
Greva generala a minerilor din Valea Jiului
Ziua a 14-a, județul Vâlcea

"140 de ani 
de la Unirea

Din 4 ianuarie și până astăzi, 21 ianuarie, de 17 zile pline, țara 
trăiește sub tensiunea grevei generale a minerilor din Valea Jiului, ale 
cărei dimensiuni economice, sociale și politice se amplifică în fiecare zi. 
Luptele, sterile și inutile, se dau de acum pe mai multe planuri: între 
mineri și Guvern, între coaliție și opoziție, între susținătorii greviștilor și 
marea majoritate a populației țării. Toată lumea discută.

încrâncenați, hotărâți să nu cedeze nimic din ceea ce cred că li se 
cuvine, minerii își urmează orbește liderii, suferind de frig, foame, 
oboseală, traumatisme fizice și psihice, odihnindu-se pe apucate, în 
condiții improprii, de natură să le afecteze sănătatea. De cealaltă parte a 
baricadei, temporizând excesiv comunicarea directă cu acești oameni 
disperați, Guvernul și Președinția - în neputința obiectivă de a le satisface 
pretențiile, daT și cu excesivă suficiență și aroganță - le amplifică 
protestatarilor nemulțumirea și mânia.

Minerii fac ședințe în autobuze și în câmp, liderii lor dau declarații 
contradictorii, nehotărâți ce poziții să mai adopte, puterea ține altfel de 
ședințe, între uși capitonate, luând hot-ărâri ambigue, cu care nu aduc 
liniște și potolirea spiritelor greviștilor, iar forțele de ordine, mobilizate în 
număr din ce în ce mai mare, irosesc timp, bani și resurse fizice,

asistând de aproape la acest cumplit război al nervilor și al orgoliilor, din 
care nimeni nu are de câștigat. De sus în jos și de jos în sus se dau 
mesaje neconvingătoare, se transmit comunicate sterile, se proferează 
amenințări, se fac invitații reciproce la dialog, însă dtalogul întârzie 
excesiv.

A treia noapte, cei aproape 10.000 de mineri au petrecut-o în 
localitatea Horezu, din Râmnicu Vâlcea, sperând să se întâlnească ieri, 
21 ianuarie, la Râmnicu Vâlcea, cu premierul Radu Vasile. Din păcate, 
joi la ora 11, după mai multe mesaje între Guvern și liderii minerilor, a 
fost anunțată componența comisiei desemnată de primul ministru, 
condusă de Alexandru Athanasiu, ministrul Muncii și Protecției Sociale, în 
care mai erau cuprinși reprezentanți ai Ministerului Industriei și 
Comerțului, Ministerului Finanțelor, Departamentului de Dialog Social.

Vestea i-a scandalizat pe mineri, care n-au acceptat dialogul în 
absența premierului, hotărând să-și continue drumul spre București. 
Urmau să se confrunte însă cu cel mai puternic baraj ce le-a ieșit în cale 
până acum - cel de la Costești.

Dumitru GHEONEA
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La SC “Zarand” SA Brad

Cauza privatizării e pierdută?
Fostă subunitate a SC “Metalotex” 

SA Deva, așa-numita fabrică de 
umbrele din Brad s-a desprins în anul 
1994 din corpul societății - mamă, 
constituindu-se în SC "Zarand" SA 
Brad. Ca și mai înainte, și după 
această dată activitatea ei s-a 
deteriorat continuu. Singura șansă de 
supraviețuire apărea privatizarea. Și 
aceasta s-a ivit. Scoasă la licitație în 
data de 5 noiembrie 1998, firma n-a 
atras decât un cumpărător - SC “Euro 
Otto Prest Corn” SRL Dvea, cu sediul 
în Brad, în spațiile SC “Legume - 
fructe” SA. Și a câștigat. 
Cumpărătorul intenționa proiecte 
îndrăznețe, iarsalariații unității aveau 
perspectiva unui loc de muncă sigur, 
prin dezvoltarea și modernizarea 
proceselor de producție și 
diversificarea gamei sortimentale.

N-a fost să fie așa. Consiliul mu- 
! nicipal Brad a dat de niște documente 
! îngălbenite de vreme, din 1938, prin

care se atesta, după cum ne spunea 
dl Mihai Costina, viceprimarul 
Bradului, că terenul pe care se află 
societatea “Zarand” este domeniul 
privat al administrației publice, deci 
al Primăriei și că FPS nu-l poate 
vinde. Ba mai mult, fabrica ar trebui 
să plătească impozit la Primărie pe 
terenul pe care-l ocupă.

La rândul său, conducerea SC 
“Zarand” SA a venit cu alte 
documente conform cărora terenul 
și clădirile au trecut în proprietatea 
sa, sunt înregistrate de drept în 
capitalul său social, fapt pentru care 
a chemat Primăria în instanță. 
Judecătoria din Brad a dat câștig de 
cauză fabricii, iar Tribunalul 
Hunedoara a atribuit dreptatea 
Primăriei. Cazul se află acum pe rol 
la Curtea de Apel din Alba lulia.

Dumitru GHEONEA
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Intensa mediatizare a OG 
62/1998 referitoare la 
stabilirea impozitelor și taxelor 
pe clădiri și terenuri și termenul 
limită pentru depunerea 
declarațiilor de impunere au 
făcut ca sediile administrațiilor 
financiare din țară să fie luate 
cu asalt. Simțindu-se 
amenințați că dacă până la 31 
ianuarie a.c. nu-și depun 
declarația de impunere sunt 
amendați cu mai mult decât ar 
trebui să plătească impozit, 
oamenii au dat buluc în sediile 
fiscului. Fiecare dorea să știe 
de unde se iau formularele de 
declarații, cum se completează, 
cum se calculează impozitul și 
mai ales de ce scutiri ori 
reduceri se poate beneficia. 
Pentru a aduce informații și 
clarificări în legătură cu 
prevederile OG 62/ 1998 și 
pentru a surprinde atmosfera 
creată la sate de procesul 
depunerii declarațiilor am 
întreprins un raid anchetă în 
sediile administrațiilor
financiare din comunele Certej 
și Șoimuș.

COTIDIAN INDEPENDENT

“Pe lângă că ne ia banii, 
Guvernul își bate joc de noi”

Județul 
Hunedoara
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Valoarea impozitului pe 
clădiri crește de cinci până 
la zece ori

Conform ordonanței, 
persoanele fizice de la sate 
depun declarațiile la percepțiile 
rurale, la inspectorii teritoriali ai 
Ministerului de 
Finanțe sau la 
Primărie. Dna 
Mariana Bența, 
inspector fiscal 
teritorial pentru comunele Certej, 
Rapolt și Hărău, a făcut câteva 
precizări în legătură cu modul de 
calcul al impozitelor pe clădiri. 
"Dacă în mediul urban valoarea 
impozitului este de 0,2 la sută 
din valoarea clădirii, în cel rural 
s-a stabilit un impozit de doar 
0,1 la sută din aceeași valoare. 
Valoarea • impozabilă se 
calculează în funcție de 
destinația clădirii (casă sau 

anexă), de materialul de 
construcție și de anul construirii. 
Cert e că pentru zona Certej 
impozitul va crește de cinci 
până la zece ori. Anul trecut în 
satele comunei impozitul pe 
clădiri s-a încasat în proporție 
de 96 la sută, oamenii fără

ANCHETA SĂPTĂMÂNII
putere de plată fiind destui de 
puțini. însă acum, în condițiile 
creșterii substanțiale a 
impozitelor și ale scăderii 
veniturilor, e posibil ca procentul 
de încasare a impozitelor să 
scadă.”

“A dracului s-a mai făcut 
lumea asta”

Această nouă majorare a

Ca să cârpească bugetul, ministru! Finanțelor, 
Deceba! Traian Remeș, pune

Biruri mari pe capul 
contribuabilului

Aflându-se in mare criză de 
resurse bugetare, ministrul 
Finanțelor, Decebal Traian 
Remeș, împreună cu echipa sa, a 
inventat sau a amplificat tot felul 
de taxe și impozite, aceste biruri 
împovărând peste măsură viața, 
și așa destul de grea, a 
contribuabilului. Dările de tip 
fanariot pe care le pune noul 
ministru pe capul contribuabilului 
se vor a fi de natură să cârpească 
bugetul de austeritate, care este 
lipsit de resurse la venituri, 
considerându-se, probabil, că 
numai în aceste condiții se poate 
face reforma.

Luându-ne viața la bani 
mărunți și bugetul familiei la 
scuturat, mai marii finanțelor, cu 
gândirea lor profundă pusă în 
“folosul" cetățeanului, iată că au

dat, la sfârșitul anului trecut, niște 
ordonanțe de urgență (practică 
mult agreată de actualii 
guvernanți), ce au bulversat 
serios nu numai preocupările de 
sezon ale contribuabilului, ci și 
activitatea popriilor organe 
teritoriale. Cum se știe, ca bun 
plătitor de biruri, nu ca evazionist 
fiscal, cum procedează mulți 
dintre marii capitaliști, apăruți 
după 1990, contribuabilul de rând 
este în stare să aștepte ore în șir 
pe la diverse ghișee pentru a intra 
în posesie sau pentru a depune 
formularele solicitate pe baza 
cărora se face impunerea.

Criza de resurse bugetare l-a 
împins pe ministru să pună unele

_______ Nicoiae TÎRCOB
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birurilor îi nemulțumește profund 
pe oameni. Mulți apreciază că 
taxele și impozitele erau și așa 
foarte mari comparativ cu nivelul 
salariilor și al pensiilor. Viorel B., 
pensionar din comuna Certej, 
aprecia că “dacă nu ar fi contrar 
normelor internaționale, Guvernul 

ar fi în stare să 
ne pună taxă și 
pe respirat." La 
fel de revoltat, 
Gheorghe S, 

agricultor, ne spunea: "Oare 
până unde se va ajunge? 
Prețurile cresc, taxele și 
impozitele asemenea, iar oamenii 
nu doar că au salarii mici, dar unii 
nu au nici unde lucra, căci minele 
și întreprinderile se închid rând 
pe rând. Vom ajunge să murim de 
foame."

Dintre cei cărora le-am 
solicitat părerea despre 
creșterea impozitelor, cel mai 
"drăguț" a fost un bătrânel din

APARE LA DEVA

Șoimuș, care a dorit să 
rămână anonim, care cu 
naturalețe a caracterizat 
măsura guvernanților
exclamând “a dracului s-a mai 
făcut lumea asta."

Dificultăți în comple
tarea declarațiilor

Dincolo de nemulțumirea 
creată de majorarea taxelor și 
impozitelor, oamenii acuză și 
birocrația pe care o presu
pune achitarea lor. Pentru a 
putea plăti impozitul, contri
buabilul trebuie să depună 
întâi o declarație de impunere 
în baza căreia să i se 
calculeze valoarea impoza
bilă. Spațiul Administrației 
financiare din Certej este 
foarte mic, încăperea având 
aproximativ trei metri lățime și 
cinci metri lungime. Până la 31 
ianuarie aici vor veni cei 
aproximativ 2000 de pro
prietari ai caselor din satele

Cristina CÎNDA, 
Ciprian MARiNUȚ 

(Continuare în pag. 2)

Rnmâne”
La Liceul teoretic "Traian” 

din Deva s-a desfășurat 
simpozionul pe tema “140 de 
ani de la Unirea Principatelor 
Române". Manifestarea a fost 
organizată de Inspectoratul 
Județean pentru Cultură, 
Primăria municipiului Deva, 
Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane, Direcția Națională a 
Arhivelor - Filiala Hunedoara, 
Biblioteca Județeană "Ovid 
Densusianu" și instituția de 
învățământ gazdă a mani
festării.

în cadrul simpozionului 
au fost prezentate comuni
cări științifice de un deosebit 
interes care au adus în prim 
plan evenimentul de acum 
140 de ani, pas însemnat în 
realizarea statului național 
unitar român. Comunicările au 
fost semnate de cunoscuți 
cercetători, între care amintim 
pe: Vasile lonaș (Direcția 
Națională a Arhivelor) - 
"Problema principelui străin în 
1859"; Marcel Morar (Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane)
- “Diplomația europeană și 
problema Principatelor (1856
- 1859)”; Viorel Vânătoru 
(Direcția Națională a Arhi
velor) - “A.I.Cuza - prințul 
Unirii”; Gherghina Boda - 
Ghena (Muzeul Civilizației 
Dacice și Romane) - "Dimitrie 
Brătianu - diplomat al Unirii"; 
Doina lonescu (Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane)
- “Ecoul Unirii în arta plastică"; 
Maria Basarab (Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane)
- “Ideea originii comune 
romane a poporului român 
oglindită în cărțile școlare din 
sec. al XlX-lea"; Maria Razba 
(Biblioteca Județeană "Ovid 
Densusianu”) - "Literatura 
Unirii". (M.B.) 
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|in sfârșit, o veste lufnăț
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IMPORTANT 
|ZĂCĂMÂNT DE | 
I ȚIȚEI Șl GAZE I 
| După cum s-a anunțat de | 
I către ministrul Industriei și ■

Comerțului, pe Platoul Conti- • 
| nental al Mării Negre ă fost | 
■ descoperit un nou zăcământ ■ 
• de țiței și gaze. Această ■ 
| descoperire are o deosebită | 
■ importanță pentru economia ■ I națională, pentru aprovi- • 
| zionarea cu benzină, motorină | 
Iși gaze. După cum apreciază ■

SNP Petrom valoarea • 
| comercială a rezervei va fi între | 
■ 2 și 4,5 miliarde dolari.
I Ca urmare a descoperirii, • 
| după punerea în exploatare a | 
. zăcământului, timp de 10 ani . I România poate renunța la unele ■ I importuri la aceste produse. I 
U(Ș£),_____________i
Hjutor pentru' 
sinistrații din 

România
Ambasadorul României la 

Consiliul Europei, Sabin Pop, a 
semnat la Paris Acordul cadru 
de împrumut între România și 
Fondul de Dezvoltare Socială 
al Consiliului Europei destinat 
zonelor afectate de inundații, 
mformează MAE român, 
împrumutul, în valoare de 10 
milioane ECU, este destinat 
remedierii pagubelor produse 
de inundațiile care au afectat 
România în ultimii patru ani.

După utilizarea împrumutului, 
România va solicita Fondului de 
Dezvoltare Socială acordarea 
unui nou credit până la 
concurenta sumei de 44-50 
milioane E(iu, pentru continuarea 
și dezvoltarea programului 
menționat, precizează MAE 

<român (Mediafax) >

r
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• Caracterizând starea 
națiunii ca fiind extrem de 
critică, Petre Roman a 
transmis un mesaj ferm 
către minerii Văii Jiului: "... 
Nu mai este cine și de unde 
să vă dea nimic..."

• Președintele Emil 
Constantinescu a spus că nu 
se impune intervenția 
armatei în stoparea minerilor

Biruri mari pe capul 
contribuabilului

(Urmare din pag. 1) 

taxe și impozite de 10-15 
ori mai mari decât cele 
plătite până acum, crezând, 
probabil, că numai așa 
românul va fi mai curat și 
mai uscat, iar bugetul țării 
mai frumos și sănătos, 
tocmai pe placul FMI și BM. 
Dările pe scaune sau 
bicicletă, pe zidurile 
caselor, pe cotețe sau pe ce 
mai are omul acoperit prin 
curte nu reprezintă decât o 
expresie concretă a 
sărăciei în care ne zbatem, 
a imobilismului în gândire 
pentru progresul econo
miei, pentru dezvoltarea 
liberei inițiative a micului 
întreprinzător care să 
aducă partea sa de 
contribuție la formarea 
bugetului local și central.

Mergând după practica 
de până acum, a falimen- 
tării și închiderii de firme, 
care inevitabil determină și 
apariția și înmulțirea 
concomitentă a zonelor 
defavorizate, ne putem

(Urmare din pag. 1)

comunei pentru a-și 
completa declarațiile. La 
Șoimuș, administrația financiară 
a comunei nici măcar nu are 
sediu. Activitatea de completare 
a declarațiilor se desfășoară în 
sala de ședințe a Consiliului 
local, iar de ea se ocupă 
benevol angajați ai Primăriei. 
După câte o oră de 
documentare în cele două 
încăperi eram mai năuci probabil 
decât un impiegat de mișcare 
din stația CFR București. Toată 
lumea vorbea, toți cereau și 
ofereau explicații, dar până la 
urmă aproape toate declarațiile 
ajungeau să fie completate de 
angajatele fiscului. Dna Mariana 
Grecu. agent fiscal în comuna 
Certej, mărturisea că: "N-avem 
încotro, trebuie să-i ajutăm.
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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 13,00 Mistere și 
minuni (s/r) 14,00 TVR Info 14.10 
Tenis Australian Open 15.30 
Emisiune în limba germană 17.00 
Repere vitale 17.30 Mapamond 
18,00 Ora Warner 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 388) 19.55 Doaro 
vorbă "săț-i” mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ediție specială, 
sport 21.00 Lumini în întuneric 
(f.a.) 22,45 Jurnalul de noapte 
23,00 Gala CAT MUSIC 0,00 
Luptătorul (f.a.)

TVR 2
6,00 TVM Telematinal 8.00 

Desene animate 8,50 Știri 
bancare și bursiere (r) 9.00 
Varietăți internaționale 9,20 Tom 
Jones (s/r) 10,15 Tezaur folcloric 
11,00 Lumină din lumină (r) 11,30 
Timpul Europei (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doaro vorbă... 
(r) 12,50 Un cântec pentru 
fiecare 13.00 TVR Info 13,05 Cu< __

Ziua
de a ajunge la București.

• Primarul general al 
Capitalei, Viorel Lis, și-a 
reafirmat hotărârea de a nu 
permite intrarea și mitingul 
minerilor în București.

• Ne-a parvenit la 
redacție un comunicat de 
solidaritate cu minerii din

trezi nu peste multă 
vreme în situația ca 
întreaga țară să fie 
declarată ca zonă 
defavorizată, unde nimeni 
nu va mai plăti ani de zile 
impozit pe profit, dar 
poate că nici profit nu va 
mai exista deoarece nu 
are din ce să se obțină. Și 
atunci vom aștepta după 
împrumuturi externe 
pentru combaterea 
sărăciei, care, la rândul 
lor, va trebui să fie plătite 
de cineva, bineînțeles de 
urmași sau de urmașii 
urmașilor noștri.

Dacă până acum am 
asistat numai la inflație și 
șomaj, iată că, pe fondul 
involuției economiei, apar 
și necazurile cu impo
zitele și taxele care sunt 
suportate tot mai greu de 
populație, bugetul familiei 
de abia putând să mai 
facă față acoperirii 
nevoilor de alimentație 
zilnică, nădejdea în 
vremuri mai bune fiind tot 
mai îndepărtată..

“Pe lângă că ne ia
Oamenii sunt bătrâni și, deși vin 
de acasă cu schițe făcute de 
copii sau nepoți, ei nu se 
descurcă cu completarea 
declarațiilor. Unii nu văd, alții nu 
au destulă școală și nu înțeleg 
rubricile formularului așa că 
majoritatea declarațiilor tot noi le 
completăm." La rându-i, dna 
Maria Goia, contabil la Primăria 
Șoimuș, mărturisea că “ e 
nevoie de 5-10 minute să le 
explic cum se completează 
formularul și apoi e nevoie de 
alte 5-10 minute ca să-i 
lămuresc pe rând la 
completarea fiecărei rubrici." 
Caracterizând în ansamblu 
procesul depunerii declarațiilor, 
dl Dorin Pușa, inginer agronom la 
Primăria Șoimuș, aprecia că 

ochii’n 4 (r) 13,45 TVR Craiova
14,30 TVR Cluj 15,00 TVR Info
15.10 Limbi străine: Italiană 15,35 
Dennis și cățelul Scârț (d.a.) 
16.00 Țiganca (s, ep-. 108)16,45 
Santa Barbara (s) 17,30 Tribuna 
partidelor parlamentare 15,50 
TVR Info 18,00 Universul 
cunoașterii 19,00 Știri bancare 
și bursiere 19,10 Arhive 
românești 19,35 Dreptul la 
adevăr 20,00 Mistere și minuni 
(s) 21,10 Vânare de vânt (div.)
22.10 Tenis Australian Open
23.10 Elisabeta R (s) 0,00 
Conviețuiri 0,30 TVM Mesager

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

Dimineața devreme (mag.) 10.00 
Știri 10.15 Agenția de presă (r)
10.20 Iluzii (s) 11,30 Hombres - 
războiul sexelor (s) 12,30 Cronici 
paranormale (s, ep.6) 13.30 
Planeta vie (do) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Legea lui Burke (s, 
ep.3) 15.20 Navarro (s, ep. 25)
16.50 Caracatița (s) 17,50 Zo
diac 18.00 Colivia de aur (s, ep. 
55) 19.00 Observator 20,00 
Detectivi la Malibu (s, ep. 18)
20.50 Răsplata (f.a.) 22,30

a 14-a, județul Vâlcea
Valea Jiului de la Sindicatul 
“SiderurgistuT din Hunedoa
ra, care solicită intervenția 
președintelui României în 
aplanarea conflictului dintre 
mineri și Guvern.

• Ministrul transporturilor, 
Traian Băsescu, a anulat 
măsura aberantă pe care a 
dat-o cu câteva zile în urmă, 
de blocare a circulației 
feroviare din și spre Valea 
Jiului.

(Urmare din pag. 1)

"Sperăm să câștigăm, 
subliniază dl ing. Alin Rusu, 
directorul SC "Zarand" SA 
Brad. Adevărul este de partea 
noastră, legea domeniului 
public spune că noi suntem 
proprietari aici." "Și apăruse 
o speranță atât de 
încurajatoare cu privatizarea, 
adaugă dl Cornel Goia, șeful 
biroului tehnic producție al 
societății. Deși avem în 
obiectul de activitate 
producerea de confecții tex
tile, umbrele și truse de 
traforaj, activitatea este în 
scădere, mai ales la ultimele 
două produse. Privatizarea, 
suntem siguri, ne-arfi salvat." 
“Acceptând prin absurd că 
domeniul va fi dobândit de 
Primărie, mă întreb dacă are 
capacitatea să dezvolte și să 
modernizeze unitatea, să 
asigure stabilitatea locurilor 
de muncă și crearea altora, 
de care este acută nevoie în 
zonă? Ne îndoim", conchide 
dl Alin Rusu.

“depunerea declarațiilor e un 
proces complicat și birocratic 
care pune oamenii pe drumuri și 
produce nemulțumiri, nervozitate 
și suspiciune."

Reducerile și scutirile - 
preocupare principală a 
contribuabililor

După lămuririle solicitate 
pentru completarea declarațiilor, 
aproape toți oamenii cereau 
agenților fiscali informații 
despre reducerile și scutirile ce 
se acordă la plata impozitelor. 
Se știe că în conformitate cu- 
prevederile ordonanței, toți cei 
care își achită impozitul până la 
31 martie beneficiază de o 
reducere cu cinci la sută a

Inspirația Carolinei (s, ep. 19) 
23,00 Observator 23,30 T ropical 
Heatțs, ep. 18)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 9,00 Profit 9,10 Riști și 
câștigi (r) 9,40 Roata norocului
(r) 10.10 Tânăr și neliniștit (s/r) 
11.00 Beverly Hills (s/r) 11,45 
Melrose Place (s/r) 12,30 Pauly 
(s, ep. 1) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Keys (f.a.) 14.35Sufletde 
femeie (s) 15,15 Tânăr și neliniștit
(s) 16.00 Cărările iubirii (s, ep. 12) 
17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Urmărire generală 17,50 Reforma 
la români 18.1-5 Știrile PRO TV
18,20 Riști și câștigi (cs) 18,50 
Roata norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Efecte speciale 
(s,ep 9)21,30 Invazia (f.a.)23,15 
Știrile PRO TV 23.35 Chestiunea 
zilei 23,45 Profit 23,50 Poltergeist

AGASA
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

• Ieri după amiază, 
șeful statului s-a întâlnit, la 
Palatul Cotroceni, cu liderii 
partidelor parlamentare (mai 
puțin PRM, care nu a fost 
invitat), pentru o consultare 
pe marginea situației create 
de greva minerilor din Valea 
Jiului.

• După cum ne-a 
comunicat colegul Dan 
Codrea, de la ziarul "Matinal", 
din Petroșani, în Valea Jiului

Cauza privatizării e pierduta?
în acest context al disputei 

în justiție între SC "Zarand” SA 
și Primăria municipiului Brad, 
câștigătorul licitației, care până 
la data de 1 martie a.c. trebuia 
să încheie contractul de 
vânzare - cumpărare cu FPS, 
și-a retras oferta, trimițând 
scrisori în acest sens atât la 
Primăria Brad, cât și la 
Sucursala Teritorială 
Hunedoara a FPS.

- De fapt, noi nu mai aveam 
ce cumpăra, spune cu 
resemnare dl Vasile Potecă, 
patronul SC "Euro Otto Prest 
Corn" SRL Deva, care își 
adjudecase licitația. Eu nu 
sunt supărat pe cineva, deși 
am pierdut destui bani cu 
această licitație. Aș fi ajutat 
totuși niște oameni, aș fi făcut 
ceva pentru orașul Brad. 
Poate că tot răul e spre bine. 
Eu îmi dezvolt o activitate de 
confecții textile, aici, în Brad, 
în alte spații. Voi ajuta alți 
oameni.

banii, Guvernul
valorii impozabile. Conform Legii 
27/1994 mai pot beneficia de 
reduceri veteranii de război, 
văduvele veteranilor de război, 
foștii deținuți politici, luptătorii 
revoluției etc. După ce și-a 
depus declarația, loan Avram, 
din Certej, era curios să știe 
dacă beneficiază de vreo 
reducere pentru că soția sa are 
epilepsie. De asemenea, Luca 
Nicolae, veteran de război, din 
Certej, dorea-să afle de ce acte 
are nevoie pentru a beneficia de 
scutire de la plata impozitului.

• • •
în concluzie, putem spune că 

sentimentul oamenilor de la sate 
vizavi de OG 62/1998 este 
acela că “Pe lângă că ne ia banii, 

(s/r) 10.00 Frânghia (f/r) 12.10 
Ca la mama Acasă (r) 12,15 Ul
tima vară (s/r) 13.30 D.a./r 13,45 
Dragoste și putere (s/r) 14.45 
Misterioasa doamnă (s/r) 15.30 
Te iubesc (s) 16,00 Uneori avem 
aripi (s) 16,45 Guadalupe (s)
17.30 Ultima vară (s) 18.25 Ca la 
mama Acasă 18.30 Sărmana 
Maria (s) 19.00 Dragostea nu 
moare (s) 20.00 Dragoste și 
putere (s) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s) 21.30 Surorile (s)
22.30 Miraj (f.a.)

PRIMA TV
7.00 Prima oră 10.00 Ultima 

ediție (talkshow/r) 12.00 Misterele 
din New Orleans (s) 13,00 Focus 
13 13.15 Atingerea îngerilor (s) 
14.00 Celebri și bogați (s) 15.00 
Maria Mercedes (s, ep. 41) 16.00 
Focus 16 16.10 Tia și Tamera (s, 
ep. 39) 16.35 Malcolm și Eddie (s, 
ep. 39) 17.00 Jerry Springer Show 
18.00 Focus, meteo, sport 18.50 
Real TV 19.00 Viper (s, ep. 57) 
20.00 Camera ascunsă (div., ep. 
57) 20.30 Alege-ți filmul 22.00 Fo
cus + emisiune de știri 22,30 
Spiritele (f.a.) 

atmosfera este apăsătoare; 
nu e bine, dar e soare. în 
Lupeni, mai multe sute de 
soții și copii de mineri, 
pensionari, șomeri au 
manifestat pe străzi față de 
cauza minerilor, iar în 
Petroșani, salariatii de la 
UMIROM și UPSRUEEM 
organizează zilnic mitinguri 
de solidaritate cu minerii, în 
fața sediului LSMVJ, șr pe 
străzile municipiului.

Viceprimarul Bradului, 
Mihai Costina, nu înțelege 
retragerea din afacere a 
cumpărătorului SC “Zarand" 
SA. “Puteam intra în asociere, 
puteam ajunge la un 
compromis, spune domnia 
sa. Important este să facem 
ceva pentru oraș și să dăm 
de lucru la niște semeni de- 
ai noștri." Frumos spus, 
numai că replica dlui Vasile 
Potecă este mai fermă și mai 
sănătoasă. “Eu nu lucrez cu 
compromisuri și nu intru în 
asociere cu cineva care nu
mi dă garanția unei bune 
conlucrări. Cu banii mei pot 
face ceea ce cred eu că e 
bine.”

Deocamdată cauza 
privatizării e pierdută. SC 
“Zarand” SA Brad rămâne pe 
loc în așteptarea verdictului 
Curții de Apel Alba lulia 
privind apartenența do
meniului pe care se află și 
viitorul firmei.
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Guvernul își mai și bate joc de 
noi." Pentru a-și plăti impozitele 
oamenii au de făcut 
numeroase sacrificii. întâi 
trebuie să vină dintr-un sat în 
altul, la sediul administrației 
financiare, și asta pe banii lor, 
mijloacele de transport nefiind 
gratuite. Apoi, trebuie să stea 
la cozi pentru a primi și 
completa o declarație, trebuie 
să caute prin arhive acte 
pentru a descoperi anul 
construcției ori alte asemenea 
date necesare. în fine, dar nu 
în cele din urmă, oamenii 
trebuie să facă și mai multe 
economii, strângând și mai 
mult cureaua, pentru a găsi 
banii necesari achitării 
impozitelor.

HB© '
10,00 Adolescente rebele 

(1996) 11,45 Ultima bătălie 
(1995) 13,30 Războiul fiarelor 
(d.a.) 14,00 Buburuzele 
(1992) 15,30 Pe bune (1988)
17,15 Ziua cârtiței (1993) 
19,00 Cherokee Kid (1996)
20.30 Dracula: Un mort iubăreț
(1995) 22,00 Mr. Jones 
(1993) 0,00 Jurnalul
Pantofului Roșu (s,er.) 1,30 
Stargate (s): "Evadarea"

PRO TV - DEVA
06.35-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 07.00- 
09.0O"Bună dimineața, PRO TV 
e al tău!” (coproducție cu stațiile 
locale) 17.00-17.15 Știrile PRO 
TV (coproducție) 17.30-18.15 
"Talk show" - realizator A. Bena 
23.15-23.30 Știrile PRO TV 
Deva (locale)

ANTENA 1-DEVA
17.50 Știri locale TV Deva

23.30 Rondul d e noapte

Vineri, 22 ianuarie

3 BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Sunteți în formă bună așa 
că dacă vă folosiți bine timpul 
reușiți să faceți tot ce trebuie. 
E posibilă o afacere pe care 
s-o încheiați curând.

3 TAUR 
(21.IV - 21.V)
Lăsați evenimentele în voia 

lor, viața fiind uneori mai 
înțeleaptă ca noi. Dacă se 
impun deciziile, luați-le ghidați 
de instinct. Familia vrea mai 
multă atenție.

3 GEMENI 
(22.V - 21.VI)
Sunteți neliniștiți și 

nerăbdători. Asta nu vă face 
simpatic nici la serviciu nici 
acasă. Femeile sunt 
perseverente și-și ating 
scopul.

O RAC
(22.VI - 22.VII)
O atmosferă liniștită, poate o 

călătorie apar la orizont. La 
serviciu sunteți puțin mai rigizi, 
nemulțumiți de dv. Aveți nevoie 
de iubirea familiei.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)
Oboseala sau supărarea v- 

ar putea face să pierdeți' 
teren. Deci acționați și nu 
exagerați în probleme 
financiare

3 FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX) 

întâlniri interesante. Trebuie 
să manifestați atenție la străinii 
veniți în firma dv pentru 
afaceri, încercând găsirea de 
soluții de actualitate.

3 BALANȚĂ 
(22-.IX - 22.X)

Strigați întruna și degeaba. 
Dacă nu vă stăpâniți nu 
rezolvați nimic, veți avea doar 
eșecuri sigure. în dragoste 
găsiți adevărata filozofie a 
vieții.

3 SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Vă interesează orice în 
afară de serviciu și carieră. 
Atenție să nu se prindă șefii! 
Dacă acum cumpărați ceva, 
mai târziu ați putea regreta.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Obțineți realizări, vă ajutați 
colegii. E puțin probabil ca 
femeile să aibă necazuri 
materiale. Ar fi în stare să 
arunce alți bani pe fereastră, 
deși inutil.

3 CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Ați putea avea parte de 
dușmani și “amici" invidioși. 
Chiar și cei care au fost 
prietenoși la început vă pot 
pune bețe în roate.

3 VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

O zi bună în muncă, în relații 
cu ceilalți. Sunteți de 
nerecunoscut. Din păcate, 
generozitatea dv nu va ține 
mult.

3 PEȘTI 
(19.11 - 20.1)
Ziua este relaxată pentru 

doamne, care-și pot vedea 
liniștite de treabă. Faceți 
ordine în viața dv și nu vindeți 
blana ursului din pădure, dacă 
banii doar vi se promit.



22 IANUARIE 1999 Cuvântul liberv ..........

Federația Educației Naționale a hotărât
■ 1 >' ■ f ~~ r

"NU SE JUSTIFICĂ DECLANȘAREA UNEI 
GREVE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT"

Punându-se problema 
declanșării grevei în învă
țământul preuniversitar de 
către două dintre cele patru 
federații sindicale (FSLI și 
"Spiru Haret”), cu trei zile în 
urmă s-a reunit Consiliul 
Național Extraordinar al Fe
derației Educației Națio
nale, la care este afiliat și 
Sindicatul învățământului 
Preuniversitar (SIP) Hune
doara, după cum a informat 
președintele acestuia, Paul 
Rusu, în cadrul unei recente 
conferințe de presă.

Analizând stadiul res
pectării Protocolului înche
iat între guvern și sindicate 
în urma grevei generale 
din octombrie anul trecut, 
reprezentanții FEN au hotă

rât că “nu există motive înte
meiate și nu se justifică 
sub aspectul eficienței de
clanșarea unei greve, cel 
puțin până la 31 ianuarie". 
Considerând că amintitul 
protocol este respectat 
până la ora actuală, condu
cerea SIP Hunedoara (sin
gura organizație sindicală 
din județul nostru) afirmă că 
“ar fi o greșeală din partea 
noastră să încălcăm proto
colul prin declanșarea unei 
greve și astfel să-i dăm argu
mente guvernului să încalce 
și el această înțelegere”.

Mai mult decât atât, răs
punzând unei adrese a Mi
nisterului Educației Națio
nale prin care se cere “apro
barea necesarului de fonduri

bugetare nealocate încă pe 
luna ianuarie 1999”, Minis
terul Finanțelor a comunicat 
suplimentarea acestora cu 
283,1 miliarde de lei; cu alte 
cuvinte, se preciza la con
ferința de presă, prima chen
zină pentru luna ianuarie va 
fi plătită la termenele sta
bilite, ceea ce mai rămâne 
de rezolvat fiind acordarea 
celui de-al treisprezecelea 
salariu.

Pe de altă parte, conflictul 
de muncă rămânând des
chis, atunci când se va con
stata o încălcare a Protoco
lului, FEN va relua greva fără 
nici un fel de avertisment, 
conform procedurii legale.

Georgeta BÎRLA 
--------------------------------------------- J

i Achiziție ■ 
i ’ i. Societatea comercială .
■ “Apaterm” SA Deva, pro- ' 
I filată, așa după cum o I 
| arată denumirea, pe ser- |
■ vicii de alimentare cu apă, i 
! canalizare și termoficare, . 

• a achiziționat recent de pe • 
I piața internă, mai precis I 
| spus de la uzina construe- |
■ toare de utilaj terasier de ■ 
! la Brăila, un excavator cu ! 

I cupă tip “Castor" pe I 
| pneuri. De acum lucrările |

| feroviare pentru decoper- | 
■ tarea instalațiilor - c’on- ■ 
! duete de apă, termice sau ! 

I de canalizare avariate - I 
| vor decurge mecanizat și |

I1■
în consecință înlăturarea | 
defecțiunilor se va putea ■ 
face mai operativ. (I.C.) 1

Dar cu parcul ce-ați 
avut?

Societatea comercială “COMSIM”
SA Simeria organizează licitație
pentru închirierea în condiții avantajoase a 
următoarelor spații, situate în Simeria:

> str. Avram lancu, bl. 8, parter, în 
suprafață de 63 mp.

> str. Avram lancu, bl. 8, parter, în 
suprafață de 125 mp.

> str. 1 Decembrie, bl. A1, parter, în 
suprafață de 110 mp.

Licitația are loc în data de 29.01.1999, ora 
10,00, la sediul societății.

Informații ia telefoane 261513 - 
261816.

S.C. ‘CONTINENTAL 
TURIMEX”SRL DEVA

'BREWERY HOLDINGS (WEST)'
Grupul internațional Brewery Holdings, constituit in 

1998, reunește SC Haber International SA Hațeg, SC 
Bere Ciuc SA Miercurea Ciuc, S.C. Grivița International 
SA București și este a doua mare companie 
producătoare de bere din România.

Compania dorește să-și formeze o echipă de 
distribuție și vânzări la standarde internaționale și este 
in căutare de: ______________________

Directori de zonă

BRUTARI!!!
OCAZIE - FĂINĂ - BL 55

SC MOARA 
CAPRICORNILOR SRL

NĂDIAC 057-473312; 094697007
FAX 057-473164; 057-473327

Parcul din centrul ora
șului nou Călan nu prea 
arată a parc. Acest lucru, 
întrucât este brăzdat de 
șanțuri și mormane de 
pământ. Este bine, desigur, 
că s-a vrut a fi luminat și că 
s-au montat stâlpi pentru 
lampioane. Rău este că de 
multă vreme această zonă 
centrală a orașului arată ca 

kun șantier în părăsire.

Execută la comandă:
- Mobilier de birou și

amenajări interioare
- Bucătării
- Camere tineret
■ Uși, ferestre

PRODUCEM:
■ Cherestea rășinoase
■ Semifabricate lemn

pentru construcții

COMENZILE SE PRIMESC LA:
- ATELIER TÂMPLARIE, str. M.Eminescu, 48
- SEDIU, Aleea Plopilor, bl.4/2, DEVA 
Telefoane: 226149,094/525762,094/515468.

Cerințe:
•specialist in vânzări; ^minimum 3 ani experiență în 

conducerea unei companii de vânzări; ^experiență in 
conducerea vânzărilor și a distribuției directe; 
^capacitatea de a conduce o echipă de succes;

^abilitatea de a promova in cadrul companiei; Pstudii 
superioare, permis de conducere, stagiul militar 

satisfăcut, vârsta intre 25 și 35 de ani; Plimba engleză 
constituie un avantaj;

Oferim:
Osalariu atractiv; ^training; dmașină de serviciu; 

dtelefon mobil; ^posibilități excelente de dezvoltare a 
carierei.

Trimiteți curriculum vitae la O.P. Hațeg, C.P. 6

"rnimiM’in. uw
WV HIM ■ VM M MII

• ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ........... ■
"Vă dă dureri de cap aprovizionarea cu ȚEVI?"
Leacul este - COMAT DEVA SA - distribuitor autorizat al SC TEPRO SA 

Iași. Rețineți! Numai la COMAT DEVA SA găsiți toată gama de ȚEVI negre 
și zincate.

Și încă un secret: la cele mai mici prețuri.
Informații la tel. 054/ 221009; 235137, int., 180, sau la sediul firmei din 

Deva, str. Depozitelor, nr. 19.

[ SN Romarm - ]
i Sucursala Orăștie i 
' cu sediul in Orăștie, str. N. Titulescu, nr. 60, cod 2500, | 
| jud. Hunedoara, telefon 054-241040, fax 054-241131, |

organizează in ziua de 24.02.1999, ora 10,00, licitație ■ 
1 publică deschisă pentru vânzarea utilajelor ce se * 
| disponibilizează din Turnătoria de fontă. I

in caz de neadjudecare, licitația se va relua in zilele | 
de 10.03.1999 și 17.03.1999. .

Se oferă spre vânzare utilaje specifice turnătoriilor *
I de fontă. I

I 
I

Documentele de înscriere și participare la licitație se
■ depun la sediul unității cu cel puțin 5 zile înainte de data 
* licitației.

Taxa de Înscriere și participare la licitație de 50.000 
| lei și garanția de 10% din valoarea licitată se vor achita la
■ casieria unității.

Informații suplimentare la Serv. Dezvoltare Capacități, 
I tel. 054-241040, int. 148 și 130.
I________________________________________________________

I
1I 
î
I
I
i

j

Primăria 
municipiului 

Deva, 
Serviciul Salubritate, 

Zone verzi 
angajează cu con

tract prestări servicii 
două persoane pen
tru prinderea și 
transportarea câinilor 
fără stăpân în refugiul 
Primăriei.

Informații supli
mentare la Serviciul 
Salubritate, Zone 
verzi - lângă stadionul 
“Cetate" din Deva, 
telefon 218665.

SC ASIROM SA
ORGANIZEAZĂ CONCURSUL 

“ASIGURĂRILOR 1)1< RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO”
Pot participa toți cei care au încheiate asigurări de răspundere civilă auto (RCA) 

până la data de 01.02.1999.
Pentru a putea intra în posesia premiilor puse în joc, trebuie să răspundeți corect la 

întrebarea din talon.
Completați citeț datele din talon și expediați-l pe adresa SC ASIROM SA, str. I. 

Creangă, bl. 21, parter, Deva, cod 2700, jud. Hunedoara, cu mențiunea “Pentru 
concursul asigurărilor RCA", până la data de 05.02.1999.

Se acordă 3 premii constând în asigurări de viață cu valori de 20 mii., 10 mii., 
respectiv 5 mii. lei.

Numele câștigătorilor vor fi anunțate în aceeași publicație.

TALON DE 
CONCURS

întrebare: Ce semnificație au inițialele RCA?
» »

Răspuns:_____________
Nr. tichet de asigurare ASIROM/ data:_________
Numele și prenumele:_____________
Adresa: localitate:___________ str.___________
Nr.______ Bl._____ Ap._______Tel.______________

TOMBOLA
__ fr MOL CARRIER

în uimii tragerii Li sorti efecluale în dulii de 18 Ianuarie 1999 la Discolecii 
Tropicana in Oradea, la tombola MOL JARR1ER au fost desemnați câștigătorii:

MARELE PREMIU

1111 autoturism DAEWOO CTELO a fost câștigat dc: '
MIKLOS CAROL - TIMIȘOARA

Str. Electronicii nr.10. Bloc C5. El. IV. Ap. 20. Timișoara. jud. Timiș

Paraschiv Viurel - Oueșli 
Consranlinescii l'lonn - l'ârgoviște 
Stau Dumitru Vasuc - Bacău
Oșan Mima - Baia Mare 
Barta I lejo - Reghin
Rnnceann Maria - Brașov 
lîpomiț Mugurel - Oradea 
Stan I Junntni Vasile - Bacău
Corfu Vasile Seigiu - Piatra Neamț 
KSpeauu Simona - Constanța
Long in Soriu - Baia Male 
Momea Bull - Brașov
Drugoș Gabriel - Tiiuișouru 
Brânzan Tonitâ - Șahi Mare
Euescu Glieorulie - Târgovișle 
l'oineci I )aniel - Focșani 
Szabb Laszlâ - Qiadea 
lncze Miiiâlv - Glnolâlăn (Covasna) 
Molnar lilena - Șam Mare 
Macovei Virginia - Panciu 
Săvescu Tuliana București 
l'odoran Constantin - Vulcan (Hunedoara) 
Petniț Maicel - Cluj 
Jipu Ștefan - Iași
Schnszter Robert - Perrila (Hunedoara)

Gndan Constantin - Kovmari
Kraft Krisztina - Belting, (Sara Mare)
Suălii Emil - Jnnboliu
Verzi Jozsef - Forțaii (Haigliita)
Stan Marius - Vulcan (Hunedoara) 
MiliSilâ Tiuiotei - Jinibolia
M±Hilă limotei - Jimbolia
Kovacs Zsuzsamia - Odoilieiul Secuiesc 
Bogdan Marius - Sibiu
BalAzs Magdolna - Odoi lieiul Secuiesc 
Lupașeu Miirian - București
Dalaeicf Pctnșor - Slaiina
O ros Daniel Sorin - Oradea
Jurcaa Daniel - Oradea
Androiuc Viorel - lași
Spătăceauu Florin Vasile -Târnă vein 
Sareși Vaier - Timișoara
Suciți Glieorplie - Oradea
Coconit Dorin -Sibiu
Todiieuuu Mana - Lupeiii
Dance Nit'oliic Sebastian - Oradea
Gruia Mircea - București
Biiuyai Fnmcisc - Brun Mare
Serbau Ion - Panciu
Fierea C. Tudoiel - București

Pentru informații suplimentare sunați la 059-463.929; 476.091

închiriază spa
ții comerciale 
la etajul 2 al 
complexului.
Informații la 

telefoanele 
217929,213575, 
092/258444.
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Printre criteriile pe care 
trebuie să le îndeplinească 
o zonă pentru a fi consi; 
derată “defavorizată”, con
form OUG 24/1998, se nu
mără caracterul monoin- 
dustrial al acesteia, prin 
care peste 50 la sută din 
comunitatea respectivă de
pinde de un singur 
operator economic, rata 
șomajului în zonă să depă
șească 25 de procente, 
sau zona să fie dominată 
de industria extractivă și 
aceasta să fi suferit conce
dieri masive de personal, 
în baza prevederilor legale, 
caracterul de zonă defa
vorizată se păstrează pe o 
durată de minimum 3 ani, 
dar nu poate depăși 10 ani 
de zile.

în lumina acestor pre
vederi, în județul Hunedoa
ra sunt deja declarate zone 
defavorizate Valea Jiului și 
așezarea minieră Brad, cu
prinzând, pe lângă cele 14 
localități din Țara Zaran- 
dului, și comunele Vorța și 
Certej.

Ordonanța 24 prevede 
facilități deosebite pentru 
firmele ce intenționează să 
dezvolte o afacere în aceste 
zone, cu angajare de per
sonal de acolo și cu desfă-

șurarea activității în arealul 
stabilit ca defavorizat. Este 
vorba de restituirea în tota
litate a taxelor vamale 
pentru mașinile, utilajele, 
instalațiile, mijloacele de 
transport (nu și autoturis
mele), alte bunuri amor-

destinate realizării inves
tiției, precum și acordarea 
cu prioritate a unor sume 
din Fondul special de dez
voltare aflat la dispoziția 
Guvernului, constituit potrivit 
OUG 59/1997, privind 
destinația sumelor încasate

Zonele defavorizate vor 
deveni zone favorizate

tizabile care fac obiectul 
unui import în vederea efec
tuării și derulării de investiții 
în zona defavorizată. Taxele 
vamale se restituie și 
pentru importul de materii 
prime, piese de schimb 
necesare realizării
producției proprii în zonă, pe 
măsura prezentării către 
unitățile teritoriale ale 
Ministerului Finanțelor a 
documentelor care atestă 
valorificarea producției.

Alte facilități prevăd scu
tirea de la plata impozitului 
pe profit pe durata de 
existență a zonei defavo
rizate, scutirea de la plata 
taxelor percepute pentru 
modificarea destinației și 
pentru scoaterea din circu
itul agricol a unor terenuri

de FPS în cadrul procesului 
de privatizare a societăților 
comerciale la care statul 
este acționar majoritar. 
Acești bani au ca destinație 
stimularea activității de 
export a produselor finite, 
garantarea creditelor 
externe în limita unui plafon 
anual stabilit de MF, 
finanțarea unor programe 
speciale aprobate prin 
hotărâre de Guvern și finan
țarea proiectelor de investiții 
ale societăților comerciale 
prin coparticiparea statului 
la capitalul social.

în cazul în care se 
ajunge ca rata șomajului 
într-o zonă defavorizată să 
depășească cu peste 50 
la sută media națională 
se acordă o serie de faci-

lități suplimentare pentru 
persoanele fizice care au 
domiciliul și locul de 
muncă în această zonă și 
au un venit sub nivelul 
celui mediu pe econo
mie. Aceste facilități su
plimentare prevăd tarife 
reduse la transportul auto 
pe calea ferată și naval, 
reducerea impozitului pe 
venit cu până la 50 la 
sută, scutirea de la plata 
impozitului pe venitul 
agricol obținut pe tere
nurile aflate în zona defa
vorizată.

Legea are și niște 
prevederi cu caracter puni
tiv. Astfel, dacă o investiție 
care beneficiază de preve
derile ordonanței de ur
gență este “lichidată" 
voluntar într-o perioadă de 
timp mai mică decât 
dublul perioadei în care s- 
a bucurat de facilitățile 
acordate prin Legea 
zonelor defavorizate, re
cent promulgată de 
președintele României, 
“lichidatorul" are obligația 
ca din sumele rezultate în 
urma închiderii unității să 
înapoieze către bugetul de 
stat sumele aferente 
facilităților încasate până 
atunci.

T .....   - .

Cine privatizează 
societățile agricole 

în baza programului ASAL - care, între altele, prevede 
renunțarea treptată la politica protecționistă aplicată în 
domeniul agricol, prin reducerea tarifelor vamale, elimi
narea pierderilor înregistrate de combinatele agricole și 
accelerarea privatizătii IAS-urilor -, Banca Mondială a 
acordat României, în 2 septembrie 1997, prima tranșă din 
acordul de împrumut în valoare de 200 de milioane de 
dolari.

Din cauza întârzierii reformelor în domeniul agriculturii și a 
nerespectării condițiilor stabilite prin acest program, a doua 
tranșă de împrumut, de 150 de milioane de dolari, prevăzută 
a fi acordată la 30 decembrie 1998, a fost amânată. Recent,

f
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Banca Agricolă din România are 6126 de clienți cu 
datorii, mai mari sau mai mici. Până la sfârșitul anului 
1998 au fost recuperate integral datoriile de la 3445 de 
clienți, însumând 1371 de miliarde de lei, adică 23 la 
sută, din totalul creditelor și dobânzilor clasificate în 
categoria „pierderi”.

Până la sfârșitul acestui an, când se speră să 
demareze procesul de privatizare, Banca Agricolă și-a 
propus să mai recupereze încă 12 la sută din totalul 
creditelor neperformante acordate unor clienți. y

i Pagină realizată de:
Dumitru GMIONIA, Adrian SĂLĂGEAN )

RESTRUCTURĂRI LA REGIA 
NAȚIONALĂ A PĂDURILOR

Prin restructurarea RNP, 
numărul direcțiilor silvice va 
fi redus de la 41 la 25, fiind 
afectate aproximativ 500 de 
persoane. Dintre acestea, 
200 vor fi reîncadrate pe 
alte posturi și doar 300 vor fi 

^disponibilizate, urmând să

J
■ *

primească între 12 și 20 de 
salarii medii lunare pe 
ramură.

După restructurarea RNP, 
cele 25 de direcții silvice vor 
administra circa 150.000 de 
hectare, putându-și asigura 
autofinanțarea.

purtătorul de cuvânt al misiunii Băncii Mondiale la București a 
precizat că datorită îmbunătățirii ritmului de privatizare a 
întreprinderilor din agricultura românească, acordul ASAL a 
fost prelungit cu șase luni, respectiv până la 30 iunie 1999. Se 
speră ca până atunci, potrivit declarațiilor noului ministru al 
Agriculturii, loan Mureșan, să se realizeze privatizarea IAS- 
urilor, caz în care Banca Mondială va acorda țării noastre cele 
150 de milioane de dolari reprezentând tranșa a doua a 
acordului ASAL.

Numai că în acest dulce domeniu al privatizării au apărut 
neînțelegeri între Ministerul Agriculturii și Fondul Proprietății 
de Stat, loan Mureșan crede că privatizarea IAS-urilor cade în 
competența Ministerului Agriculturii și își asumă această 
misiune, în timp ce Radu Sârbu precizează că aceste unități, 
devenite societăți comerciale, se află în portofoliul FPS și că 
privatizarea lor o va face FPS. Procesul va dura ceva timp, 
depinzând de rezolvarea mai multor probleme, între care 
clarificarea capitalului social al acestora, înființarea unei 
agenții care să preia administrația terenurilor statului și să le 
concesioneze societăților comerciale, apariția unei legi care 
să definească situația terenurilor.

Un lucru este cert. După ce timp de nouă ani guver
nele postdecembriste au demolat bucată cu bucată 
agricultura țării - pământ, ferme zootehnice, sisteme de 
irigații, unități producătoare de mărfuri agroalimentare -, 
fără a pune ceva în loc, acum mai marii agriculturii se 
află în fața privatizării IAS-urilor, ale căror datorii depășesc 
115 miliarde de lei, unele având obligații neachitate ale 
căror sume depășesc cu mult capitalul social. Măcar de
ar ieși bine. Indiferent cine o va face.

Un proiect de 
lege privind 

reeșalonarea 
datoriilor 

societăților 
comerciale

în cursul săptămânii trecute, șase 
\ membri ai Comisiei economice a Se- 
\ natului au depus în această cameră a 
\ Parlamentului un proiect de lege privind 
\ reeșalonarea datoriilor societăților co- 
/ merciale și ale companiilor naționale 
/ către bugetul de stat și bugetul asigu- 
/ rărilor sociale, scadente la 31. XII.1998. 
' Proiectul de lege are șase articole 

prin care se stabilește că datoriile res-

pectivelor societăți și companii se reeșa- 
lonează pe cinci ani, cu o perioadă de grație 
de un an.

Proiectul de lege stipulează de asemenea 
că penalitățile înregistrate de societățile comer
ciale și companiile naționale la data de 31 .XII. 
1998 pentru neplata datoriilor către bugetul de 
stat și bugetul asigurărilor sociale se anulează.

Să așteptăm verdictul parlamentarilor 
după revenirea din vacanță la 1 februarie a.c.

r---------------------------------------------------------------------------------------------------------

! Micul întreprinzător și 
marile lui probleme

pe lichioruri. A' umblat, a întrebat, 
s-a consultat cu prieteni și 
cunoscători în domeniu și în 
scurt timp a cules primele roade. 
Face și acum lichioruri de cea 
mai bună calitate pe care le 
desface în multe județe din țară, 
până în Moldova și Maramureș.

Om curajos și inventiv, con
vins că "dacă vrei poți”, Vasile 
Potecă s-a înconjurat de alți 
oameni inimoși și hotărâți să 
facă și împreună cu SC 
“Rumimex” SRL Deva au orga
nizat și pus în funcțiune două 
fabrici de țiglă, una la Brad, în 
spațiile SC “Legume-fructe" SA, 
unde Vasile Potecă a cumpărat 
pachetul majoritar de acțiuni, și 
alta la Dobra. Despre calitatea 
produsului vorbesc cererile și 
livrările tot mai mari în multe zone 
ale țării. Stimulați de succes, 
Vasile Potecă și asociații săi au 
mers mai departe. Au realizat o 
secție de pavele, care pot fi vă
zute în frumosul pavaj din fața 
noii clădiri a ROMTELECOM 

Deva, de exemplu (iar cererea 
este în creștere), și un atelier de 
confecții din fibră de sticlă, capi
tol la care se înscriu de aseme
nea realizări importante: bărci și

• Spirit de inițiativă și renunțare;
9 A ccent pe producția materială;
• Zona Brad devine atractivă;
9 Fiscalitatea și birocrația - bariere în calea 

dezvoltării

caiace cu destinația Delta Du
nării, plăci de închidere a aco
perișurilor de hale industriale ori 
alte construcții, cabine duble 
pentru autocamioane, paravân- 
turi, scaune pentru stadioane 
etc.

- Am plecat de la zero - 
relevă tânărul Vasile Potecă. 
Cu o sumă infimă de bani îm
prumutați, dar cu entuziasm și 
speranță că voi reuși. M-am 
înconjurat de prieteni și oameni 

dispuși să riște, să renunțe la 
timp liber și la mici avantaje 
imediate, ne-am constituit în 
nuclee solide pe ateliere și 
activități, au venit apoi lângă 

noi alți oameni serioși, spe
cialiști, și împreună mergem 
dârz înainte. Am început cu uti
laje vechi, cu materiale puține, 
cu 4 angajați. Azi, societatea 
are 160 de salariați, ne-am or
ganizat riguros fluxurile de 
fabricație, ne-am făcut un la
borator de înaltă fiabilitate, ne
am cumpărat mașini cu care 
ne aprovizionăm și ducem mar
fa la clienți, ne perfecționăm 
din mers întreaga activitate.

Dar preocupările SC “Euro 
Otto Prest Corn” SRL Deva, cu 
sediul, cum spuneam, în spațiile 
SC “Legume-fructe" SA Brad, 
nu se limitează la ceea ce am 
arătat până acum, deși atenția 
principală a celor de aici este 
orientată spre mai buna 
organizare, modernizare și 
dezvoltare a producției în sec
țiile existente. Vasile Potecă și 
colegii săi se află în stadii avan
sate cu organizarea în Brad, 
într-un spațiu din vecinătatea 
gării, a unui atelier de confecții 
textile. Sunt finalizate și nego
cierile cu un partener italian 
pentru trimiterea echipamen
telor necesare, cumpărate în 
sistem leasing de firma bră- 
deană, se află deja în pregătire 
10 din cei 50 de viitori angajați 
ai unității și se speră ca în 
două-trei luni secția să intre în 
funcțiune. Firma italiană va asi
gura materia primă și desface
rea în străinătate a produselor.

Am ales azi cazul acestui 
investitor autohton din multe 
asemenea cazuri pentru a 
exemplifica o realitate: cei care 
vor să lucreze, să realizeze 
ceva util pentru ei și pentru 
alții, pot reuși. Și mai este cevar 
acești oameni nu au ales calea

------------------------------------------ ----------------------------------------

cea mai ușoară - de a muta o ■ 
marfă dintr-un loc în altul și a J 
încasa repede comisioane > 
grase. Ei s-au orientat spre | 
producție, sector care aduce | 
garantat venit țării, chiar dacă ( 
deocamdată traversează un 1 
drum sinuos. îI Se vorbește mult și cu în- 

| dreptățire despre importanța și
■ necesitatea dezvoltării între- 
, prinderilor mici și mijlocii, care
• în alte țări realizează mai mult 
| de jumătate din producția in- 
| dustrială. Din păcate, la noi
■ doar se vorbește. Pentru că
■ acest gen de unități nu numai 
I că nu sunt sprijinite, dar în cele 
| mai multe cazuri sunt stopate
■ din activitate, prin birocrație, 
! dobânzi, fiscalitate.
• în urmă cu vreo cinci ani, 
| tânărul Vasile Potecă, din 
| Deva, a ajuns întâmplător la 
I noua SC “Legume-fructe" SA
■ Brad. S-a încadrat repede în 
I colectiv, deși unitatea mergea 
| din ce în ce mai rău. Dând do- 
| vadă de spirit de inițiativă, fiind 
I ajutat material și moral de câți-
■ va prieteni, a luat pe cont pro- 
I priu, sub un titlu de firmă cum- 

| părat - SC “Euro Otto Prest
■ Corn” SRL Deva -, secția de 
! băuturi răcoritoare a societății. 
I N-a mers. Atunci a profilat-o

- Noi nu dorim să ne îmbo- | 
gățim peste noapte, spune cu ■ 
modestie Vasile Potecă. Nici ! 

eu, nici asociații sau colegii ■ 
mei de aici. Noi vrem să | 
construim, să producem, să | 
dăm de lucru cât mai multor ■ 
oameni. Din păcate nu sun- J 
tem ajutați cât de puțin. Biro- I 
crația ne mănâncă mult timp, | 
fiscalitatea ne dijmuiește mulți ■ 
bani, guvernanții nu stimu- . 
lează în nici un fel întreprin- • 
derile mici și mijlocii, producția | 
de bunuri materiale. Bradul a | 
fost declarat zonă defavo- ■• 
rizată. Șomajul este ridicat. ? 
Noi vrem să dezvoltăm niște I 
activități, să angajăm oameni | 
care nu mai au de lucru. Ni- | 
meni nu ne-a întrebat însă . 
nimic despre așa ceva. Spe- ' 
răm ca privilegiile din aceste I 

zone să devină cât mai cu- | 
rând realități operabile nu ■ 
simple hotărâri pe hârtie. Ar ! 
fi în avantajul tuturor. I
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Povestiri fermecătoare >
j Doina reformată

Greșind, însă nu prea 
mult, pot spune că Toma 
Pavel este pentru cititorul 
român un ilustru necunos
cut. Și, nu pentru că ne con
vine să dăm vina, ci pentru 
că este realmente un ade
văr, acest lucru se datorea
ză perfectei închideri prac
ticate de fostul sistem so
cialist-dictatorial. Procesul 
de anihilare era extrem de 
simplu și de eficient; indi
ferent de valoarea indivi
dului, odată plecat din țară 
- legal sau nu - acesta nu 
numai că devenea inde- 
ziderabil, dar era anulat ca 
existență. Nu altfel s-au pe
trecut lucrurile cu autorul 
volumului de față... Și, puțin 
mai încolo, voi reveni cu 
câteva date bio-biblio- 
grafice.

Titlul acestei cărți mi-a 
produs o ciudată asociere 
de idei, dar poate explica
bilă: mi-a amintit de o exce
lentă carte tradusă din polo
neză în anul 1983, intitulată 
“Povestirile evangheliștilor", 
de Zenon Kosidowski. Iar 
acum, citind Povestirile filo
sofice, găsesc unele simi
litudini măcar în ceea ce 
privește narațiunea, farme
cul scriiturii... Pentru că

Toma Pavel este, și o spun 
cu toată răspunderea și sin
ceritatea, un povestitor ex
celent, unul dintre aceia care 
știu că o carte, odată pornită 
spre cititor, trebuia să-i trans
mită acestuia un anume me
saj, pe anumite coordonate 
sufletești. Altfel există riscul 
lipsei de comunicare autor-

cititor. Din cuprinsul cărții se 
înțelege bine că naratorul a 
învățat perfect lecția și de 
aceea relația decurge fără 
nici un fel de poticneli, adică 
pătrunderea în universul său 
ideatico-artistic are loc direct 
și plăcut. Mă folosesc de un 
citat pe care nu l-am ales 
anume, dar care îmi sprijină 
afirmația de mai înainte: 
"Spiridușii veseli și pașnici 
evită de când lumea locurile 
unde nu se mănâncă bine - 
mai ales noaptea - și cedea
ză locul strigoilor și stafiilor. 
Poate acesta este motivul 
pentru care periferiile indus
triale ale marilor orașe sunt 
atât de triste noaptea. în seara 
aceea Milanul avea aerul unei 
imense uzine pustii." (p. 65)

înaintând în lectură, con
statăm din ce în ce mai 
pregnant că se instalează în 
noi o ușoară senzație de ne
siguranță; ceva-ceva ne aler
tează ca, până la urmă, să 
realizăm că este vorba pur 
și simplu despre un simpa
tic transfer de imagini-trăiri 
ale autorului redate cu atâta 

Toma Pavel: Povestiri filosofice
Editura Univers, Buc. 1998; (col. Ithaca)

însuflețire și, evident, talent, 
încât ne-a acaparat întru to
tul. Deoarece Povestirile 
filosofice nu sunt atât... filo
zofice cât, cu precădere, 
proze obișnuite peste care 
se simte din când în când 
adierea dinspre titlu care, 
uneori, pare să nu prea aibă 
legătură cu conținutul cărții. 
Nu e un neajuns, deci nu 
contează. Important este că, 
pe parcursul a vreo 150 de 
pagini, suntem plimbați prin 
lume într-un mijloc de 
transport confortabil având 
un ghid - Toma Pavel - ex
trem de bine pus la punct cu 
detaliile și un foarte bun cu
noscător al locurilor chiar 
geografic vorbind. Pentru că 
informațiile sunt complexe și 

completate cu descrieri 
exacte - uneori ne putem 
gândi la un proces verbal 
sau la o arhivă secretă prin 
care autorul ne poartă, ne 
vorbește cu patimă, ne dă
dăcește, ne înduioșează, 
ne revoltă, ne farmecă... 
într-un cuvânt, ne "obligă” 
să-i fim alături într-o călă
torie europeano-asiatico- 
americană.

...Toma Pavel s-a năs
cut în București la 4 aprilie 
1941, este de profesie filo
log, a publicat până în pre
zent 9 cărți și are foarte 
multe colaborări cu arti
cole în presa de specia
litate. Din anul 1998 este 
profesor titular de literatură 
comparată la Universitatea 
din Chicago. Aceste câteva 
mențiuni bio-bibliografice 
cred că justifică în bună 
măsură cele câteva consi
derații pe care mi le-am 
permis să le fac asupra 
cărții sale. O carte care ne 
prilejuiește o întâlnire plă
cută și relaxantă cu nara
țiunea unui scriitor pentru 
care creația artistică, lite
ratura nu par să mai aibă 
nimic de ascuns...
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Dumitru HURUBĂ

Puneți taxă pe izvoare, 
Pe zâpezi, pe cer, pe tril, 
Dijmuiți cât se mai poate 
Traiul omului umil...

Contabilizați căldura 
Și procentele de frig, 
Indexați adâncitura 
Găurilor din covrig.

Trageți-vă celulare, 
Limuzine, vile en gros, 
Dați-ne talk-show pe pâine 
Și noi generații PRO...

Teletexte, telecabluri 
De popor teleghidat 
Ca într-o telenovelâ 
Cu finalul emanat.

Stima țării și mândria, 
Domni tovarăși senatori, 
A ajuns iar România 
Neam de telespectatori.

Dar mai dulce e minciuna 
Când te uiți și chiar câștigi... 
Dă în clocot adevărul:
Nu-I atinge că te frigi!

Un tăciune și-un cărbune, 
Taci, poet provincial,
Că s-a reformat chestura 
Și-ți duc versul la canal.

Și ce artă mai e asta
Să gândești când toți muncesc? 
Pune lacătul pe doină
Că vin și te hingheresc.

Foaie neagră de huilă 
Și de cer cocsificat, 
Ceara mamii ei de viață. 
Trai disponibilizat...

Bat la ușă portăreii 
Cu chitanțiere-n mâini 
Vin ca să impoziteze 
Cumpăna de la fântâni.

Și au pus contor pe uliți 
Vămuind mersul pe jos 
Căci s-a subțiat ciolanul 
De reformă pân' la os...

Și iar verde frunză moartă 
Din mileniul viitor, 
Munții noștri aur poartă, 
Pâinea este tot a lor.

•<

Las' să vină achingiii, 
Grecoteii din Fanar 
Cu fistic și acadele 
într-o țară de bazar.

Cu chebab și cu hot-doguri, 
Cu halva și baclava... 
Noapte bună, națiune, 
Orișiunde te-ai afla!

loan EVU
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De când cu înmulțirea 

posturilor de televiziune pu
blice, telespectatorul ro
mân are prilejul - devenit 
privilegiu pentru unii, incon
venient pentru alții - de a 
“slaloma" printre programe 
de toate soiurile, mai mult 
sau mai puțin îmbietoare, 
mai vag ori mai pregnant 
“colorate". Și dacă, de re
gulă, fiecare post își are 
adepții săi și, mai departe, 
tot așa și emisiunile, filme
le sunt pe tărâmul unde se 
întâlnesc cele mai diverse 
tipuri de telespectatori și 
unde orice altă preferință 
este înghițită de chemarea 
ademenitoare a filmului.

De câteva săptămâni 
încoace, "Antena 1" face 
irezistibilă o asemenea in
vitație, cu siguranță, pentru 

o bună parte a amatorilor de 
gen în primul rând, prin difu
zarea unei savuroase serii 
de comedie duminicale. 
Chiar văzute și revăzute, pro
ducțiile cinematografice ai 
căror protagoniști sunt eroi 
de necontestat ai comediei 
(precum Louis de Funes ori 
Norman) reușesc de fiecare 
dată să-l “prindă” pe tele
spectator în lumea încurcată 
și totuși mereu surprinzătoa
re a poveștii filmului. Dar 
meritul nu este doar al ge
nului în sine, pentru că, mai 
mult decât să ne binedis- 
pună, filme ca cele de dumi
nică ne merg la suflet, cum 
se spune. Personajul prin
cipal nu e super-eroul care 
înfruntă o armată de oameni 
fără a se alege măcar cu o 
zgârietură; nu e nici marele 

bogătaș care calcă totul în 
picioare pentru a-și atinge 
scopurile, ori celebra “ea”, 
eterna victimă a decepțiilor 
în dragoste; n-au nici iz de 
telenovelă peliculele 
astea... Sunt doar întâm
plările omului simplu, sim
patic și sincer până la nai
vitate, generos și cu bun 
simț, dar și cu “ceva în 
cap", spontan și curajos, 
neimpresionat de rangurile 
înalte dar fâstâcindu-se în 
fața fetei la care visează... 
Adică “specimenul” acela 
de care, nemaigăsindu-l 
prea des lângă noi, ni se 
face dor...Și-atunci ne bu
curăm când îl întâlnim, fie 
chiar și pe micul ecran, într- 
o amiază de duminică...

Georgeta BÎRLA

Ca în fiecare vacanță 
de vară de cinci ani încoa
ce și în anul acesta a avut 
loc acea tabără de evan
ghelizare și îngrijirea limbii 
materne, pentru copiii mici, 
în Băcia, la Parohia 
Reformată.

Cele trei serii au cu
prins mai mult de 40 de 
copii de diferite naționalități 
și confesiuni veniți din dife
rite localități ca Hunedoara, 
Timișoara, Jebuc, Cluj, 
Aiud, Călan.

Scîții Kun, ca de fiecare 
dată, și cu această ocazie 
au căutat ca aceste zile de 
vacanță să fie animate de 
voioșie, de iubire și tole
ranță față de semenul 
nostru, cultivate delicat.

Desele excursii, învăță
mintele din Biblie, serbările 
de la sfârșitul fiecărei serii ne 
fac deja de pe acum să ne 

gândim la vacanța din vara 
anului viitor pentru a ne 
revedea.

Hona Kriza-Kun

O familie de interpreți
Folclorul hunedorean este 

adus în scenă de mai muiți in
terpreți cunoscuți și apreciați 
de public. între soliste Viorica 
Brândușan deține recordul de’ 
longevitate, punându-și vocea 
în slujba cântecului popular de 
prin 1965. Inițial a cântat la Ca; 
sa de Cultură Petroșani, ca 
amatoare, iar din 1972, ca pro
fesionistă, la orchestra “Hațe- 
gana" Hunedoara, până în 
1991 când aceasta s-a des
ființat prin “pulverizarea" sindi
catelor. Membrii ansamblului au 
fost preluați de Casa de Cul
tură Hunedoara, unde formația 
activează acum sub același 
nume, numai că și-au pierdut 
statutul de profesioniști.

Venită din Sălaj și stabilită 
cu familia în Valea Jiului când 
era copil, Viorica Brândușan 

cântă melodii din zona unde s-a 
născut, hunedorene dar și din 
alte părți ale țării, doine și cân
tece de joc. Și-a alcătuit un re
pertoriu atât de cuprinzător 
pentru că a cântat nu numai în 
toate localitățile județului, în toate 
părțile țării, chiar și în sate înde
părtate, dar și în turnee prin Polo
nia, Austria, Belgia, Germania, 
Iugoslavia, Rusia, Ungaria, Italia, 
unde a reprezentat folclorul 
românesc

într-o deplasare în străinăta
te, mai exact în Rusia, l-a cu
noscut pe Marian Lupo, instru
mentist (saxofon), în prezent 
fiind soț și soție. Dl Marian a ve
nit la orchestră prin concurs iar 
acum se ocupă de instruirea 
ansamblului, fiind angajatul 
Casei de Cultură Hunedoara. 
Născut la Mihăileni (Buceș), a 

învățat să cânte singur, când 
era în liceu. A activat la început 
la Clubul din Gurabarza, apoi la 
Casa de Cultură din Brad. în 
adolescență visa noaptea câte- 
o melodie și dimineața, înaintea 
plecării la școală, o cânta. în 
tinerețe a jucat și fotbal la 
“Aurul" Brad, dar pasiunea pen
tru muzică a fost mai puternică 
decât cea sportivă.

Cei doi interpreți au în urmă 
zeci de mii de spectacole, bat 
satele pădurenești și din jurul 
Hunedoarei ca invitați la nedei, la 
nunți, la plecarea feciorilor în 
cătănie, participă la recepții și 
întâlniri de tot felul, cântă pe 
bani sau pe omenie. îi supără 
faptul că nu au mijloace de 
transport pentru formație, că 
unii, chiar sus-puși, parcă ar 
vrea să distrugă folclorul, nu-l 

tratează pe el și pe mesagerii 
săi cu respectul cuvenit, așa 
cum se întâmplă atunci când 
participă la manifestări inter
naționale. Dacă anul trecut fa
milia de interpreți hunedoreni 
și-a înscris în palmares peste 
30 de spectacole, pentru 1999 
aveau în plan o emisiune la 
Antena 1 Hunedoara, conti
nuarea întâlnirilor cu diverse 
categorii ale publicului hune
dorean (pensionari, militari, 
pușcăriași). Așteptau invitații în 
străinătate (instituția hunedo- 
reană are o relație de colabo
rare cu una similară din Szom- 
bathely, Ungaria) și sperau ca 
o dată cu primăvara să 
“răsară" și spectatori mai mulți 
la întâlnirea cu folclorul.

Viorica ROMAN
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12.05 TVR Craiova 13.00 Mistere și 
minuni (s/r) 14.10 Santa Barbara (s/ 
r) 15.00 Tenis Australian Open - 
primul rezumat al zilei (înreg.) 16.00 
Emisiune în limba maghiară 17.30 
Scena. Premiul Ulisse- 1998 18.10 
Nick Freno - Profesorul perfect (s. 
SUA 1996, ep. 13) 18.35 Familia 
Simpson (s) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 389) 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială 21.00 Primul val (s, ep. 9)
21.50 Memorialul durerii (do, ep. 75) 
23.05 Jurnalul de noapte. Sport
9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 

TVR Timișoara 13.00 Mistere și 
minuni (s/r) 14.10 Tenis Australian 
Open - primul rezumat al zilei (înreg.)
15.10 Emisiune pentru persoane cu 
handicap 15.35 Arhive românești (r) 
16.00 Emisiune în limba maghiară 
17.00 Micuța Memol (d.a) 17.30 în fla
grant (anchetă) 18.10 Nick Freno - 
Profesorul perfect (s. SUA 1996, ep. 
14) 18.35 Familia Simpson (s) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 390) 20.00 
Jurnal, meteo, ediție specială 21.00 
Cinderella Liberty (dramă SUA 1973)

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 12.05 
Sensul tranziției (r) 13.00 Mistere și 
minuni (s/r) 14.10 Tenis Australian 
Open (înreg.) 17.00 Desene animate
17.30 Medicina pentru toți (mag. 
med.) 18.10 Nick Freno - 
profesorul... (s) 18.35 Familia 
Simpson (s) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 391) 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială 21.00 Patinaj artistic CE: 
Proba de perechi, programul liber (d, 
Praga) 23.15 Jurnalul de noapte. 
Sport 

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 
Doar o vorbă săț-i mai spun! (r) 
13.00 D-na King, agent secret (s/r)
13.50 Un cântec pentru fiecare 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi străine: 
Engleză 15.35 Dennis și cățelul 
Scârț (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 111)
16.45 Santa Barbara (s) 17.30 
Cântecele noastre, dorurile noastre
17.55 Filmele săptămânii 18.00 Care 
pe care! (cs) 19.40 Sănătate, că-i 
mai bună decât toate! (mag. medical)
20.10 Mistere și minuni (s, ep. 8)
22.10 Patinaj artistic CE

9.00 Documente culturale (r) 10.05 
Ultimul tren (r) 11.30 Scena politică 
(r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 
Doar o vorbă săț-i... (r) 13.00 Primul 
val (s/r) 15.00 Ziua națională a Indiei: 
India - rachete balistice și sărăcie
15.10 Limbi străine. Franceză 15.35 
Dennis și cățelul Scârț (d.a) 16.00 
Țiganca (s, ep. 112) 16.45 Santa Bar
bara (s) 17.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Care pe care! 
(cs) 19.10 Dosarele istoriei (do) 20.10 
Mistere și minuni (s, ep. 9) 22.00 
Patinaj artistic CE 23.10 Pelerinaje

9.00 Teleenciclopedi'a (r) 10.00 
Opinia publică (r) 11.00 Pelerinaje (r)
11.30 Mapamond (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o vorbă săț-i 
mai spun (r) 13.00 Sănătate, că-i mai 
bună decât toate! (r) 14.00 Emisiune 
în limba maghiară 15.10 Limbi străine. 
Germană 15.35 Desene animate 
16.00 Țiganca (s, ep. 113) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.30 Rapsodii pe 
zăpadă 18.00 Care pe care! (cs)
20.10 Pentru dvs., doamnă! 22.10 
Noroc chior în Vegas (co. SUA 
1991)

10.00 Dimineața devreme 10.00 
Știri 10.15 Agenția de presă (r)
10.20 Iluzii (s, ep. 130)11.20 Cheia 
succesului (co. Irlanda 1987) 13.30 
Planeta vie (do) 14.00 Știrile amiezii
14.30 Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Dallas (s, ep. 158) 16.30 Știri 
17.00 Trei destine (s,e p. 77) 17.50 
Zodiac 18.00 Colivia de aur (s, ep. 
58) 19.00 Observator 19.30 Marius 
Tucă Show 21.00 Pericol iminent (s, 
ep. 20) 22.00 Viitorul începe azi (s, 
ep. 42) 23.00 Observator 23.30 
Agenția de presă

10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.25 Iluzii (s, ep. 131) 11.25 
Pericol iminent (s/r) 12.30 Cronici 
paranormale (s, ep. 7) 13.30 
Planeta vie (do) 14.00 Știrile amiezii
14.30 Foișorul de foc 15.30 Dallas 
(s, ep. 159) 16.30‘Știri 17.00 Trei 
destine (s, ep. 78) 17.50 Zodiac 
18.00 Colivia de aur (s, ep. 59) 
19.00 Observator 19.30 Marius 
Tucă Show 20.45 Cursă contra 
cronometru (dramă SUA/Canada 
1984) 23.00 Observator

10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Iluzii (s, ep. 132) 11.20 
Cursă contracronometru (f/r)
13.30 Planeta vie (do) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 
160) 16.30 Știri 17.00 Trei destine 
(s, ep. 79) 17.50 Zodiac 18.00 
Colivia de aur (s, ultimul ep.) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Tunetul negru (f.a 
SUA 1997) 23.00 Observator
23.30 Agenția de presă 23.35 
Prezentul simplu

7.00.Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 11.45 Munții 
Lunii (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Poltergeist I (thriller SUA 1982) 14.30 
Suflet de femeie (s) 15.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Cărările iubirii (s, ep. 
13) 17.00 Știrile PRO TV/O propoziție pe 
zi 17.30 Dreptul la iubire (s) 18.15 Știrile 
PRO TV 19.20 Chestiunea zilei cu Florin 
Călinescu 19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Survivors (co. SUA 83) 22.15 Știrile 
PRO TV 22.30 Seinfeld (s, ep. 169) 
23.00 Știrile PRO TV/Profit 23.30 
Audiența națională (talkshow)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 10.45 Sur
vivors (f/r) 12.30 ăeinfeld (s/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Poltergeist II 
(thriller SUA 1986) 14.30 Suflet de 
femeie (s) 15.15 Tânăr și neliniștit (s) 
16.00 Cărările iubirii (s) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Dreptul la iubire (s)
18.15 Știrile PRO TV 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 Spitalul de urgență (s, ep. 20)
21.30 Lois și Clark (s, ep. 9) 22.15 
Știrile PRO TV 22.30 Veronica (s, ep. 
20) 23.00 Știrile PRO TV/Profit 23.30 
Walker, polițist texan (s, ep. 15)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 10.45 Arca 
lui Noe (s) 11.30 Norocosul (s) 12.15 
Totul e trecător (s) 12.45 Poltergeist III 
(thriller SUA '88, p. I) 12.55 Știrile PRO 
TV 15.15 Tânăr și neliniștit (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Dreptul la iubire 
(s) 18.15 Știrile PRO TV 20.30 Momeala 
(thriller Canada/ Franța 1993) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 Chestiunea zilei
22.30 Nebun după tine (s, ep. 21) 
23.00 Știrile PRO TV/Profit 23.30 
Walker, polițist texan (s, ep. 16) 0.15 
Dosarele X (s, ep. 21)

7.00 Prima oră (mag. matinal)10.00 
Sport Magazin (r) 11.30 Motor: 
Mag. auto (r) 12 00 Misterele din 
New Orleans (s) 13.00 Focus 13 
(știri) 13.15 Atingerea îngerilor (s) 
14.00 Celebri și bogați (s) 15.00 
Maria Mercedes (s, ep. 42) 16.10 
Tia și Tamerafs, ep. 40) 16.35 
Malcolm și Eddie (s, ep. 40) 17.00 
Jerry Springer Show 18.00 Știri, 
meteo, sport 18.50 Real TV 19.00 
Viper (s, ep. 60) 20.00 Camera 
ascunsă (div., ep. 60) 20.30 Inimi 
înflăcărate (dramă SUA 1992)

7.00 Prima oră (mag. matinal)
10.30 Vedetele dragostei (r) 
12.00 Misterele din New Orleans 
(s) 13.00 Focus 13 (știri) 13.15 
Atingerea îngerilor (s) 14.00 
Celebri și bogați (s) 15.00 Maria 
Mercedes (s, ep. 43) 16.00 Focus 
16 (știri) 16.10 Tia și Tamera (s, 
ep. 41) 16.35 Malcolm și Eddie (s, 
ep. 41) 18.00 Știri, Meteo, Sport
18.50 Real TV 19.00 Viper (s, ep.
61) 20.00 Camera ascunsă (div., 
ep. Ș1) 20.30 Brooklyn South (s, 
ep. 9) 21.30 Dosarele Y (do)

7.00 Prima oră (mag. matinal) 
10.00 Ultima ediție (talkshow/r) 
12.00 Misterele din New Orleans 
(s) 13.00 Știri 13.15 Atingerea 
îngerilor (s) 14.00 Celebri și bogați 
(s) 15.00 Mana Mercedes (s, ep. 
44) 16.00 Știri 16.10 Tia și Tamera 
(s, ep. 42) 17.00 Jerry Springer 
Show 18.00 Știri, meteo, sport
18.50 Real TV 19.00 Viper (s, ep.
62) 20.00 Camera ascunsă (div., 
ep. 62) 20.30 Comisarul Rex (s, 
ep. 9) 21.30 CI 5: Profesioniștii (s, 
ep. 9) 22.30 Știri 23.00 Ultima ediție 
(talkshow)

9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.05 Pentru dvs, 

® doamnă! (r) 13.00 Mistere și minuni 
2 (s/r) 14.10 Tenis Australian Open
g (înreg.) 16 00 Conviețuiri 17.30 
g Timpul Europei 18.10 Infidelități (s, 
g ultimul ep.) 19.00 Sunset Beach (s, 
g ep 392) 19.55 Doar o vorbă săț-i 

mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ediție specială 21.00 Patinaj artistic 

CO CE: Proba individuală masculină,
d programul liber (d, Praga) 23.15

Reflecții rutiere 23.30 Jurnalul de 
noapte. Sport

9.00 Memoria exilului românesc (r) 
10.00 Patinaj artistic CE: proba de 
perechi, programul liber (r) 12.15 Sun
set Beach (s/r) 13.00 Medicina pentru 
toți 13.30 Alfa și Omega (r) 14.00 
Emisiune în limba germană 15.10 Limbi 
străine. Spaniolă 16.00 Patinaj artistic 
CE: Proba de dans, programul original 
(d, Praga) 18.00 Țiganca (s, ep. 114) 
19.00 Știri bancare și bursiere 20.10 
Mistere și minuni (s, ep. 11) 21.10 
Ultimul tren (em. economică) 22.00 
Cinematograful de artă: Bărbatul meu 
(dramă Franța)

10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Iluzii (s, ep. 133) 11.20 
Prezentul simplu (r) 12.20 Sâmbete 
și zâmbete (r) 12.50 Vedete în 
papuci (r) 14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow) 15.30 
Dallas (s, ep. 161) 16.30 Știri 17.00 
Trei destine (s, ep. 80) 18.00 
Uraganul pasiunilor (s, ep. 1) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Nightman (ș, ep. 19) 
22.00 Procurorul (s, ep. 18) 23.00 
Observator 23.30 Agenția de presă 
23.35 Printre rânduri (talkshow)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.10 Tânăr și neliniștit (s/r) 10.45 
Momeala (f/r) 12.10 Nebun după tine (s/ 
r) 12.35 Music Box (dramă SUA ’90, p. I)
12.55 Știrile PRO TV 13.00 Music Box 
(p. II) 14.30 Suflet de femeie (s) 15.15 
Tânăr și neliniștit (s) 16.00 Cărările 
iubirii (s) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Dreptul la iubire (s) 18.15 Știrile PRO TV
19.30 Știrile PRO TV 20.30 Melrose 
Place (s, ep. 112) 21.30 Players (s, ep. 
2) 22.15 Știrile PRO TV 22.30 Prietenii 
tăi (s, ep. 19) 23.00 Știrile PRO TV
23.30 Walker, polițist texan (s, ep. 17) 

7.00 Prima oră (mag. matinal) 
10.00 Ultima ediție (talkshow/r) 
12.00 Misterele din New Orleans 
(s) 13.15 Atingerea îngerilor (s) 
14.00 Celebri și bogați (s) 15.00 
Maria Mercedes (s, ep. 45) 16.00 
Știri 16.10 Tia și Tamera (s, ep. 
43) 16.35 Malcolm și Eddie (s, ep. 
43) 18.00 Știri, meteo, sport 18.50 
Real TV 19.00 Viper (s, ep. 63) 
20.00 Camera ascunsă (div., ep.
63) 20.30 Octogonul (f.a. SUA 
1980) 22.00 Frasier (s, ep. 18) 
23.00 Ultima ediție (talkshow)
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9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 13.00 Mistere și 
minuni (s/r) 14.10 Tenis Australian 
Open (înreg.) 15.10 Ecoturism 15.30 
Emisiunea în limba germană 17.00 
Repere vitale (em. de educație 
ecologică) 17.30 Mapamond 18.00 
Ora Warner: Animaniacs (d.a); Casa 
plină (s) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
393) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială 21.00 Patinaj artistic CE: 
Proba de dans, programul liber (d, 
Praga) 23.15 Jurnalul de noapte 23.30 
Ptaneta cinema 
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7 00 Bună dimineața, de la ... 
Timișoara și de la București! 8.30 
Aladdin (d.a) 9.05 Tip-Top, Mini-Top! 
10.00 Lumină din lumină 11.00 In 
capcana din lumea jucăriilor (f, SUA, 
1995) 12.30 Ordinea publică 13.00 
A doua alfabetizare 13.30 Ecranul
14.30 Video-magazin 16.00 
Campionatele Europene de patinaj 
artistic 18.00 Lumea de mâine
18.55 Teleenciclopedia 19.45 
Săptămâna sportivă 20.00 Jurnal, 
meteo 20.30 Prada (s, ep. 2,SUA, 
1995) 21.25 Concert Smash Hits, 
1998 22.30 Filmele secolului - 
colecția Warner

M C
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8.30 Lumină din lumină 9.05 
Povestirile lui Donald Rățoiul 9.30 
Kiki, Riki, Miki 11.00 Viața satului 
13.00 Biserica satului 13.10 Tezaur 
folcloric 14.00 Info Magazin 14.30 
Șlagăre '98 15.00 Super gol show - 
joc interactiv 15.50 Gala Laureaților 
Campionatelor Europene de patinaj 
artistici8.30 Sabrina, vrăjitoare la 
16 ani (ep. 17) 18.55 Serial de 
călătorii 19.55 Doar o vorbă ,,săț-i” 
mai spun! 20.00 Jurnal, meteo 20.30 
7 zile în România 21.00 Cutia 
chinezească (f) 22.40 Telesport
22.50 D-na King, agent secret (ep. 
56)

9.00 Patinaj artistic CE: Proba de 
dans, programul liber (înreg.) 12.15 
Sunset Beach (s/r) 13.15 Cu ochii'n 4 
(r) 13.45 TVR Craiova14.30 TVR Cluj
15.10 Limbi străine pentru copii. 
Italiană. Engleză 16.00 Patinaj artistic 
CE: Proba individuală feminină, 
programul scurt (d, Praga) 18.00 
Universul cunoașterii 19.00 Știrile 
bancare și bursiere 19.10 Arhive 
românești 19.40 Dreptul la adevăr
20.10 Mistere și minuni (s, ep. 12)
21.10 Vânare de vânt (div.) 22.10 
Time-Out. Incursiune în lumea 
sportului intern și internațional

8.55 Filmele săptămânii 9.00 
Comorile lumii (Florența) 9.30 Pas cu 
pas 10.30 Documente culturale 11.25 
TVR Timișoara 13.30 Actualitatea 
culturală 14.00 Charlie Chaplin 15.35 
Dennis și cățelul Scârț (d.a) 16.00 
Țiganca (s, ep. 115) 16.45 Santa' 
Barbara (s, ep. 757) 17.30 Tradiții 
18.00 Planeta cinema (r) 18.50 
Eminesciana 19.00 Istorie, memorie, 
recuperare 19.30 Retro TV 20.30 
Teatrul TV prezintă: Fluturi, fluturi de 
Aldo Nicolaj 21.55 Ateneu 22.55 Pano
ramic Jazz 23.35 Virtuozii din 
Moscova

8.30 Sporturi extreme 8.55 Filmele 
săptămânii 9.00 Francofbnia (CFI, 
1998) 10.00 Repere vitale (r) 10.30 
Documente culturale 11.25 TVR lași 
14.00 Charlie Chaplin 14.50 Un 
cântec pentru fiecare 15.10 Din 
albumul celor mai frumoase melodii 
populare 15.35 Dennis și cățelul 
Scârț (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 116)
16.45 Santa Barbara (ep. 758) 17.30 
Mândru cântă bănățenii... 17.45 Un 
secol de cinema 18.30 Alo, tu alegi!
19.30 Virtuozi ai instrumentelor 
populare 19.45 Clepsidra cu imagini 
20.00 Cu cărțile pe față 21.00 
Sportmania 

10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Iluzii (s, ep. 134) 11.30 
Hombres - războiul sexelor (s)
12.30 Cronici paranormale (s, ep. 8)
13.30 Planeta vie (do) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 J_egea lui Burke (s, ep. 
4) 15.20 Navarro (s, ep. 26) 16.50 
Caracatița (s) 18.00 Uraganul 
pasiunilor (s) 19.00 Observator 
20.00 Detectivi la Malibu (s, ep. 19)
20.50 O voce din mormânt (thriller 
SUA 1996) 22.30 Inspirația 
Carolinei (s, ep.« 20) 23.00 
Observator 23.30 Tropical Heat (s, 
ep. 20) 

9.00 Animal Show (s, ep. 23) 9.30 
Mighty Max (s, ep. 4) 10.00 între 
prieteni 11.00 Fir întins 11.30 Mileniul 
III 12.00 100 grade Celsius 13.00 
Magazin sportiv 14.00 Roata de 
rezervă 14.30 Constelația Cinema 
15.00 Accidente (f.a, SUA, 1989)
16.30 Burlacul (s, ep. 4) 17.00 Pe 
cont propriu (s, ep. 20) 18.00 
Uraganul (s, ep. 3) 19.30 Sâmbete 
și zâmbete (div.) 20.00 Nash 
Bridges (s, ep. 52) 21.00 O 
excursie de coșmar (dramă, SUA, 
1996) 23.00 Observator 23.30 
Tropical Heat (s, ep. 21) 

8.00 Spirit și credință 8.30 Câiniide 
mare (ep. 6) 9.00 Teo și Mircea Șou
12.20 Valsul toreadorilor (comedie, 
Marea Britanie, 1989) 14.00 
Duminica în familie 18.00 Uraganul 
(ep. 4) 19.00 Observator 19.30 Re
porter TV Vouă 19.40 Damon (ep. 
8) 20.00 Dependent de iubire 
(dramă, SUA, 1988) 21.45 Tele 
Eurobingo Show 22.45 Agenția de 
presă 22.50 Soția infidelă (f) 0.30 
Purgatoriul (dramă, SUA) 2.00 
Valsul toreadorilor (f.a.. r)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.10 Tânăr și neliniștit (s/r) 11.00 
Beverly Hills (s/r) 11.45 Melrose Place 
(s/r) 12.30 Pauly (s, ep. 2) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Stolen Babies (dramă 
SUA ’93) 14.35 Suflet de femeie (s)
15.15 Tânăr și neliniștit (s) 16.00 
Cărările iubirii (s) 17.00 Știrile PRO TV
17.30 Urmărire generală 18.15 Știrile 
PRO TV 19.20 Chestiunea zilei 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Efecte speciale 
(s, ep. 10)21.30 The Long Good Friday 
(dramă Anglia ’80) 23.15 Știrile PRO 
TV - Un altfel de jurnal 23.35 
Chestiunea zilei 

8.00 Aventurile lui Huckleberry Finn 
(d.a, ep. 12) 8.30 Noile aventuri ale lui 
Superman (d.a., ep. 12) 9.00 Călătoriile 
lui Gulliver (ep. 8) 9.30 Legenda lui 
Wilhelm Tell (ep. 2) 11.00 PRO Motor 
12.00 Accapulco Heat (s,ep. 9) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Soțul și soția (ep. 
25) 13.30 Bun de gură (ep. 7) 14.00 
Alo, Generația PRO! 15.45 Benny Hill 
(ep. 21) 16.15 Lumea filmului 17.00 
Profashion 17.30 Knight Rider, 
Supercomando (ep. 8) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 Specialiștii (s, ep. 20) 21.00 
Academia de poliție (ep. 22) 21.55 
Știrile PRO TV 22.00 Instinct primar 
(thriller/dramă, SUA, 1992) 

8.40 Călătoriile lui Gulliver (ep. 9) 
9.00 Super Abracadabra 11.00 
Documentar: Marile destine ale 
secolului XX (ep. 4) 12.00 Profeții 
despre trecut 12.55 Știrile PRO TV 
13.05 Soțul și soția (ep. 26) 13.35 Bun 
de gură (ep. 8) 15.00 Benny Hill (ep 
21) 15.30 Echipa mobilă 16.00 Al 
șaptelea cer (ep. 53) 17.00 Buffy, 
spaima vampirilor (ep. 19) 18.00 
Beverly Hills (ep. 158) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Ally McBeal (ep. 22) 
21.00 Iubirea adevărată (comedie, 
SUA, 1993) 23.10 Știrile PRO TV 23.30 
Un detectiv cu greutate: stăpânul 
soarelui

7.00 Prima oră (mag. matinal) 
10.00 Ultima ediție (talkshow/r) 
12.00 Misterele din New Orleans 
13.00 Știri 13.15 Atingerea 
îngerilor (s) 14.00 Celebri și bogați 
(s) 15.00 Maria Mercedes (s, ep. 
46) 16.00 Știri 16.10 Tia și Tamera 
(s, ep. 44) 16.35 Malcolm și Eddie 
(s, ep. 44) 17.00 Jerry Springer 
Show 18.00 Știri, meteo, sport 18.50 
Real TV 19.00 Viper (s, ep. 64) 
20.00 Camera ascunsă (div., ep.
64) 20.30 Alegeți filmul 22.00 
Emisiune de știri 22.30 Cafeneaua 
(dramă SUA 1995) 

7.00 Mecanica distractivă 7.30 
Campionul 9.30 Nemuritorul (d.a) 
10.00 Sister, sister (ep. 19) 10.30 
Malcolm & Eddie (ep. 19) 11.00 
Gregory Hines Show (ep. 19)
11.30 Lumea lui Dave (ep. 19)
13.30 Sport Magazin - magazin 
sportiv 15.00 Detectivi de elită 
(ep. 8) 16.00 Pământul. Bătălia 
finală (ep. 8) 17.00 Super Jerry 
Springer (talkshow) 18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă (ep. 65) 
19.00 Viper 20.00 Duet de unul 
singur (dramă SUA, 1986) 22.00 
Real TV 22.30 Știri 

7.00 Mecanica distractivă 7.30 
Campionul (f) 8.00 Dragonii 
zburători (d.a) 9.30 Nemuritorul 
(d.a) 10.00 Sister, sister (ep. 20)
10.30 Malcolm & Eddie (s, ep. 20) 
11.00 Gregory Hines Show (ep. 
20)11.30 Lumea lui Dave (ep. 20) 
12.00 Legături de familie (ep. 10) 
14.00 Cinemagia - emisiune 
cinematografică informativă 16.00 
Iadul alb (dramă, SUA, 1994)18.00 
Știri 18.30 Camera ascunsă (ep. 
66) 19.00 Viper (s) 20.00 Detectiv 
particular (mister, SUA, 1992) 
22.00 Frasier (ep. 19)



Opel Omega FT. Tel. 214974 
(6662)

• Vând ARO 420 camio-

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând 2,8 ha teren, parțial 
intravilan, deschidere la 
șosea 400 m, în satul Batiz. 
Tel. 731246 (6720)

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

• Vând casă, Nădăștia de 
Jos, informații nr. 73. Tel. 092 
534517(6708)

• Vând casă mare, cu 
spații comerciale, în zonă 
defavorizată (zona Bradului). 
Tel. 216515(6656)

• Vând urgent casă în 
Simeria, autobuz Ikarus și 
microbuz Renault. Tel. 
262357(6658)

• Vând casă în Vărmaga, 
nr.12. Informații la nr. 66 
(6721)

• Vând clădire nouă, cen
trală, magazin central, apar
tament 3 camere,plus garaj. 
Cedez contract magazin 
alimentar central. Tel. 219300, 
între orele 8-16. (6719)

• Vând apartament 3 ca
mere, Deva, Zamfirescu, 
parter. Tel. 232480 (6717)

•Vând casă mare, livadă, 
grajd. Cârjiți nr.3, Ignat. 
(6709)

• Vând apartament 2 ca
mere, str. Minerului, nr.51, 
bl.39, sc.A,ap.19, după ora 
16.(6723)

• Vând apartament 2 ca
mere, etaj 1, zona pieței Deva, 
apartament două camere, 
etaj 2, Piața Unirii Simeria. 
Tel. 260308, orele 15-17, 
233473, orele 17-20,260305. 
(2757)

• Vând garsonieră 2 ca
mere, Dacia, multiple îm
bunătățiri. Tel. 622083, 
seara. (6665)

• Vând apartament 3 ca
mere, semidecomandat, 
ultracentral, etaj 1. Tel. 
217393(6660)

• 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 apartament în 
Brad. Informații 058/872264, 
după ora 15. (3970)

• Vând casă, curte, gră
dină, grajd, în Jeledinți, 
comuna Mărtinești. Informații 
tel. 092/548801 (4122)

• Vând urgent Lada 1200, 
impecabilă și Opel Rekord, 
numere, asigurare Germa
nia. Tel. 620221, după ora 
15.(6650)

• Vând Dacia 1300, preț 
13.000.000, negociabil. Tel. 
213783(6714)

• Vând Renault 9 TD, 1600 
cmc,fabricație 1985, înma
triculat persoană fizică,CI. 
Tel. 217267, după ora 17. 
(6708) 

netă autoutilitară, an fabri
cație 1997, motor Câmpu
lung, sau schimb cu Dacia 
berlină. Tel. 261516 (6661)

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

• Vând autoutilitară Iveco 
Turbo Daily 35-10, 3,5 t, 
fabricație 1986, axă dublă 
spate, înmatriculată, preț 
12000 DM. Tel. 092/281558,’ 
216043. (6751)

• Vând camion IFA Robur 
1987,6 tone, 25 mc, prelată, 
CIVT, persoană fizică, 5500 
DM, negociabil. Tel/fax054/ 
242580(4118)

• Vând VW Passat în
matriculat, în stare de func
ționare. Informații la tel. 
218392, după ora 17.(6733)

• Vând tractoare agricole, 
funcționabile. Informații Hu
nedoara, str. Buituri, 13. Tel. 
723123(4293)

• Vând tractor 18 CP și 
Nissan Vanet, 8 locuri. Tel. 
247254(4123)

• Vând Wartburg 353, 
înmatriculat, funcționabil, preț 
negociabil. Deva. Tel. 
625593 (6771).

• Vând Ford Escort 1,6 i, 
an fabricație 1987, motor 
1600 cmc, 90 CP,injecție, 
benzină fără plumb, 6,5/100 
km, preț 5300 DM, negociabil. 
Tel. 770596.

• Cumpăr celulare GSM 
sparte sau codate, even
tual repar, decodez. Tel. 
094 859958(6647)

• Vând scândură, dulapi, 
grinzi brad. Tel. 226401 
(6718)

• Societatea Ultra Service 
vinde copiatoare noi, se
cond-hand, imprimante laser 
ink-jet, case marcaj, cântare 
electronice, la prețuri avanta
joase. Reciclăm cartușe 
imprimante laser și ink-jet. 
Asigurăm service în garanție, 
postgaranție și piese 
schimb. Tei. 092/554878, 

092/380613(3787)
• Viagra, 120 000, spray 

contra ejaculării rapide, 
medicamente potență, 01- 
6376273,092-342628, 092- 
342629. Angajăm distribui
tori. (OP)

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

• Vând S.R.L. având 
obiecte multiple de activitate, 
Sîntămăria Orlea, nr.47, 
județul Hunedoara. (4206)

• Vând mașină injectat 
mase plastice, total auto
matizată, Tos (Cehia), 88 
grame, 7500 DM, negociabil, 
tel./fax 054/242580 (4118)

• Vând moară cu ciocane, 
furajeră. Orăștie, tel. 241772, 
preț negociabil. (4120)

ÎNCHIRIERI

• închiriez spațiu ultra
central 36 mp, folosibil ca 
magazie sau alte activități, 
desfășurate între orele 8-16. 
Tel. 215038, Popa Costel, 
între orele 9-17. (6713)

• Ofer de închiriat apar
tament două camere Deva. 
Tel. 224292 (6712)

• Caut să închiriez garso
nieră, zonă centrală, mo
bilată, cu telefon. 092 225523 
(6657)

OFERTE DE
SERVICII

• Confecționăm din mate
riale germane prelate ca
mioane, copertine, panouri 
publicitare, acoperiri tera
se. Deva, SC Stilmes, tel/fax 
054211128,219045(6625)

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

• Factori poștali pen
sionari pentru activitate 
de teren, salariu moti
vat. Trimiteți scrisoare la 
CP 58-21 București. (OP)

• Angajăm vânzătoare 
pentru ABC. Informații tel. 
716816, după ora 18. (4294)

• Șofer, categoriile B, C, E, 
îmi ofer serviciile unei firme. 
Tel. 627301 (8869)

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

• Oferim o activitate cu 
profit de 20 milioane lei lu
nar, pentru disponibilizații din 
zonele defavorizate. Tel. 064 
152508,064142478(6626)

DIVERSE

• Sucursala Minieră Brad, 
cu sediul în Brad, str. Inde
pendenței, nr. 2 organizează 
licitație pentru vânzarea de 
mijloace fixe aprobate la 
casare, în ziua de 08 02 
1999, ora 8. Lista mijloacelor 
fixe scoase la licitație se află 
la sediul unității. Relații 
suplimentare la tel. 651140, 
int. 141.(3387)

PIERDERI

• Pierdut certificat de 
înmatriculare seria J nr. 
251423 aparținând autoturis
mului 4 HD 6004. Se declară 
nul. (6726)

• Pierdut autorizație pentru 
taximetrie 8268/93 pe nu
mele Sava Luca și certificat 
cod fiscal 10645080. Se 
declară nule. (6722)

• Pierdut certificat cod fis
cal aparținând Asociației 
Familiale “Tudor” Pane. Se 
declară nul. (6724)

• Pierdut ștampilă rotundă 
pe numele Asociației Famili
ale Mihuț. Se declară nulă. 
(6663)

COMEMORĂRI

• S-au scurs 40 zile grele 
și cernite de când m-ai 
părăsit pe mine și această 
lume, lăsând un gol imens în 
jurul tău, plecând într-o alta 
necunoscută, eternă. Fie ca 
Dumnezeu să-ți așeze sufle
tul și pe tine dragul meu soț

ILIE ȘUFANĂ 
în lumea celor drepți, alături 
de fiul nostru scump

VALENTIN
iar de acolo de unde sunteți, 
să vegheați și asupra mea. 
Parastasul și slujba de 
pomenire la Catedrala orto
doxă Sf.Nicolae Deva, în ziua 
de 23 ianuarie 1999, ora 11, 
a.m.Soția. (6614)

• Soția, fiica, ginerii, ne
poții și strănepoții anunță 
împlinirea a 6 luni de la 
trecerea în eternitate a 
celui care a fost un om de 
aleasă omenie, dragul lor

IOAN-ILIE ROMOȘAN

' ANUNȚ '--------------------------------- fi-----------
societatea Comercială "Siderurgica" SA Hune- 

doara, cu sediul In Hunedoara, str. Piața Iancu de Hune- I 
doara, nr. I, organizează licitație publică deschisă cu strigare 
în vederea vânzării următorului mijloc fix disponibil:

MAȘINĂ DE ÎNDREPTAT CU ROLE HIPERBOLICE 
WIRTH

La licitație pot participa persoane fizice, juridice 
române sau străine.

Licitația va avea loc la data dc 4 februarie 1999, ora 
11,00, la sediul societății, sala CFU, iar în caz dc neadju- 
decare a mijlocului fix la prima ședință, licitația se va 
repeta în fiecare zi de joi a săptămânii, la aceeași oră și 
în același loc, până la adjudecare.

Prețul de început al licitației mijlocului fix este dc 
1.354.050.000 Ici fără TVA. Ședința de licitație se va 
desfășura după regula licitației competitive sau 
olandeze.

Garanția de participare la licitație este dc 3% din 
prețul de pornire a licitației.

Informații suplimentare cu privire la mijlocul fix se 
pot obține la telefon 054/ 716121, interior 2526, Serviciul 
Mecanic - Biroul Plan.>■ _______ >

-------------------- -----
SC Termoelectrica SA 

București
Sucursala Electrocentrale Deva

cu sediul în Mintia, str. Șantierului, nr.1
.valorifica prin

licitație deschisă cu strigare:
- deșeuri metalice feroase
- deșeuri metalice neferoase
- deșeuri nemetalice.
Licitația va avea loc în data de 02.02.1999, ora 

10,00, la sediul sucursalei. Listele cu prețurile de 
pornire și caietul de sarcini se pot consulta și 
ridica de la Biroul Depozite, Contracte - Vânzări, 
tel. 211151, int. 135. Pentru materialele neadju
decate se organizează licitații în datele de

[ 09.02.1999 și 16.02.1999, ora 10,00.______________ J

Parastasul de pomenire 
va avea loc în 23 ianuarie 
1999, ora 9, la Catedrala 
Sf.Nicolae din Deva. Nu te 
vom uita niciodată.(6729)

V & DECESE

SC IUG SA HUNEDOARA
strada Peștiș, nr. 1

vinde prin licitație publică utilaje cu durata de 
serviciu normală de funcționare neexpirată. Licitația se 
va organiza în data de 05.02.1999, ora 10,00, la sediul 
unității.

Informații suplimentare la telefonul 054711287.

• Cu adâncă durere,Nicu 
fiu, Violeta noră,Gabriela 
nepoată deplâng dispariția 
prematură a scumpului lor 
tată și bunic

VASILE FLORUȚA
Odată cu dumneata și o 

parte din noi a plecat! 
Dumnezeu să-l odihneas
că în pace! (j6664)

• S-a stins din viață, pe 
neașteptate, iubitul nostru 
soț, tată și bunic

FLORUȚA VASILE
Icoana lui va rămâne 

veșnic în amintirea soției 
Minodora, copiilor Nicu, 
Țucu, Nicoleta și Dani, 
nepoților Gabriela, Călin, 
lulia și Dadi. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace! 
(3388)

vv

IZVORUL 
MINUNILOR

Băuturi răcoritoare carbogazoase în butelii de plastic de 0,25; 0,5, 1,5 și 2 litri

Datorită creșterii rapide a companiei noastre 
și importanței sale pe piața românească, SC 
Transilvania General Import Export SRL Oradea, 
str. Teatrului, nr. 1-2, angafează:

DIRECTOR VÂNZĂRI
(pentru punctul de lucru din Deva)

cu sarcina principală de a dezvolta o rețea de 
distribuție și a conduce eficient o echipă de vânzări. 
Condiții:

- studii superioare economice sau tehnice,
- experiență in vânzări minimum 2 ani,
- experiență in management minimum 1 an,
- limita de vârstă maximum 35 de ani,
- permis de conducere auto,
- domiciliul stabil in Deva,
- garanție materială imobiliară.

Oferim:
- salariu atractiv, intre 6 și 20 milioane lei 

lunar, corelat cu performanța,
- posibilitatea unei cariere fructuoase,
- mașină de serviciu.

Cei interesați sunt rugați să trimită o cerere 
și un curriculum vitae pe adresa firmei din 
Oradea, str. Teatrului, nr. 1-2, Departamentul de 
Resurse Umane, menționând adresa exactă și un 
număr de telefon la care pot fi contactați. 
Informații suplimentare la telefoanele: (059) 
479441, (059) 479442, int. 4356,4357.



Produse electronice și electrocasnice ale renumitelor firme

© DAEWOO <> îndesit
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ANGAJĂRI:
1. Director general (administrator) - firms calculatoare
Condiții: bărbat, maxim 35 ani; studii superioare economice sau calculatoare; 

aptitudini manageriale; garanție materială
2. Director comercial zonal
Condiții: bărbat, maxim 35 de ani; studii superioare (preferabil economice)
3. Economist-contabil (2 posturi)
Condiții: studii superioare economice; maxim 30 de ani

Relații în magazinele din Deva și Orăștie

n
ț - Cumpărătorii fill trebuie să meargă cu giranții la bancă, CEC, notariat etc, 

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

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

NUMAI
PRIN

i

J MCOMEX
MamawÎma tM ■■■«! ★ DEVA, str. 1 Decembrie, nr.HA (la parterul Primăriei) • tel. 234392Magazine in jud. Hunedoara. > orăștie, str. n. Bâicescu, nr.n • tei. 247499

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

SUMA RATEi SUMA 
DOBÂNZII

TOTAL PLATĂ 1

83.334 47.500 >30.834
83.334 43.542 126.876
83.334 39.584 122.918
83.334 35.625 118.959
83.334 31.667 115.001
83.334 27.709 111.043
83.334 23.750 107.084
83.334 19.792 103.126
83.334 15.834 99.168
83.334 11.875 95.209
83.334 7.917 91.251
83.334 3.959 87.293
Total dobândâ 308.754 lei

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

308.754 leiL_____________________________________ 4

șî ... un nou magazin în HUNEDOARA, bdul Libertății, nr. 10 (spre intrarea principală în Combinat)» tel. 712765

ELECTRONIC UN MAGAZIN AL IMCOMEX

Pe urmele a două audiente
V

CINE POATE DA RELAȚII?
Vin oamenii ia 

redacție
Oamenii caută “Cuvântul 

liber” la sediul său din 
Deva. Vin la redacție mai 
ales atunci când au 
necazuri. îi primim pe toți, îi 
ascultăm cu atenție și 
încercăm să le soluționăm 
plângerile sau reclamațiile. 
Că nu întotdeauna reușim, 
deși punem interes în acest 
sens, e o altă poveste.

S-a rezolvat, nu se 
poate

venit recent la redacție 
dl Ionel Trufaș, din satul 
Bîrsău, comuna Hărău. 
Omul era profund 
nemulțumit și iată de ce. Are 
patru copii de vârstă școlară. 
Unul face naveta la Certeju 
de Sus, ceilalți trei vin la 
Deva. Spre școală și înapoi 
circulă cu autobuzele SC 
“Coratrans”. Dl I.T. avea grijă 
să scoată din vreme 
abonamente pentru toți 
patru.

- De o vreme - ne-a spus 
dl I. Trufaș - nu se mai 
eliberează abonamente și 
toți cei patru trebuie să-și 
cumpere bilete în fiecare zi. 
Ceea ce mă costă o 
grămadă de bani.

- Da, abonamentul era 
mai ieftin.

Am pus mâna pe telefon 
și am vorbit cu un domn - nu 
i-am reținut numele, dar nu 
asta contează - care mi-a 

spus că așa a hotărât - 
deci să nu se mai elibereze 
abonamente pentru nimeni 
- consiliul de administrație 
al societății respective. în 
fața acestei situații 
problema ridicată de I.T. nu 
se poate rezolva. SC 
“Coratrans” este o 
societate privată și are deci 
dreptul să ia ce măsuri 
gândește și dorește 
conducerea acesteia.

Banii jos!
Un cititor al ziarului 

nostru din satul Bozeș, 
comuna Geoagiu, a venit la 
redacție să reclame în 
numele consătenilor săi o 
situație. Să-i dăm cuvântul:

- O societate - este vorba 
de SC Vestzer Alim Serv din 
Orăștie - a luat de la 
oamenii din Bozeș mari 
cantități de lapte și întârzie 
să-l plătească.

- De câtă vreme?
- De vreo 4-5 luni. Mie 

societatea mi-e datoare cu 
circa 400.000 lei. La alții 
este datoare cu sume mai 
mari de un milion de lei. 
Oamenii cer mereu banii. Li 
se spune să aibă răbdare 
că-și vor primi banii. Când 
oare?

Am căutat societatea 
amintită în cartea de 
telefon. N-am găsit-o. în 
acest caz ne vom face 
drum la Orăștie cât de 
curând.

Traian BONDOR
__________________________

Simpozion național
Camera de Comerț și Industrie a județului Hunedoara organizează în data 

de 22 ianuarie 1999, în Stațiunea Vața de Jos, un Simpozion cu tema "Strategii 
și politici de dezvoltare și promovare a produselor românești de marmură și roci 
ornamentale". Această importantă acțiune a Camerei de Comerț este sprijinită 
de Ministerul Industriei și Comerțului, Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării 
Teritoriului, Agenția Națională a Resurselor Minerale, Patronatul Marmurii, 
A.R.A.C.O., Prefectura și Consiliul județean Hunedoara.

Vor prezenta comunicări: A.N.R.M. - Strategia Agenției Naționale a 
ResurselorMinerale în domeniul exploatării resurselor de marmură și roci 
ornamentale (interpretarea legislației miniere). M.l.C - Strategia națională 
și politica Ministerului Industriei și Comerțului în domeniul extracției, 
prelucrării și promovării produselor românești de marmură și roci 
ornamentale; Patronatul Marmurii din România - Propuneri de îmbunătățire 
a sistemului legislativ în domeniul exploatării și prelucrării marmurii și 
rocilor ornamentale; C.C.I Hunedoara - Târgurile și expozițiile ca mijloc de 
promovare a produselor românești de marmură și pietre decorative pe piața 
internă și externă; Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului: 
Agrementarea produselor de marmură și roci ornamentale.

Județul Hunedoara va deveni
r

“fruntaș” în zone defavorizate
In prezent, în județul 

Hunedoara există decla
rate oficial două zone care 
în lumina prevederilor OUG 
24/1998 corespund statu
tului de zone defavorizate. 
Este vorba despre Valea 
Jiului și municipiul Brad. S- 
a dat prioritate, în aplicarea 
prevederilor acestei ordo
nanțe, arealurilor dominate 
economic de industria 
minieră. La Consiliul 
județean Hunedoara se 
lucrează în prezent la 
documentații pentru a 
cuprinde în zonele 
defavorizate și regiunea 
minieră Teliuc și Ghelari, 
care suferă de pe urma 
căderii mineritului în zonă, 
precum și extinderea 
arealului defavorizat din 

Valea Jiului până la Baru 
Mare. Se consideră că 
îndeplinesc condiții pentru 
a deveni zone defavorizate 
și comunitățile aferente 
orașelor Hunedoara, Călan 
și Orăștie.

Datorita ponderii 
industriei grele

Ca să beneficieze de 
prevederile ordonanței, 
consiliile locale respective 
trebuie să înainteze o 
propunere către Consiliul 
pentru Dezvoltare
Regională Hunedoara 
care, în baza documentației 
prezentate de Agenția 
pentru Dezvoltare Re
gională locală, vor propune

Duminică, 17 ianuarie a.c., pe 
DN7, în localitatea Mintia a avut loc 
un accident de circulație mortal. Și- 
a pierdut viața un pieton a cărei 
identitate a rămas necunoscută.

Semnalmente: înălțime - 1,65 
m, vârsta 35-40 de ani, corpolență 
atletică. Era îmbrăcat cu geacă de 
postav negru îmblănită, căciulă din 
material sintetic de culoare crem, 
cizme din cauciuc. Avea asupra lui 
o sacoșă din rafie de culoare verde.

Cine poate da relații privind 
indentitatea persoanei respective 
este rugat să anunțe Poliția 
municipiului Deva, Biroul Poliției 
Rutiere, tel. 955 - 217731, 
interior 22.

înființarea unor noi zone 
defavorizate. Documentația 
aferentă, însoțită de avizul 
favorabil, va fi înaintată 
Agenției Naționale pentru 
Dezvoltare Regională,care 
o va înainta spre aprobare

Consiliului Național pentru 
Dezvoltare Regională, care 
la rândul lui o propune 
spre aprobare Guvernului.

Din cele declarate în 
cadrul unui simpozion 
organizat la Deva pe tema 
zonelor defavorizate, de dl 
Nicolaie Segesvari, subpre
fectul județului Hunedoara, 
am reținut că organismele

județene care slujesc în 
promovarea prevederilor 
OUG 24/1998 sunt în 
prezent în curs de înființare 
la nivelul județului, ur
mând ca ele să devină 
operative în scurt timp. 
Dacă adăugăm la cele 
două zone defavorizate 
existente, încă trei, 
potențiale, reprezentate de 
arealurile menționate mai 
sus, ajungem la o situație 
în care de la nord la sud și 
de la est la vest județul 
Hunedoara va “bălti” de 
enclavele sărăciei abso
lute. De acum înainte, 
însă, sărăcia lucie va purta 
eticheta oficială de “zonă 
defavorizată”.

A. SĂLĂGEAN
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