spus Sîrbu.

De asemenea, va fi 
accelerată privatizarea în 
turism, România fiind singura 

țară din Europa care are o 
balanță negativă în 
domeniul veniturilor 
obținute din turism, de 
aproximativ 100 milioane de 
dolari.

O altă prioritate a FPS 
este privatizarea în 
siderurgie, unde Fondul va 
încerca să restructureze și 
să rentabilizeze societățile 
din domeniu. "Este una din 
industriile cu care ne putem 
adresa pieței externe și este 
normal să încercăm să o 
facem performantă", 
apreciază Sîrbu. FPS va 
elabora o strategie în 
domeniu, pentru a identifica 
societățile care merită să fie 
rentabilizate și pe cele care 
trebuie închise.

Valoarea totală a 
investițiilor pe care Compania 
Națională de Căi Ferate - 
CFR le va realiza în 1999 
pentru lucrările de moder
nizare a rutelor feroviare din 
cadrul coridorului de trans
port pan-european IV se 
ridică la circa 300 milioane 
dolari, a declarat agenției 
MEDIAFAX Viorel Simuț, 
directorul general al 
companiei. Simuț spune că în 
luna martie vor începe 
lucrările la tronsonul de cale 
ferată București-Brașov, iar 
pentru tronsoanele Curtici- 
Brașov și București- 
Constanța urmează să fie 

.obținută finanțare externă în 

vederea executării acestor 
lucrări.

Coridorul pan-european 
de transport IV (rutier și 
feroviar) traversează 
România de la vest la est, pe 
traseul Nădlac - Arad - Sibiu 
- Pitești/Brașov - București - 
Constanța.

Bugetul CFR SA prevede 
65 miliarde lei pentru investiții 
și 197 miliarde lei pentru 
reparații capitale ale 
infrastructurii de cale ferată.

Unul dintre obiectivele de 
investiții ale companiei este 
rețeaua proprie de 
telecomunicații. CFR va 
instala, în 1999, 3000 de 
kilometri de fibră optică, 

lucrările urmând să fie 
executate de firmele ISAF 
și Energomontaj din 
București, a precizat 
Simuț.

De asemenea, se are 
în vedere construcția a 64 
poduri și a 18 tuneluri, 
precum și efectuarea de 
reparații capitale la peste 
500 kilometri de cale ferată 
și la 64 kilometri de linie 
electrificată de pe relația 
Copșa Mică-Mediaș.

Directorul general al 
CFR SA a subliniat că 
principalul obiectiv al 
companiei va fi, însă, 
salubrizarea tuturor 
stațiilor de cale ferată. ,
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Taxa pemru rnio 
surea terenurilor 
proprietate Ue 

stat se indexează 

cu 1514%

PANĂ LA SFÂRȘITUL 
ACESTUI AN,’ LA 

8.108 MILIOANE DOLARI
Ministerul Finanțelor estimează pentru sfârșitul 

anului 1999, pe baza datoriei externe deja contractate, 
o datorie externă totală de 8.108 milioane dolari, în
scădere față de sfârșitul anului 1998 pentru care | 
prognozează o datorie externă de 9.075 milioane | 

i 
....... .... 1 

pentru sfârșitul anului 1999, datoria publică externă I 
| reprezintă 6.524 milioane dolari, iar datoria externă | 
| privată 1.580 milioane dolari. Pentru sfârșitul anului | 
■ 1998, Ministerul Finanțelor estimează o datorie ■ 
j publică externă de 7.115 milioane dolari și o datorie ! 
1 externă privată de 1.960 milioane dolari............................ *
X.____ __________ ____________________J

dolari.
Din totalul datoriei externe a României, estimată

Nivelul taxei anuale pentru 
folosirea terenurilor proprietate de 
stat, în alte scopuri decât pentru 
agricultură sau silvicultură, se 
indexează cu 151,4%, ținând cont 
de rata inflației aferente anului 
1997, a hotărât Guvernul. 
Aplicarea majorării acestei taxe va 
aduce la bugetele locale 178 
miliarde lei în 1999. Prevederile 
hotărârii intră în vigoare la 1 
ianuarie 1999. Taxa variază, 
pentru localitățile din mediul ur
ban, între 80 și 600 lei/mp, iar 
pentru cele rurale, între 100 și 350 
lei/mp.

“Contul de depozit cu 
primă la dobândă”

Casa de Economii și Consemnațiuni a 
.lansat, începând de Vineri, un nou produs 
bancar - "Contul de depozit cu primă la 
dobândă", ce va putea fi constituit pe o lună, 
cu o dobândă de 50% pe an și pe o perioadă 
de trei luni, cu o dobândă de 51%, cu 
posibilitatea de a fi prelungit pe perioade egale 
cu cea inițială, până la un an, se arată într-un 
comunicat al băncii remis agenției MEDIAFAX.

Inițial, acest produs este pus în vânzare 
doar în București, iar începând cu 15 
februarie, produsul va fi accesibil la toate

sucursalele CEC din țară și unitățile 
desemnate de acestea. în cazul în care 
depozitul este prelungit peste perioada inițială, 
banca va acorda prime la dobândă în funcție 
de durata depozitului. Astfel, pentru depozitele 
pe termen de o lună prima va fi de un punct 
procentual, iar pentru depozitul constituit pe 
trei luni de trei puncte procentuale.

Dobânda și prima de dobândă sunt variabile. 
Suma minimă pentru constituirea depozitelor 

cu primă la dobândă, pe o perioadă de o lună 
sau de trei luni, este de 3 milioane lei.

Venețienii au declarat război porumbeilor
Municipalitatea venețiană a 

decis ca din motive de igienă să 
limiteze numărul porumbeilor 
din oraș, relatează AFP.Primărul 
Veneției, Massimo Cacciari, a 
autorizat întinderea unor plase- 
capacană în cartierele care 
suferă cel mai mult de pe urma 
simpaticelor păsări. După 
prinderea lor păsările vor fi 
eutanasiate dar eliminarea lor se 

va face numai sub control 
veterinar.

Curățarea celebrei piețe San 
Marco, unul dintre locurile 
preferate ale porumbeilor, 
deoarece aici el sunt hrăniți 
regește da turiști, dar și a altor 
locuri publice invadate de 
păsări, se va face în principal cu 
produse dezinfectante, a 
declarat primarul Cacciari.

Centrul istoric al Veneției este 
populat în prezent de o sută 
de mii de porumbel iar 
municipalitatea nu a precizat 
câți dintre ei urmează să cadă 
pradă capcanelor. Vânătoarea 
porumbeilor venețieni ar 
putea începe chiar în această 
săptămână.

MsaBÂEAx:

Poetul unuPI 
pașaoort se 
va majora cu 
5<000 de lei7

Regia Autonomă a Patrimo
niului de Stat a decis ca de la 20 
mnuarie a.c. prețul unui pașaport 
să fie majorat cu cinci mii de lei, 
•nformează Poliția de Frontieră.

Un pașaport va costa 54 de mii 
de lei, iar taxa consulară de 
21.100 de lei rămâne neschim
bată. Astfel, pentru obținea unui 
pașaport se va achita la CEC 
suma de 75.100 de lei (54 de mii 
de lei în contul RA-APPS și 
21.100 de lei îr contul bugetului 
de stat).

Pentru chitanțele plătite până 
ta 1 decembrie 1998 se vor elibera 
noile pașapoarte numai după ce 
solicitanta acestora vor plăti la 
CEC diferența de cinci mii de lei. 
Vor rămâne valabile chitanțele 
plătite în perioada 1 decembrie 
1998 - 20 ianuarie 1999, dată la 
care va intra în vigoare noul preț.

PENINSULA CRIMEEA A FOST ALIPITĂ 
DEFINITIV UCRAINEI

Noua Constituție a Republicii 
autonome a Crimeei, intrată re
cent în vigoare, a integrat definitiv 
această peninsulă în Ucraina, 
spre marea dezamăgire a 
secesioniștilor pro-ruși, a declarat 
de curând președintele 
Parlamentului Crimeei, Leonid 
Graci, citat de AFP. “Această 
constituție es‘e un obstacol în fața 
oricărui nou val separatist", a 
afirmat, cu satisfacție, comunistul 
Leonid Graci, adăugând că ea 
reprezintă “un exemplu de 
soluționare pașnică a problemelor 
etnice dintr-un stat unitar".

După ce Ucraina și-a obtinut 
independenta, în 1991, Crimeea 
- care se bucura de statutul de 
autonomie în interiorul statului

GUVERNUL A STABILIT 
IERARHIZAREA PE 

RANGURI 
A LOCALITĂȚILOR»

Planul de amenajare a teritoriului național, aprobat 
printr-un proiect de lege, de către Executiv, stabilește o 
ierarhizare pe ranguri a localităților, in funcție de 
importanța actuală și în perspectivă imediată a fiecărei 
localități.

Ierarhizarea localităților pe ranguri este următoarea: 
rang 0 - capitala, municipiu de importanță europeană; 
rang i - municipii de importanță națională, cu influență 
potențială la nivel național european (Brașov, Cluj- j 
Napoca, Constanța, Craiova, Galați, iași, Timișoara); rang | 
// -municipii de importanță județeană sau cu roi de I 
echilibru in rețeaua de localități; rang III - orașe; rang IV ! 
- sate reședințe de comună; rang V - sate componente aie 
comunelor.

Trecerea localităților de ia un rang la altul se face prin 
lege, la propunerea consiliilor locale, cu consultarea 
populației din localitatea respectivă.

Rețeaua națională de localități este constituită din 263 
de orașe, din care 82 de municipii și circa 13.000 de sate, 
organizate tn 2.685 comune.

ucrainian - a amenințat în mai 
multe rânduri că se va desprinde, 
atașându-se Rusiei vecine.

Pe de altă parte, responsabili 
din Crimeea și chiar unii oficiali 
ruși contestau în mod regulat 
autoritateatKievului, susținând că 
peninsula Crimeea, locuită în 
majoritate de ruși, a făcut parte, 
până în T954, din Rusia. 
“Sevastopol, situat în sud-vestul 
Crimeei, este un oraș rusesc, 
indiferent de deciziile care s-au 
luat acum", a afirmat primarul 
Moscovei, luri Lujkov, cunoscut 
pentru declarațiile sale 
naționaliste.

Noua Constituție, adoptată de 
Parlamentul Crimeei în luna 
octombrie a anului trecut și intrată 

în vigoare săptămâna trecută 
stipulează fără ambiguitate că 
“republica autonomă a Crimeei 
este parte indisolubilă a 
Ucrainei”. Documentul, spune 
Graci, la fel ca și Tratatul de 
prietenie ruso-ucrainian, semnat 
în mai 1997, “contribuie la 
rezolvarea uneia dintre cele mai 
dureroase probleme între Rusia 
și Ucraina, și anume: 
apartenența teritorială a Crimeei'.

Constituiția Crimeei, 
adoptată cu o largă majoritate, 
subliniază, de asemenea, că 
limba națională rămâne 
ucrainiana, insistând, însă, pe 
“dezvoltarea și protejarea limbii 
ruse”.
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Actul de justiție câștigă
în calitate

Prin Ordonanța de urgfență nr. 52/1998, Guvernul 
României a adus unele completări-îmbunătățiri Ordo
nanței de urgență nr.9/1997 privind protecția socială a 
persoanelor disponibilizate ca urmare a restructurării, 
lichidării sau privatizării unor societăți comerciale. Ca și în 
cazul Ordonanței de urgență nr.9 măsurile se referă la 
concedierile colective.

Astfel, din titlu, ordonanța de urgență a fost extinsă și 
la cazurile de închidere operațională a activității agentului- 
economic, măsură prevăzută la alineatul 2 al art. 1 din 
ordonanța inițială care are următorul enunț:

!

- Domnule președinte, 
pentru întreaga societate 
românească s-a încheiat, 
cu bune și rele, un an de 
activitate, anul 1998. Cum 
s-a încheiat el pentru in
stituțiile judecătorești din 
județul Hunedoara?

- Anul 1998 a însemnat 
pentru instituțiile judecătorești 
din județul Hunedoara înche
ierea reformei cu caracter 
funcțional în sensul că în luna 
iunie 1998, cu participarea Mi
nistrului justiției și a Procuro
rului General al României s-a 
inaugurat activitatea de jude
cată și la ultima instanță înfiin
țată în baza Legii 29 de orga
nizare judecătorească, res
pectiv Judecătoria Hațeg. Ast
fel, în prezent în județ îi infor
măm pe cititorii dv. că funcțio
nează 6 judecătorii, la Deva, 
Petroșani, Hunedoara, Orăștie, 
Brad și Hațeg și Tribunalul Hu
nedoara cu sediul la Deva.

Sub aspectul volumului de 
activitate, în anul 1998 acesta 
a crescut la Tribunalul Hune
doara și s-a menținut relativ 
staționar la judecătoriile din 
județ sau cu reduceri de ordi
nul a câteva sute de dosare, 
ori cu creștere de același or
din de mărime la judecătoriile 
Petroșani și Hunedoara

Suntem aproape de înche
ierea derulării bilanțurilor pe 
1998, urmând ca în 22 ianuarie 
să aibă loc adunarea de bilanț 
la Tribunalul Hunedoara. Ca 
indicator de calitate în anul 
1998 remarc creșterea opera
tivității în soluționarea cau
zelor la Tribunalul Hunedoara, 
la judecătoriile Petroșani, Hu 
nedoaia și staționară la cele
lalte cu excepția Judecătoriei 
Orăștie care are cel mai bun 
procent de operați vitale.

- Ați vorbit de calitatea 
actului de justiție în 1998. 
Vreți să-l interpretați puțin 
prin prisma soluțiilor de 
fond apelate sau recurate?

- Referitor la calitatea solu
țiilor apelate sau recurate se 
poate aprecia în general că în 
ce privește desființarea solu
țiilor ca urmare a apelurilor și 
casarea altora ca urmare a're- 
cursurilor, numărul acestora s-

a redus fiind pronunțate în pe
rioada analizată mai multe hotă
râri legale și temeinice decât în 
1997. Eliminarea acestei posibi
lități de desființare sau casare 
este un deziderat pentru orice 
instituție judecătorească.

- în răspunsul la prima 
întrebare ați afirmat cu pri
vire la reforma în justiție că 
ea s-a încheiat în forma ei 
instituțională. Ce ar mai fi 
de făcut pentru a putea 
vorbi de o reformă totală?

pagube mari pentru buget. 
Să înțelegem de aici că 
acest fenomen infracțional 
s-a diminuat în județul nos
tru sau este vorba despre 
altceva?

-.Despre acest fenomen în
dreptățite ar fi să vorbească 
organele de urmărire penală, 
respectiv Poliția și instituțiile Mi
nisterului Public. Instanțele de 
judecată judecă și dau soluții în 
cauzele penale cu care sunt 
sesizate.

Discuție cu dl loan Ardelean, 
președintele Tribunalului Hunedoara

- în 1998 a fost lărgit proce
sul de informatizare a instituțiilor 
judecătorești. Banca de date 
existentă la Tribunalul Hunedoa
ra pe calculator permite specia
liștilor interesați să ia cunoștință 
de legislația în domeniu începând 
din 1924 ca și de practica juri
dică - soluții în cazuri similare - 
aplicată de-a lungul timpului. Din 
acest an și evidența dosarelor 
de la tribunal se va introduce în 
banca de date a calculatorului, 
iar anul viitor aceasta va fi co
nectată la calculatorul general al 
Ministerului Justiției.

- N-ați vorbit nimic des
pre oamenii care înfăptu
iesc actul de justiție.

- S-au pensionat câțiva ju
decători care îndeplineau condi
țiile de vârstă și stagiu și au fost 
îniocuiți cu alți specialiști care 
îndeplineau condițiile de intrare 
în magistratură.

- Au existat în județ ca
zuri de judecători cărora li s- 
a ridicat inamovibilitatea?

- A existat un caz la Jude
cătoria Petroșani în 1997. în 
1998 n-au fost cazuri.

- Domnule președinte, 
datorită transparenței pe 
care o aplică instituțiile jude
cătorești în raport cu presa, 
informarea ziariștilor de la 
Cuvântul liber a fost mereu 
completată cu paleta largă a 
cazuisticii cu care se con
fruntă aceste instituții. Am 
observat astfel că din ca
zuistică lipsesc sau sunt 
puține cauzele mari de cri
minalitate economică, cu

într-adevăr în 1998 numărul 
acestor cauze a fost redus. în 
materie de infracțiuni economice 
cele mai multe cauze pe care le- 
au soluționat instituțiile judecă
torești din județ au fost furturile 
din avutul privat.

- Anul trecut instituții ju
decătorești din județ au so
luționat, parțial sau definitiv, 
câteva cauze în care incul
pați! au fost ziariști chemați 
în judecată pentru calom
nie. Demersurile lor gaze
tărești incriminate ca atare 
erau de fapt niște critici la 
persoană, vreți să definiți - 
în lumina Codului penal - ca
lomnia prin presă?

- Accesul la justiție al cetă
țeanului român este prevăzut de 
Constituția României, de Con
venția Europeană a Drepturilor 
Omului la care România a aderat 
în ©94

în legătură cu conținutul ma
terial al infracțiunii de calomnie, 
fată de Codul penal anterior, cel 
în vigoare din 1997 prevede că 
constituie calomnie afirmarea ori 
difuzarea în public prin orice mij
loace de informații privitoare la o 
persoană care dacă ar fi ade
vărate ar atrage asupra per
soanei respective o sancțiune 
penală, administrativă sau ar 
supune-o disprețului public. 
Fapta se sancționează cu închi
soare de la 3 luni la 3 ani sau 
cu amendă.

- Ziaristului ce-i rămâne 
la dispoziție ca să se apere 
împotriva chemării abuzive 
în instanță, direct ca

inculpat, fără o cercetare 
prealabilă a denunțului în 
afară de un avocat pe care 
trebuie să-l plătească cu 
bani grei dintr-un venit 
adesea precar?

- Ziaristul poate să se ju
dece potrivit prevederilor Co
dului penal care stabilesc că 
proba verității este admisibilă 
dacă afirmațiile făcute de el au 
fost făcute pentru apărarea 
unui interes major, deosebit. în 
acest caz proba verității este 
făcută și afirmația nu consti
tuie infracțiune.

- Domnule președinte 
aveți cunoștință ca vreun 
ziarist să fi calomniat prin 
presă un magistrat împăr- 
țitor de dreptate? 1

- în anul 1998 în cotidianul 
"Cuvântul liber” am dat un 
răspuns la un articol publicat 
într-un cotidian central care 
afirma, într-o cauză oarecare, 
că, deși de ia Judecătoria 
Deva până la Tribunalul Hune
doara nu sunt decât câteva 
trepte, cauza nu a ajuns la tri
bunal. Adevărul era că acea 
cauză fusese soluționată la 
timpul respectiv în apel la tri
bunal și se afla în recurs la 
Curtea de apel.

Mai recent, într-un săptă
mânal de scandal, un ziarist 
face o afirmație pe care or
ganele în drept o vor califica 
drept calomnie sau ofensă a- 
dusă autorității sau ultraj, 
potrivit acesteia, o cauză 
aflată pe rol la Judecătoria 
Deva ar fi fost influențată în 
stadiul de cercetare și de 
urmărire penală de faptul că 
persoana inculpată poartă 
același nume cu președin
tele Tribunalului Hunedoara, 
un nume foarte răspândit în 
zona din care acesta provine 
și cu care ar fi, chipurile, ve
rișor. Am informat organele 
Parchetului și urmează ca în 
viitor acestea să fie sesizate 
cu privire la lipsa.de suport 
real a afirmației. Sesizarea 
inițială adresată parchetului a 
avut ca scop strămutarea 
dosarului respectiv în alt ju
deț pentru a înlătura orice 
urmă de suspiciune.

- Vă mulțumesc.

Modificări și completări 
aduse OUG nr.9/1997 

privind protecția 
disponibilizaților

2. “De aceleași măsuri (din OUG nr.9 n.n.) beneficiază 
și salariații ale căror contracte individuale de muncă vor fi 
desfăcute prin concedieri colective ca urmare a închiderii 
operaționale parțiale sau totale a activității în baza hotă
rârii adunării generale a acționarilor”

Pentru asemenea situație (de închidere operațională 
parțială sau totală a activității) posturile persoanelor 
disponibilizate se desființează și pot fi reînființate numai la 
reluarea activității după privatizarea agentului economic.

Alineatul 5 al ordonanței modificatoare precizează că 
prin societate comercială se înțeleg și companiile națio
nale, societățile naționale precum și societățile comer
ciale aflate sub autoritatea administrației publice locale 
rezultate din reorganizarea regiilor autonome.

Artieolul 2 al OUG inițială a fost completat de litera "b” 
astfel: “Desfacerea contractului individual de muncă este 
dispusă în temeiui art.130 al. 1 litera a sau b din Codul Muncii”.

Completări interesante i se aduc articolului 19 din 
OUG nr.9/1997. Alineatul 5 al articolului prevede că 
“Dreptul beneficiarului la plata compensatorie încetează 
la data reîncadrării în muncă la societatea comercială 
sau regia autonomă de la care a fost disponibilizat, iar 
sumele primite se restituie în limita plăților aferente 
perioadei ulterioare încadrării în muncă".

Alineatul 2 al art.20 din OUG nr.9/1997 a fost com
pletat astfel: (2) “Suma totală de bani acordată potrivit al.1 
poate fi majorată cu un salariu mediu net pe ramură sau, 
după caz, pe economie dacă beneficiarul are domiciliul 
într-un județ în care nivelul ratei șomajului este de cel 
puțin 12 la sută . Binevenită pentru disponibilizații din 
județul nostru această completare.

Ordonanța de urgență mai cuprinde și alte modificări 
de mai mic interes pentru publicul larg, motiv pentru care 
nu insistăm asupra lor.

Lui Fufu Aur i s-a

Spectacol” la 
gară

într-o noapte de ianuarie, 
j în jurul orei 23.00. la restau- 
; rantul "Feroviarul” din stația 
I CFR Hunedoara, Ștefănuțiu 
| Petrică Sorin de 29 de ani din 
I Valea Nandrului, comuna Peș- 
I tișu Mic, și Amariei Iulian de 21 

ani din Hunedoara, ambii fără 
ocupație, au provocat scandai. 
Ștefănuțiu l-a lovit cu un cuțit 
în regiunea epigastrică pe 
Toma loan Suraj de 21 ani din 
Hunedoara punându-i-viața în 
pericol.

Victima a fost internată în 
| spital în stare gravă. împotriva 

autorului a fost emis mandat 
de arestare preventivă pentru 
săvârșirea infracțiunii de ten 
tativă de omor.

V---------------- --------------- ---------

Tot în scandaiul respectiv, 
Amariei Iulian a lovit cu un topor 
ce-l purta asupra sa pe Lodiu 
Cornel Augustin, de 26 de ani 
din Hunedoara. încadrarea fap
tei urmează să fie făcută după 
concluziile medicului legist.

A prădat muzeul
Poliția municipiului Deva cer

cetează în stare de reținere pe 
Mureșan Ovidiu dq29 de ani din 
Căceu, județul Sălaj, fără ocu
pație, cu antecedente penale, 
care a fost prins îhtr-o dimineață 
după ce a spart un autovehicul 
aparținând Muzeului Civilizației 
Dacice și Romane Deva.

A furat mai multe bunuri pe 
care la apariția polițiștilor le-a as
cuns într-un garaj din apropiere.

A fost prezentat Parchetului 
cu propunere de arestare.

furat aurul
în noaptea de 8/9.01.1999, în 

jurul orei 0.30, pe o stradă din 
Deva în apropierea restauran
tului "Izvorul Veseliei" Fufu Aur 
Romeo de 24 de ani din Bucu
rești, patron la S.C "Comer 
Prod" SRL din Capitală, a fost 
victima unei agresiuni comise de 
3 indivizi necunoscuți (lovire cu 
pumnii și picioarele), prilej cu 
care aceștia l-au deposedat de 
suma de 500.000 de lei și o 
brățară din aur (val. cca 6 
milioane).

Fapta a fost reclamată în zi
ua de 09.01, oia 12.00, iar în 
ziua de 10.01.1999 autorii au 
fost descoperiți: Bolog Gheor
ghe, de 38 de ani, Popa Petra

che, 29 de ani, și Alupoaie 
Gheorghe, 35 de ani, toți din 
Deva, fără ocupație.

Autorii împreună cu victima 
au consumat băuturi alcoolice 
iar la un moment dat, între cei 4 
a intervenit un conflict spontan. 
După ieșirea din local, Popa 
Petrache și Alupoaie Gheorghe 
l-au atacat și lovit până a căzut 
la pământ.

Profitând de incapacita
tea victimei de a se apăra 
Bolog Gheorghe i-a luat banii 
și brățara din aur. Pentru 
acesta s-a emis mandat de 
arestare, ceilalți urmând să 
fie cercetați și luate măsuri 
în funcție de concluziile medi
cului legist.

Pagină realizată de Valentin NEAGU, ion CIOC LE!
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Răspundem 
cititorilor

Rubrică realizată cu 
sprijinul I.P.J. Hunedoara
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Dreptul la întreținere a soțului 
divorțat

djția ca incapacitatea să se da- ■ 
toreze unei împrejurări în legă- • 
tură cu căsătoria. Această în- | 
treținere poate fi stabilită până la 
o treime din venitul net din mun
că al soțului obligat la plata ei, 
potrivit cu nevoia celui care o 
cere și cu mijloacele celui ce 
urmează a o plăti. în atare si
tuație, vă puteți adresa judecă
toriei în vederea stabilirii unei 
astfel de obligații de întreținere.

Constantin Debra, 
Hunedoara:

Codul familiei prevede că 
soțul divorțat, dacă se află în
nevoie din pricina unei inca
pacități de muncă survenite îna
inte de căsătorie ori în timpul 
căsătoriei, are dreptul ia între
ținere. Bl are dreptul la întreținere 
și atunci când incapacitatea se 
ivește în decurs de un an de la 
desfacerea căsătoriei, cu con-

I

i
I
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I
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Deși nivelul creanțelor creste

ROMGAZ rămâne
neputincioasă în fața 

rău-platnicilor
arde de lei. Pe listă figurează 
E.M. Poiana Ruscă, 16 miliarde 
lei, R.A.I.L. Hunedoara, 11 mili
arde lei, "Siderurgica" Hune
doara, 9,9 miliarde lei, F.E. Paro- 
șeni, 2,7 miliarde lei, "Refrac
tara" Baru-Mare, 2,4 miliarde 
lei, "Activitatea" Orăștie, 848 
milioane lei și F.E. Mintia, 678 
milioane lei. Spre deosebire de 
operatorii economici, cei cas
nici sunt extrem de buni plat
nici ei neavând datorii față de 
Sucursala de gaz. Explicația 
constă și în faptul că marii 
consumatori nu trăiesc nici o 
clipă cu teama că neplata le va 
aduce sistarea alimentării cu 
gaz.-La unitățile cu foc conti
nuu, ROMGAZ nu poate coborî 
mai jos de limita de avarie ali
mentarea cu gaz a datornicilor. 
Faptul că se încasează puține 
lichidități, ne spune dl ing. Mir
cea Morariu, inginer șef al Su
cursalei Deva, face ca fondul 
de salarii și cel de investiții să 
fie consolidate cu foarte mare 
greutate.(A.S.)

Transformarea "regionale
lor1 de distribuție gaz-metan ale 
ROMGAZ în societăți comerciale 
nu a schimbat nimic, practic, în 
modul în care distribuitorul națio
nal de gaz-metan îi poate trata 
pe rău-platnici. în aceste condiții, 
datoriile operatorilor economici n- 
au încetat să crească alterând 
funcționarea normală a 
economiei.

La Sucursala Deva, din 
cadrul Societății Comerciale 
"Dlstrigaz Nord” S.A. Tîrgu Mu
reș, s-au adunat până la 11 
ianuarie 1999 creanțe, repre
zentând restanțe la plata ga- 
zului-metan furnizat, în valoare 
de 77 de miliarde de lei. Dacă la 
această sumă se adaugă și 
facturile neachitate aferente 
lunii decembrie și penalitățile 
suma de încasat depășește 
100 de miliarde de lei.

Printre cei mai "destoinici" 
rău-platnici se evidențiază so
cietățile comerciale desprinse 
din "Sidermet" Călan, care au 
în total o datorie de 25 de mili-__ _  . ■ —.

I-------------------------------
1 Preturile pieței centrale din Petroșani I • • 5

I

Sfințirea unei $rât>iMițc
La Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 din Deva, joi (14 ian. 

a.c.) a avut loc o slujbă de sfințire a localului, oficiată de părintele 
protopop Alexandru Hotăran. Cu acest prilej, au primit bine
cuvântarea preotului cele cinci grupe de copii și întreg personalul 
didactic și auxiliar.

Clădirea grădiniței a fost construită cu 24 de ani în urmă și 
motivul pentru care s-a dorit acum sfințirea ei ni l-a făcut cu
noscut dna directoare Mihaela Jula: “Acum, la început de an și 
sfârșit de mileniu (și respectând oarecum și tradiția de Bobo
tează), ne-am gândit să ne ocupăm puțin și de sufletele noastre; 
să facem acest lucru pentru copiii care sunt aici și pentru noi. Și 
ne bucurăm fiindcă toată lumea â participat la organizarea 
acestui moment în primul rând cu sufletul". (G.B.)

z

in perioada grevei minerilor piața centrală din municipiul 
Petroșani s-a dovedit a fi bine aprovizionată cu produse 
agroalimentare. Prețurile practicate aici sunt următoarele: ceapa
- 3000 lei/kg, cartofi 3.000 lei/kg, mere - 5000 - 6500lei/kg, țelină
- 10.000 lei/kg, morcovi - 3000 lei/kg, fasole uscată - 9000lei/kg. 
Prețul unui ou este de 1000 lei, laptele se vinde cu 3000 lei/litru, 
iar un kilogram de brânză de oi costă 30.000 lei.

Fructele exotice: banane - 12.000 lei/kg și portocale - 11.000 
lei/kg se găsesc din abundență. Prețurile produselor din carne au 
săltat, ajungând ca un kilogram de carne de porc să coste 30.000- 
40.000 lei, iar carnea de vită se vinde cu'30.000 lei/kg. (Cr.C.)

CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI DEVA 

HOTĂRÂREA NR. 172/1998 
privind constituirea unui fond pentru 
sprijinirea sportului de performanță în 

municipiul Deva

Consiliul local al municipiului Deva, 
Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

către domnul consilier Traian Barbura, prin care se 
propune instituirea unei taxe locale pentru sprijinirea 
sportului de performanță în municipiului Deva,

Având în vedere Referatul Serviciului administrație 
publică locală,

în baza prevederilor art. 42, alin 1 și 2 din Legea nr. 27/ 
1994, republicată, privind impozitele și taxele locale,

în conformitate cu prevederile art. 20 alin 2, lit. "n”, 
precum și ale art. 28 alin. 1 din Legea administrației publice 
locale nr. 69/1991, republicată.

F 8 ( 1

Hotărăște:
Art.? Aprobă constituirea, în perioada 1 ianuarie 31 

decembrie 1999, a unui fond pentru sprijinirea sportului de 
performanță în municipiul Deva.

Fondul prevăzut la alin. 1 va 11 alimentat prin contribuția 
lunară de minimum 25.000 Ici, a agenților economici care își 
au sediul, reprezentanțe sau filiale pe raza municipiului Deva.

Art. 2 Contribuția va fi .plătită sau virată, lunar, în 
contul 21220230, deschis la BN Trezoreria Deva cu 
specificația "pentru sprijinirea sportului de performanță”, 
iar sumele obținute vor fi repartizate, trimestrial, prin 
hotărâre a Consiliului local, cluburilor și asociațiilor 
sportive din municipiul Deva.

X. Deva, 16 decembrie 1998

CONSILIUL LOCAL AL

Creanțe și “șmecheri” în 
calea preparatorilor de

came
Una din problemele cu ca

re se confruntă conducerea 
"Decebal” Deva o reprezintă 
nivelul creanțelor societății, 
specializată pe producerea de 
conserve și preparate din câi
ne. in prezent nivelul acestor 
creanțe se ridică la peste 4 
miliarde de lei, bani a căror 
neîncasare frustrează socie
tatea de lichiditățile necesare 
administrării activității. Mai ales 
că la cheltuielile firmei se adau
gă și tranșele de plată către 
bancă, pentru creditele folosite 
la retehnologizarea, cu doi ani 
în urmă, a secției de conserve. 
Având o valoare inițială de 8 
miliarde de lei, în prezent va
loarea acestor reutilări se ri
dică la un preț de peste 25 de 
miliarde de lei. Firma trebuie să 
facă eforturi suplimentare pen
tru a "tine pasul" cu devalo 
rizarea leului. Ratele sunt cal
culate în guldeni olandezi și 
daca în 1997 un gulden era 
echivalat cu 1200 de lei astăzi 
el valoarează 6000 de lei.

Și ca și când acestea nu 
ar fi de ajuns, apar din jungla 
economiei subterane fel de fel 
de “figuri" specializate pe "tu
nuri". "De exemplu, ne spune dl 
ing. Marcel Manole, director 
general la "Decebal" Deva, am 
avut un așa zis client din Ba
cău care ne-a comandat con
serve în valoare de 94 de mili
oane de lei. A plătit pe loc cu o 
filă CEC. Din păcate, contul 
"onorabilului" era gol. Ce e mai 
rău este faptul că păgubiții nu 
au nici un mijloc legal de a-și 
recupera pierderile. Avem nu
meroase sentințe de execuție 
silită dar nu avem ce lua de la 
cei care ne-au jefuit. Ei se 
plimbă în mașini de lux, au vile 
impunătoare, iar pe firma lor 
nu au nimic înregistrat. Sunt 
imuni în fața actului punitiv. 
Aceste permisivități au dospit 
rapid o clasă de șmecheri ca
re trăiesc excelent din înșelă
ciunile pe care le provoacă 
operatorilor economici serioși". 
(AS.)

MUNICIPIULUI DEVA 
HOTĂRÂREA NR. 175/1998 

privind stabilirea taxelor și a termenului de 
închiriere pentru spațiile cu altă destinație 

decât aceea de locuință, aliate în administrarea 
Consiliului local al municipiului Deva 

Consiliul local al municipiului Deva, 
Având în vedere Expunerea de motive prezentată de 

către Primarul municipiului Deva, domnul Mncia Muntean, 
din care reiese necesitatea adoptării unei hotărâri privitul 
stabilirea tarifelor și a termenului de închiriere pentru 
spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, aliate în 
administrarea Consiliului local al municipiului Deva,

Analizând Referatul Biroului administrare clădiri, 
urmărire rate,

în temeiul prevederilor ari. 20 alin 2, lit "g”, precum și 
ale art. 28 alin. I din Legea administrației publice locale nr. 
69/1991, republicată,

Hotărăște:
Art. 1 Aprobă prelungirea termenului de închiriere 

pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință 
pană la data de 31 decembrie 1999.

Pentru spațiile care se vor vinde prin negociere directă 
sau prin licitație publică în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 
505/1998, contractele de închiriere se vor prelungi până la 
data vânzării acestora.

Art. 2 - Aprobă taxa de închiriere pentru spațiile cu altă 
destinație decât aceea de locuință, aflate în proprietatea 
municipiului sau în administrarea Consiliului local, conform 
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Pentru licitațiile ce urmează să se organizeze în vederea 
închirierii spațiilor devenite disponibile prin încetarea acti
vităților sau la spațiile nou construite, taxele stabilite în anexă 
vor constitui valoarea minimă de la care începe licitația.

Taxele lunarc/mp stabilite în urma unor licitații rămân 
nemodificate și se vor actualiza în funcție de indicele de 
inflație.

Deva, 16 decembrie 1998

Autoritățile române 
au depistat, în 1998, 
aproape 15 mii de stră
ini, care locuiau ilegal în 
România, amenzile apli
cate în aceste cazuri ridi- 
cându-se la peste șapte 
miliarde de lei, infor
mează Direcția Generală 
a Poliției de Frontieră, 
Străini, Probleme de Mi
grări și Pașapoarte

I » mii de străini locuiau ilegal în Remania
(DGPFSPMP)., Din cei 
14.683 de străini care 
aveau viza de ședere expi
rată, 1.551 au fost scoși 
din țară, 2.431 au fost de
terminați să părăsească 
România, acordându-li-se 
vize de ieșire, iar celorlați 
li s-au prelungit vizele.

Anul trecut, au fost repa
triate 61 de cetătem din 
Sri Lanka, 91 din Bangla
desh și 41 din Pakistan 
care au fost escortați până 
în țara de origine do cadre 
din Direcția Străini. 
Totodată, au fost scoși din 
țară 27 de irakieni depis

tați în județul Timiș, 16 
asiatici care stăteau ilegal 
în Craiova, zece chinezi și 
16 pakistanezi descoperiți 
în București. De aseme
nea, au mai fost expulzați 
45 de turci, 17 indieni și 
șase cetățeni din Sri- 
Lanka.

Cadre din DGPFSPMP au 
identificat și predat poliției 24 
de străini care erau căutați de 
Interpol pentru diferite infrac
țiuni și care se ascundeau în 
România. Printre aceștia au 
fost Antonio/ Di Gabrielle, 
membru marcant al Camorei 
italiene, americanul Santo

Midula și austriaca Anna 
Ulrike Vrbicky.

în prezent, în evidența 
Direcției Străini se află 
25.956 de asoci’ați ai unor 
firme mixte, 17.954 de ce
tățeni străini care învață în 
România, 2.516 de per
soane care au venit în scop 
umanitar ori în calitate de 
misionari ai unor culte sau 
organizații religioase.

T
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La Deva s-a deschis

Un modern supermagazin
Zilele trecute a avut loc 

în municipiul Deva des
chiderea oficială a unui 
modern supermagazin. 
Este vorba despre maga
zinul INTO, situat la parterul 
blocului 5 de pe Bulevardul 
„Decebal". Societatea 
,,Sega Alpex" a realizat o 
investiție importantă, prin 
deschiderea acestui 
magazin care poate rivaliza 
cu cele mai elegante și 
utile spații comerciale din 
marile orașe ale țării.

Momentul a început cu 
o slujbă de sfințire a 
localului, oficiată de preotul 
Mircea Farca.

Au participat la festi
vitatea deschiderii dnii 
Nicolae Stanca, prefectul 
județului, Segesvary Ni
colae, subprefect, Gheor- 
ghe Barbu, președintele 
Consiliului Județean, Mircia 
Muntean, primarul munici
piului Deva, conducători sau 
reprezentanți ai unor 
importante instituții județene 
și municipale, ziariști.

Cei prezenți au vizitat 
apoi articolele expuse la

Din statisticile pe 1998 ale OJPC

ABATERI DE LA NORMELE 
ÎN VIGOARE

Diversitatea ofertei de bunuri și 
servicii către populație impune în 
această perioadă de tranziție o 
continuă preocupare pentru activitatea 
de protecție a consumatorilor. Astfel 
importante în această perioadă sunt 
atât intensificarea acțiunilor Oficiilor de 
protecție a consumatorilor cât și 
formarea unui consumator în măsură 
să se autoprotejeze împotriva oricărui 
abuz care ar putea sâ-i pună în pericol 
sănătatea și interesele legitime.

în anul recent încheiat, Oficiul 
Județean pentru Protecția 
Consumatorilor Hunedoara - Deva a 
efectuat un număr de 1348 acțiuni de 
control precum și 266 verificări în urma 
unor sesizări și reclamații primite din 
partea consumatorilor. în cadrul acestor 
acțiuni de control au fost încheiate 
1072 de procese verbale de 
constatare - contravenție, în 
consecință aplicându-se amenzi în 
valoare totală de 459,55 milioane lei

Inspectorii de specialitate din cadrul 
OJPC au venficat atât mărfuri indigene, 
în valoare totală de 1273,2 milioane, cât 
și mărfuri din import, în valoare totală de 
1462 milioane. Dintre mărfurile indigene 
controlate, mărfuri în valoare totală de

962,7 milioane lei au fost constatate cu 
abateri de la normele legale în vigoare, 
iar mărfuri în valoare totală de 119,1 
milioane lei au fost oprite definitiv de la 
comercializare Inspectorii OJPC 
apreciau că între mărfurile românești 
controlate majoritatea abaterilor au fost 
constatate la produsele alimentare care 
prezentat fie modificări organoleptice, 
fie termen de valabilitate depășit.

Din volumul total de mărfuri din 
import controlate, mărfuri în valoare 
totală de 979,4 milioane de lei 
prezentau abateri și doar mărfuri în 
valoare de 45,6 milioane lei au fost 
oprite definitiv de la comercializare. 
Inspectorii OJPC susțin că la mărfurile 
din import majoritatea abaterilor au fost 
constatate la produsele nealimentare 
(vopsele, cosmetice, electronice etc) 
care prezentau caracteristici calitative 
neconforme celor declarate, ori termen 
de garanție depășit.

După cum se poate lesne constata 
mai mult de 75 la sută din produsele 
controlate de inspectorii OJPC au fost 
constatate cu abateri, semn că, în ciuda 
prețurilor mari, calitatea mărfurilor de pe 
piața românească este îndoielnică.

Ciprian MARiNUȚ

MARȚI
19 ianuarie
tvr i

6,00 România: ora 6 vă oferă 
“Cafeaua de dimineață” 9.00 
TVR Cluj 10,00 TVR Info 10.05 
TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12,00 TVR Info 12.05 Credo (r) 
14,00 TVR Info 14.10 Tenis 
Australian Open 16.00 
Emisiune în limba maghiară 
17.00 Micuța Memol (d.a) 
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

TVR 2
6,30 TV Telematinal 9,45 

Varietăți internaționale 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:

Aspect din timpul deschiderii oficiale a supermagazinului 
INTO Deva.

parterul și etajul spațiosului 
magazin, au putut constata 
că la baza materializării 
acestei idei a stat un 
concept de comerț modern, 
promovat de asociații Sorin 
Lăpușcă și Aurica Șoit. 
Potențialii cumpărători pot 
beneficia de un ghid pentru 
aranjarea cu gust a unei 
locuințe prin însuși modul

franceza 15,35 Desene ani
mate 16.00 Țiganca (s, ep. 
105) 16.45 Santa Barbara (s)
17,50 TVR Info 18.00 Care pe 
care? (cs) 19,00 Știri bancare 
și bursiere 19,10 Dosarele 
istoriei (do) 20,10 Mistere și 
minuni (s) 21,10 Sensul 
tranziției 22 00 Tenis Austra
lian Open 23,00 Pelerinaje

ANTENA I
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 14.30 Foișorul de foc
15.30 Dallas (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 
Marlus Tucă Show 21,00 
Moștenitoarea (f.a.) 23.00 
Observator 23.30 Agenta de 
presă 23,35 Schimbul de 
noapte

PRO TV
7.00 Eună dimineața, PRO 

de expunere. Băile 
complet amenajate, 
mobilierul de bucătărie, 
colțarele, corpurile de 
iluminat, multe alte 
articole utile locuințelor au 
fost cu gust alese și apoi 
etalate spre a oferi ideea 
aranjării căminelor 
noastre.

Estera SÎNA

Piața Petre & Roman din Deva

PE CALE DE DISPARIȚIE!?
Pentru locuitorii municipiului Deva 

și mai cu seamă pentru cei stabiliți în 
cartierul Dacia, în aprilie 1998 prindea 
contur o piață agroalimentară 
modernă, lată cum, după nici un an de 
la înființare, piața Petre & Roman din 
Deva pare uitată cu desăvârșire atât 
de producători și comercianți, cât și de 
clienți.

Anul trecut, dna Dorina Achim, 
administratorul pieței, a investit in 
acest edificiu 400 de milioane lei. 
Sumă cu ajutorul căreia s-a construit, 
s-a introdus apa, s-au amplasat 
chioșcuri pentru ca activitatea 
comercială să se desfășoare în 
condiții civilizate. Din păcate însă, 
numărul celor care vând in stradă 
produse de proveniență străină este 
într-o vizibilă creștere. Aceștia 
practică un comerț stradal (culmea, 
chiar în față la ,,Alimentara”!), 
neținând cont de faptul că produsele 
pe care le oferă sunt expuse in condiții 
necorespunzătoare, sunt mărfuri 
perisabile, care prin alterare sunt 
susceptibile a prezenta pericol pentru 
sănătatea consumatorului. Ei preferă 
să își vândă marfa aici, cu toate că la 
doar douăzeci de metri s-a ^menajat 
un loc special destinat activităților 
comerciale. Se pare că și 
cumpărătorilor le convine să-și 
achiziționeze de aici cele necesare, 
poate din comoditate sau poate pentru

9
că produsele de contrabandă se vând 
la prețuri mai scăzute. ..Regret că em 
făcut o asemenea investiție în oraș în 
speranța că oamenii își vor face 
cumpărăturile în condiții civilizate. în 
cartierul Dacia puterea de cumpărare 
este mai mică decât in centrul 
orașului, oamenii sunt mai săraci și 
preferă să cumpere la prețuri de 
speculă, chiar dacă se află la câțiva 
pași de piață", spunea dna Dorina 
Achim,

La ora actuală, din cele 20 de 
chioșcuri, care împrejmuiau piața și 
funcționau în totalitate, mai sunt 
deschise doar șapte, oferind produse 
alimentare, pește și îmbrăcăminte 
second-hand. Dintre producătorii de 
legume-fructe mulți s-au retras, 
rămânând doar trei, concurați 
bineînțeles de cei ,,de afară”.

Care va fi în viitor soarta acestei 
piețe, nu putem ști. Știm doar că aici 
s-a.u investit bani și speranțe pentru 
practicarea unui comerț civilizat, 
igienic. ,,Piața va rezista în viitor 
numai în condițiile în care
comercianții își vor da seama de 
modul în care trebuie să-și
desfășoare activitățile, iar clienții vor 
învăța să aibă pretenții de la
producători”, mărturisea dna
administrator.

Cristina CÎNDA

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 
urgență (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/ 
Profit

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (s/ 

r) 7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 
Te iubesc (s/r) 9.00 Sărmana 
Maria (s/r) 9.30 Dragostea nu 
moare (s/r) 10.00 Pro
misiunea (t/r) 11,55 Ca la 
mama Acasa (r) 12,00 De 
partea legii (s/r) 12.30 Ultima 
vară (s/r) 14,00 Dragoste și 
putere (s/r) 14.45 Miste
rioasa doamnă (s/r) 15.30 Te

Strict autentic
“Poftiți dragii mei”

Un coleg se destăinuie:
Dintre contribuabilii cu datorii mari la buget (care s-au 

dat la fund în relațiile cu finanțele publice) aveam pe listă 
și o societate comercială cu răspundere limitată de pe 
strada Libertății din municipiul Deva. (Nu o dăm cu 
numele. Riscăm să-i plătim, personal, daune morale 
pentru știrbirea prestigiului...)

Ne constituim în "echipaj” și mergem la adresă.
Bloc cu interfon. Sunăm.
- Alo! Suntem de la... Nu ne lasă să terminăm ce- 

aveam de spus.
- Poftiți. Poftiți... Se aude vocea unei femei... Clic... 

face descuietoarea ușii. Și ne trezim în hol.
(Măi să fie! - gândesc. Ceva nu e în regulă! Nu mi s-a 

întâmplat să întâlnesc un contribuabil așa de amabil! 
Pornesc în urma colegului, care, mai nou în "meserie", 
se bucură ca un copil. "în sfârșit l-am găsit" - îmi zice, 
urcând hotărât câte două trepte... Și zău că avea dreptate! 
Ne-am învârtit cel puțin trei ore pe strada Libertății, până 
am dat de bloc. Cu schimbarea “nașilor”, așa de greu 
dăm de "fini”!) Sunăm la apartamentul...

- De când vă aștept - ne spune o femeie, toată numai 
zâmbet... Ați venit cu premiul de la televiziune?

- Doamnă... știți... Noi suntem de la finanțe. Cineva din 
familia dumneavoastră desfășoară activitate. Are de plătit 
la buget... Când aude câte zeci de milioane are să achite 
fiscului firma care are adresa la apartamentul ei începe 
teatrul:

- Ce bani! Ce fisc! teșiți... leșiți... Săriți... Hoții... Hoții...
Cu ce nu sunt în clar: Cum de a ajuns-, la parter, 

colegul meu, înaintea liftului?! Eu am reușit să-l iau cum 
se zice din “zbor” pentru că am fost mai aproape de ușă.

N. Panaitescu

iubesc (s) 16.00 Uneori avem 
aripi (s) 16.45 Guadalupe (s)
17.30 Ultima vară (s) 18.25 Ca 
la mama Acasă 18.30 
Sărmana Maria (s) 19.00 
Dragostea nu moare (s) 
20.00 Dragoste și putere (s) 
20.45 Misterioasa doamnă 
(s) 21.30 Surorile (s) 22.30 
Un domn adevărat (f. a.)

PRIMA TV
7.00 Prima oră 10,30 în 

numele iubirii (r) 11 00
Cinemagia (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 
Marla 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
18.50 Real TV 19.00 Viper 
(s,ep. 54) 20.00 Camera 
ascunsă (div., ep. 54) 20.30 
Brooklyn South (s, ep. 8)
22.30 Focus + emisiune de 
știri 23.00 Ultima ediție 
(talkshow)

HEMS» "I
10,00 Comoara îngropată 

(1998) 11,45 Viața în roz 
(1997) 13,15 Cine este Moș 
Crăciun? (1994) 15,00
Războiul fiarelor (d.a.) 15,30 
Forța de reacție (1998) 
17,00 Se mai schimbă 
lucrurile (1998) 18,45 Graba 
strică treaba (1997) 20,30 
Camionagiii cosmosului 
(1996) 22,15 Un bacșiș de 
2.000.000 $

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program comer

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

ANTENA I - DEVA
10.00-10.15 Știri locale (r) 

10.15-16.30 Antena 1 
București 16.30-17.00 
Interviul săptămânii 17.00-
17.50 Antena 1 București 
17.50-18.00 Știri locale 18.00- 
24.00 Antena 1 București >

nerescep
Marți, 19 ianuarie

Z> BERBEC 
(21.III - 20.IV)

în dragoste faceți 
sacrificii exagerate.
Mâncați prea mult și vă 
îngrășați. Deci atenție la 
siluetă.

3 TAUR 
(21.IV - 21.V)

Prudența vă scutește de 
complicații Inutile. Sunt 
posibile mici succese la 
serviciu. Renunțați la 
interiorizare și exterio- 
rizați-vă bucuria.

O GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Fiind pașnic puteți 
colabora și cu persoanele 
antipatice, având posibili
tatea îmbunătățirii relațiilor 
cu colegii. E posibilă o 
ofertă avantajoasă.

3 RAC
(22.VI - 22.VII)

Cu tact vă puteți ajuta 
prietenii. Acasă pot apărea 
furtuni sentimentale și cu 
cât rezolvarea lor se 
amână, cu atât se 
acumulează problemele.

O LEU 
(23.VII - 22.VIII) 

într-o relație stabilă vă 
așteaptă zile liniștite. Dacă 
sunteți singur nu grăbiți 
evenimenteîe, lăsațl să 
meargă totul de la sine.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Căutați compania celor 
care vă pot ajuta. Cariera 
și viața personală pentru 
dv sunt inseparabile, 
antrenați-vă partenerul în 
munca dv.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)’

Din nou o săptămână 
schimbătoare pentru 
femei. Fiți ferme și 
susțineți o singură opinie. 
Stabilizați-vă relația și 
analizați-vă sentimentele.

3 SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Fiți darnici: duceți flori 
dacă mergeți în vizită, 
lăsați mai mulți bani la 
cutia milei din biserică și 
veți descoperi ce bine vă 
simțiți apoi.

3 SĂGETĂTOR 
(22.XI 20.XII)

Prin buna folosire a 
timpului, cu bună orga
nizare. în profesie aveți 
realizări. O perioadă 
armonioasă aveți și în 
relațiile sentimentale, de 
familie

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

A venit momentul 
așteptatei schimbări. Nu 
destăinuiți problemele 
mărunte din viața dv. ca să 
nu stârniți bârfe.

3 VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

E vremea prieteniilor. 
Oportunilăfile vă sunt 
oferite pe tavă. fără 
oboseala Cu partenerul 
obțineți măcar un 
“armistițiu”.

3 PEȘTI 
(19.11 - 20.III)

Azi puteți seduce pe ) 
oricine. Nu vă folosiți far
mecul in scopuri nesin- | 
cere. Evenimente nepre- | 
văzute vă dau planurile | 
peste cap încercați să 
profitați și așa.

neveste»
*-------------------------------------------- z



ANIVERSARI

• Astăzi când prinzi în mâ
nuța ta cel de al doilea boboc 
al vieții, dragă Ioana Nicula din 
Hărțăgani, nașa Lenuța Popa 
îți urează toate cele bune. 
(6638)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând pământ la Banpotoc, 
lângă stația de autobuz. Infor- 
mații la Săulești, 58 (6630)

• Vând teren intravilan în 
stațiunea Geoagiu-Băi, pozi
ție cabană agrement. Tel. 
230310 orele 18-21, (6608)

• Vând teren 500 mp, Doro
banți,20, garsonieră, Deva. 
Al.Viitorului, bl.O.4,parter. Tel. 
223834 (6633)

• Vând casă și grădină, 
5600 mp. Deva, tel. 215058 
(6655)

• Vând apartament 3 ca
mere decomandate, parter, 
ultracentral, posibilități priva
tizare. Informații tel: 234440.

• Vând apartament 2 ca
mere, Orăștie, str. Mureșului, 
bl.4, tel. 223670, 092/367347 
(6144)

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

• Cumpăr IMS în stare bună, 
neaccidentat. 229315 (6616) 

231673, 217744, 094 597203 
(6651)

• Vând Lada 1200, 
10.000.000 lei, negociabil. Tel. 
283270 (6631)

• Vând BMW 3201, fabricație
1995, neînmatriculat, 2500 
DM, Tel. 260091 (6619)

• Vând Dacia, an fabricație
1996. Tel. 713221, orele 9-15 
(6693)

• Vând Renault 11, înma
triculat. Tel. 233634, după ora 
16. (6636)

• Cumpăr Cielo 1995/96, 
sau preiau rate. Tel. 094 
515445 (6640)

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

• Vând remorcă RM2 Mig 6 
stare bună. Informații Agromec 
Căstău sau telefon 646154. 
după ora 18. (4113)

• Vând autoutilitară Iveco 
Turbo Daily 35-10, 3,5 t, fa
bricație 1986, axă dublă spate, 
înmatriculată, preț 12000 DM, 
tel. 092/281558, 216043. 
(6751)

• Vând negociabil mobilă de 
dormitor, Orăștie, Dacilor, 8 A. 
Telefon 242881. (4115)

• Vând vitrine frigorifice, 
cântare electronice și bascule, 
case marcat, cărucior marfă, 
dulap vestiar, navete, sticle 1/ 
1 1/2. Tel. 223834, 624793 
(6633)

• Ieftin, alarme auto, inter- 
foane scară. Tel. 092 782279 
(6644)

• Vând tractor 445 CP, în 
stare de funcționare și alte 
utilaje, cu plata în rate. Hațeg, 
str. Cloșca nr. 32. (5794)

• Societatea Ultra Service 
vinde copiatoare noi, second
hand, imprimante laser ink-jet, 
case marcaj, cântare electro
nice, la prețuri avantajoase. 
Reciclăm cartușe imprimante 
laser și ink-jet. Asigurăm ser
vice 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. Deea Prod Car SRL 
Hunedoara vinde spațiu co
mercial, str. Lipscani, maga
zin Piața Obor, magazin ali
mentar Viorele, abator car
mangerie Crișeni-Călan, 
casă, str. Chizid, nr. 21, tel. 
092/356273 (4221)

• Cumpărăm semințe de 
dovleac 7500-8500/kg, tel. 
094/220841 (3383)

1FERTE DE
SERVICII

• INTERAMERICAN ASI
GURĂRI angajează persoane 
sociabile, perseverente pentru 
postul coordonator activitate, 
în cadrul agenției Deva. Ru
găm cei interesați trimiteți C.V. 
ia nr. fax: 01/2107742, 01/ 

7815023.

• Agenție internațională 
asigură contracte în Germania 
și Elveția pentru: artiști, muzi
cieni, balerine, fotomodele, 
dansatoare. Tel./fax: 055/ 
210768. (000011)

4 Importator direct Canada 
pregătește - formează ma
nageri în domeniul vânzărilor. 
Pregătire gratuită, profit zilnic 
100.000 - 150.000 lei. Sunați 
azi, start mâine. Experiența nu 
este necesară.

• Agenție de publicitate 
angajează agenți vânzări, ma
ximum 30 ani, permis auto. 
Tel. 233206. (6143)

• Caut investitor. Dețin spațiu 
producție industrie alimentară 
autorizat (abator). Eventual 
vând sau închiriez. Tel. 092/ 
777302 (6593)

• SC Jupitex Prodcom SRL
Deva anunță că în curând va 
deschide un magazin de 
îmbrăcăminte și încălțămin
te import Germania, în ora
șul Hunedoara, pe str. Aurel 
Vlaicu, nr. 70. Totodată firma 
anunță că angajează vânză
toare pentru acest magazin. 
Informații și alte detalii la tel. 
235111, 235112, 235113 
(6611)____________________

• Vreți să câștigâți între 
150000-300000 lei la zi ? 
Sunați la 092493879 (6617)

• Oferim o activitate cu profit 
de 20 milioane lei lunar, pentru 
disponibilizații din zonele 
defavorizate. Tel. 064 152508, 
064 142478 (6626)

"ruirnii'PiiE l icvM"
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DIVERSE

• în conformitate cu Legea nr. 
137/1995, SC Comsif SRL Deva 
anunță începerea demersurilor 
pentru obținerea acordului de 
mediu pentru chioșcul alimentar 
nr. 20 din piața centrală Deva . 
Eventualele sesizări se depun la 
sediul APM Deva, str. Aurel Vlaicu 
nr. 25.(6627)

PIERDERI

• Pierdut legitimație de student 
pe numele Nicov Răzvan Con
stantin eliberată de Institutul 
Politehnic Timișoara Facultatea 
de Construcții - colegiu și legiti
mație de călătorie. Le declar 
nule. (6145)

FÂINÂ ÎB1J55
SC MOARA CAPRICORNILOR SRL 

NĂDLAC
057-473312, 094697007 

FAX: 057-473164; 057-473327

SC PANICOR SA
Hunedoara

(Fabrica de pâine)

Vinde prin licitație în data de 26.01.99 
din localitățile Hunedoara, Călan, Hațeg

- Clădiri și hale de producție
- Utilaje de panificație
- Silozuri și buncăre de făină
- Pompe cu rotoare profilate 
Informații la telefon 054/713556

■ Pierdut certificat cod fiscal 
nr. 4649583 aparținând SC 
Pampas TS SRL Teiuș. Se 
declară nul. (6624)

DECESE

• Familiile Popa loachim 
și Cornelia, Popa Robert și 
Marinela mulțumesc tuturor 
celor care le-au fost alături 
în momentele grele 
pricinuite de decesul celui 
care a fost un bun soț, tată, 
bunic și străbunic

ZENU POPA
Fie-i țărâna ușoară ! 

(6645)

în atenția consumatorilor de gaze 
naturale

întreținerea, exploatarea și repararea instalațiilor de utilizare 
a gazelor naturale revine beneficiarilor.

Pentru preîntâmpinarea accidentelor ce ar putea surveni din 
cauza folosirii incorecte a instalațiilor de gaze naturale, se vor 
respecta cu strictețe următoarele reguli:

1. Permanent:
■ Să rețină instalațiile în stare bună de funcționare și să 

utilizeze aceste instalații în conformitate cu instrucțiunile primite 
de la unitatea distribuitoare.

■ Să nu micșoreze sau să astupe suprafețele vitrate, 
golurile pentru ventilare, aerisirea subsolurilor, etanșarea 
pătrunderii instalațiilor în subsol, accesul aerului necesar arderii 
precum și pentru evacuarea gazelor de ardere prevăzute 
pentru asigurarea siguranței în exploatare.

■ Să nu permită și să nu execute modificări ale instalațiilor 
existente, racordări sau desființări de puncte de consum gaze 
naturale decât pe bază de aprobări legale și numai prin societăți 
care au agrement tehnic în acest sens.

2. înainte de aprinderea focului:
a) Se va face ventilarea încăperilor în care funcționează 

aparatele de utilizare: în centralele termice și în încăperile cu 
aparate cu focuri libere se va crea o ventilație permanentă;

b) Se va controla tirajul aparatelor racordate la coș: în caz 
că se constată lipsa tirajului, nu se va aprinde focul decât după 
luarea măsurilor care să asigure tirajul (curățarea coșului, a 
sobei, separarea aparatelor de evacuare mecanică, des
chiderea Capetelor de reglaj etc.);

c) Se va controla dacă robinetele aparatului de utilizare sunt 
închise: dacă robinetele sunt deschise, se vor lua măsuri de 
ventilare a încăperilor respective și a celor învecinate, aprin
derea focului făcându-se numai după aerisirea completă;

d) Se va asigura accesul aerului de ardere în focarul 
aparatului de utilizare (prin deschiderea ușilor cenușarului la 
sobe, prin deschiderea fantelor de acces la aer în focar, prin 
pornirea ventilatorului etc);

e) Se va verifica funcționarea aparatului de automatizare;
f) Se va asigura ventilarea focarelor.
3. La aprinderea focului și în timpul funcționării:
a) După aerisirea focarelor, minimum 5 minute, se poate 

proceda în continuare la aprinderea focului. Aprinderea arză
torului sau a instalației de ardere se face numai cu aprinzătorul, 
fiind interzisă aprinderea directă cu chibrituri, hârtie etc;

b) Se apropie aprinzătorul de arzător, după care se deschide 
lent robinetul de manetă, până la aprinderea flăcării, continuarea 
deschiderii robinetului se va face concomitent cu supravegherea 
stabilității flăcării.

c) Respectarea instrucțiunilor elaborate de fabrica pro
ducătoare a aparatelor de utilizare:

d) Supravegherea permanentă în timpul funcționării a tuturor 
aparatelor neautomatizate; '

e) Stingerea focului la aparatele de utilizare racordate cu 
furtun se va tace prin închiderea robinetului de siguranță (cel de 
dinaintea furtunului), după stingerea flăcării închizându-se și 
robinetul de manevră;

f) în instituții (școli, cămine, hoteluri), focul se aprinde și se 
stinge numai de către personalul instruit și însărcinat cu aceasta, 
prin grija unității beneficiare.

4. Indicații speciale:
a) La utilizarea gazului este interzis:

• să se aprindă focul dacă aparatul de utilizare nu este 
etanș sau dacă nu are tiraj;

• să se 'ase focul aprins nesupravegheat;
• să se doarmă cu focul aprins;
• să se doarmă în încăperi cu aparate de consum gaze 

neracordate la coș;
• să se utilizeze aparate de consum neracordate la coș 

pentru încălzirea încăperilor:
• să se facă modificări la instalația de gaze fără aprobare 

legală;
• să se obtureze secțiunea coșului în timpul funcționării 

aparatelor de ardere.
b) Dacă se simte mirosul caracteristic al gazului, să se ia de 

urgență următoarele măsuri:
• stingerea tuturor focurilor;
• deschiderea ușilor și a ferestrelor;
• sa nu se aprindă chibrituri și să nu se manevreze 

întrerupătoarele electrice;
• că nu se doarmă noaptea în încăperea respectivă.

Reamintim abonaților casnici și asociațiilor de locatari că 
plata consumului de gaz se efectuează în termen de cincrzile 
de la data primirii înștiințărilor de plată sau depunerii în cont la 
CEC.

Peste termenul respectiv se percep penalizări, iar la 30 de zile 
se încetează furnizarea gazului.

Degradarea aparatelor de măsură se sancționează cu 
amendă de la 500.000 -1.000.000 lei.

Consumatorii de gaze sunt obligați să permită delegaților 
întreprinderii distribuitoare, care se prezintă cu legitimația vidată 
la zi și ordin de serviciu, accesul pentru control și verificare sau 
revizie a instalațiilor de gaze.

Abonaților care se opun la efectuarea controlului li se va 
sista furnizarea gazelor până la efectuarea controlului și după 
achitarea tarifului de deschidere.

* * ★

Apelăm, de asemenea, la întreaga populație pentru a ne 
sprijini în depistarea oricăror emanații de gaze pe conductele 
stradale sau prin spațiile verzi.

Pentru orice emanații de gaze sau-alte cauze care ar putea- 
diminua gradul de siguranță în exploatare a conductelor și 
instalațiilor de gaze, se va telefona de urgență echipelor de 
intervenție, care răspund la telefoanele: Deva: 928 227091; 
Simeria: 928 261343; Petroșani: 544811; Hurfedoara: 712849; 
Călan: 730492; Orăștie: 242465; Vulcan: 570032; Hațeg: 777190; 
Geoagiu Băi: 648157.

STIMAȚI CONSUMATORI DE GAZE 
NATURALE!

Folosirea gazelor naturale de către cei care nu cunosc și 
nu respectă instrucțiunile pentru utilizarea lor creează 
pericolul producerii de explozii. De aceea, pentru prevenirea 
exploziei în locuința dv., indiferent dacă gazele acumulate 
provin din infiltrații sau ca rezultat al unor defecțiuni sau 
manevre greșite ale instalației de utilizare, vă recomandăm 
următoarele:

3 nu aprindeți focul sau lumina electrică în încăperi fără o 
aerisire prealabilă;

O asigurați aerisirea permanentă în încăperile în care 
există aparate de utilizare cu flacără deschisă;

O asigurați ventilarea subsolului prin orificii de ventilare 
pe conturul exterior al clădirii și între încăperile din subsol;

O nu obturați orificiile de aerisire ale pivnițelor și ale 
subsolurilor tehnice;

2 respectați instrucțiunile de utilizare a gazelor naturale 
existente la consumatori și publicate periodic în presa locală de 
către Distribuția de Gaze Naturale.
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In paralel pe patru roți
După 1990, în multe 

sectoare au apărut și 
întreprinzători particulari, 
care prestează activități de 
producție sau servicii în 
paralel cu unitățile de stat, 
foste și actuale, chiar dacă 
și-au schimbat numele. A 
fost dată și o Lege a 
concurenței. De atunci 
suntem martorii unor 
frecușuri și disensiuni 
permanente între unele 
firme de stat și particulare, 
deși economia de piață și 
concurența le încurajează 
deopotrivă, având de 
câștigat cel mai bun.

Frecvente au fost și sunt 
asemenea situații în 
principal în domeniul 
transporturilor, în care 
întreprinzătorii particulari au 
devenit mai mulți decât 
întreprinderile de stat, pe 
care le concurează în mod 
serios, oferind servicii mai 
prompte, mai civilizate și 
uneori chiar mai ieftine. 
Aceasta mai ales pentru că 
unitățile de stat au rămas 
cu structuri greoaie, cu 
dotare uzată, cu personal 
supradimensionat. Nu-i mai 
puțin adevărat că anumite 
firme particulare funcțio
nează sub litera legii, le 
răpesc pur și simplu clienții 
celorlalți. Și s-ar putea da 
destule exemple.

Există, cum spuneam, și 
o Lege a concurenței, pe 
care mulți o ignoră. Din 
necunoaștere sau cu bună 
știință. După cum se petrec 
și situații când particularii 
sunt frânați în activitatea lor 
de bariere mai mult sau 
mai puțin legale.

în 13 decembrie 1996, 
| Gheorghe Florea, din I Hațeg, și-a înjghebat o 

societate de transport -

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ A 

DRUMURILOR - R.A. 
DEVA

Organizează în 28 ianuarie 1999, ora 10 

LICITAȚIE 
deschisa pentru vânzarea:

> 2 autoturisme ARO 10

Licitația are loc la seăiul D.J.D.- 
RA, str. Dragos^Vodă, nr.l-j.

Autoturismele pot fi văzute la 
Baza Auto DJD-RA, str. C.A. Rosetli 
(lângă OGA).

Licitația se va repeta în fiecare zi 
de joi din lunafebruarie.

Informații 054/225090.

! Direcția Silvică Deva
I '

cu sediul in Deva, str. Mihai Viteazu, 
hr. IO, 
anunță 

licitație publică
. pentru mijloacele fixe aprobate la
* scoaterea din funcțiune in anul 1999,
• în zilele de 1 și 8 februarie 1999.
' Licitația va avea loc la sediul Direcției 
I Silvice Deva.

marfă și persoane - numită 
,,Flipper '96 Comtrans” 
Hațeg. Și-a cumpărat un 
autovehicul de 8+1 
persoane și un camion, și-a 
scos licențele și asigurările 
necesare și abia în 1998 a 
desfășurat ceva activitate. în 
special în transportul de 
călători. Și așa cum face 

r ............

Frecușuri și 
disensiuni 
intre unele 

firme de stat 
și particulare 
fiecare, în dorința firească 
de a câștiga, a atacat și 
traseul Hațeg - Subcetate 
(gară), la plecarea și 
sosirea trenurilor. A intrat 
însă în perimetrul SC 
,,Prestatorul” SA Hațeg, 
derivat din fosta IGO, 
dijmuindu-i călătorii. Drept 
urmare, Primăria Hațeg i-a 
interzis lui „Flipper ’96" să 
mai funcționeze pe acest 
traseu, mai ales că nu are 
licență în acest sens 
eliberată de Autoritatea 
Rutieră Hunedoara.

Prezentându-se la 
redacție, dl Gheorghe 
Florea ne-a vorbit în 
amănunt despre situația sa 
materială, profesională și 
socială, acuzându-i pe cei 
de la Primăria Hațeg, că nu 
vor să-i rezolve cererea de 
eliberare a autorizației de 
circulație, cerere depusă la 
sus-numitâ instituție în data 
de 12 iunie 1998.

l-am expus aceste puncte 
de vedere dlui loan 
Glodeanu. primarul orașului 
Hațeg, lată ce ne-a declarat:

- Cunoaștem situația 
dlui Gheorghe Florea. Noi 
nu avem nimic împotrivă 
ca dânsul să preia traseul 
Hațeg-Subcetate. însă 
având un singur 
microbuz, și acela la 
capacitate redusă, și 
nelucrând în zilele de 
sărbătoare, nu poate 
acoperi integral și în bune 
condiții acest traseu, l-am 
oferit alte trasee, e drept 
mai lungi și cu mai puțini 
călători, pe care lucrează 
și „Prestatorul”, însă nu a 
acceptat. Până acum noi 
l-am admis în contextul 
unei concurențe neloiale. 
Vom discuta cazul său și 
în cadrul Consiliului local. 
Am vrea să-l ajutăm 
cumva.

Bine-ar fi, numai că de 
la Autoritatea Rutieră 
Hunedoara, dl Nandor 
Chiș ne-a dat o veste și 
mai neplăcută pentru dl 
Gheorghe Florea. ,,A fost 
pe la noi, i-am explicat că 
în baza OG nr. 44/1997, 
acest tip de autovehicule 
de ,,8+1'' intră în 
categoria autoturismelor 
și nu pot primi licență de 
traseu. Ele pot funcționa 
în regim de taximetrie."

Și tot de la Autoritatea 
Rutieră Hunedoara ni s-a 
mai spus că rezolvarea 
unor asemenea situații 
stă în competența 
consiliilor locale, că nu 
circulă ilegal, la această 
oră, pe traseele hune- 
dorene, astfel de mijloace 
de transport. Cele care 
aveau probleme s-au 
adaptat la reglementările 
în vigoare. Frână...

Dumitru GHEONEA

r

I Taxa de participare este de 100.000 I 
Hei. |
| Relații la telefoanele: 224649 și | 
| 225199

r~

Omagiindu-l 
pe Eminescu

(Urmare din pag. 1)

au recitat din versurile sale sau 
din creații proprii. Ideea seratei, 
după Carmen Micu de la Alter 
Ego, a fost “Eminescu - Clipa - 
Timpul - Sinceritatea versului 
românesc - Adevărata credință 
bazată pe iubire".

De fapt cele întâmplate la 
Cafe "Bizar" au fost doar.o 
repetiție generală pentru seara 
de vineri, când în sala festivă a 
Prefecturii ONG-urile i-au invitat 
pe iubitorii creației eminesciene 
la un spectacol de muzică și 
poezie. După evocarea 
poetului, făcută de dna Ana 
Maria Mărilă, de la Biblioteca 
Județeană "Ovid Densusianu” 
Deva, corul “Orfeu" al Liceului 
de Artă "Sigismund Toduță” 
Deva a interpretat cu 
sensibilitate, alături de alte 
cântece, și "Sara pe deal". 
Momentul folcloric, susținut cu 
virtuozitate de dansatorii 
ansamblului "Pădureanca" al 
Palatului Copiilor Deva, i-a 
încântat pe spectatori. O altă 
formație care a făcut ca 
sufletele celor prezenți să 
vibreze a fost "Canon" din 
Hunedoara. La realizarea 
seratei au mai avut un cuvânt 
de spus micuța Andrada Paula 
Chici, descoperită de Caravana 
Moș Crăciun, poeții Paulina 
Popa, loan Evu și Claudiu 
Tîrnoveanu, dnii Constantin 
Emanuel și llie Șerban, umorist, 
Daniela Pisoiu, primărița elevilor, 
dra Elena Berariu. In finalul 
reușitei serate, asistența a fost 
invitată la un... moment dulce, 

^asigurat de Cafe “Bizar". Â
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Amfiteatrul artelor - 
“•Perri iLuieeaifaiiruiil'”
Prima ediție din acest an a Amfiteatrului artelor nu putea fi 

consacrată altui eveniment decât aniversării marelui poet 
național. Manifestarea organizată de Inspectoratele pentru 
Cultură și Școlar ale Județului Hunedoara, Societatea de Științe 
Filologice - filiala Hunedoara, Biblioteca Județeană “Ovid 
Densusianu" și, respectiv, de Casa de Cultură Deva a reunit 
câteva momente ale căror protagoniști au fost deopotrivă tinere 
talente dar și scriitori consacrați.

în ambianța "pregătită” de expoziția de carte "Opera 
eminesciană în Biblioteca județeană" și de un moment muzical 
pe versuri eminesciene (la care au participat practic toți cei 
prezenți), a avut loc finalizarea ștafetei-concurs “Porni 
Luceafărul"; competiție desfășurată între echipajele Colegiului 
Național "Decebal”și Liceului Teoretic “Traian" din Deva, care 
după cele trei probe - întrebări, eseu și creație originală - s-au 
dovedit în aceeași măsură câștigătoare, în primul rând în 
spiritul eminescian.

Un cuprinzător și interesant eseu, un florilegiu de poezie 
eminesciană - “Eminescu - versuri sublime" - a reprezentat 
"contribuția” scriitorului Gligor Hașa la împlinirea acestei 
sărbători de ianuarie. Tot un omagiu adus lui Etninescu s-a 
vrut a fi și cea mai recentă carte a folcloristului hunedorean 
Constandin Clemente - "Lada de Zestre" (editată de 
Inspectoratul pentru Cultură și de Editura “Destin"), autorul 
invocând în acest sens identificarea Poetului cu folclorul 
național. (G.B.)

Reevaluarea clădirilor
(Urmare din pag. 1) 

reprezintă datele privind 
imobilizările în clădiri și terenuri 
existente în raportarea contabilă 
de la data de 30 iunie 1998 cu 
următoarele precizări: nu se 
reevaluează mijloacele fixe de 
natura clădirilor, construcțiilor 
speciale și a imobilizărilor în curs 
ieșite din patrimoniu după data 
de 30 iunie 1998, precum și cele 
intrate după această dată, 
întreaga operațiune de 
reevaluare se efectuează de 
către agenții economici mențio
nați, având la bază inventarierea 
imobilizărilor respective în 
conformitate cu prevederile legii. 
De menționat că rezultatele 
inventarierii vor fi reflectate în 
bilanțul contabil la 31 decembrie 
1998 și vor fi supuse aprobării 
adunării generale a acționarilor 
sau asociaților.

Foarte important de subliniat 
este faptul că agenții economjci 
care nu au efectuat reevaluarea 
anterioară conform prevederilor 
HG 945/ 1990, HG 96/ 1992 și 
HG 500/1994 vor proceda la 
efectuarea acestei operațiuni 
potrivit metodologiei prevăzute 
în aceste reglementări, după 
care vor realiza reevaluarea în 
conformitate cu prevederile HG 
983/1998.

Coeficienții de actualizare 
sunt redați în anexele la hotărâre, 

unde se arată că, începând din 
30 iunie 1994, indicele este 9, 
iar la trimestrul I11998, indicele 
este 1.

- Ne puteți detalia 
modalitatea de reevaluare 
printr-un exemplu?

- Da. Presupunând că 
avem o clădire industrială 
existentă la 30 iunie 1998 cu 
următoarele date:'1) valoarea 
contabilă - 180.000.000 lei; 
amortizare (credit cont 281) - 
40.000.000 lei; amortizare 
înregistrată în conturi în afara 
bilanțului (D 8045) - 20.000.000 
lei; 2) total amortizare rezultă - 
60.000.000 lei; 3) coeficientul 
de actualizare conform HG , 
983/ 1998 (anexa 2) - 9,007; j
4) valoarea actualizată (rând f 
1 x rând 3)-1.621.260.000 lei;
5) grad de uzură scriptică 1
(rând 2: rând 1x 100) - 

.33,33%; 6) amortizare
actualizată (rând 4x rând 5: 
100) - 540.365.958 lei; 7) 
diferența de amortizat - I 
480.365.958; 8) valoare 
rămasă actualizată (rând 4 - 
rând 6)- 1.080.894.042 lei: 9) 
diferențe din reevaluare (rând
4 - rând 1)- 1.441.260.000 lei.

Esențial este' ca, în ■ 
conformitate cu prevederile 
l.egii 983/ 1998, toți agenții 
economici să respecte 
metodologia pentru a nu cădea 
sub incidența sancțiunilor.

Consiliul de Administrație al 
5C COM5IM SA Simeria 

convoacă Adunarea Generală a 
Acționarilor pentru data de 29.01.1999, ora 
12,00, la sediul societății, cu următoarea ordine 
de zi:

1. Aprobarea noii structuri a acționariatului.
2. Alegerea consiliului de administrație
3. Alegerea comisiei de cenzori
4. Stabilirea indemnizației directorului ge

neral
5. Dive» se.
Relații suplimentare la telefon 054/ 261513.

SC HABER COMERCIAL 
SRL HAȚEG 

ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU 
OCUPAREA POSTULUI DE 

SECRETARĂ
cu următoarele condiții:

J vârsta maximă: 30 de ani
S studii superioare, de preferință birotică 
J cunoștințe generale calculator
J cunoștințe limba engleză
J program nenorma*-
J salariu negociabil'

L J
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