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- Die președinte al Tribunalului 

Hunedoara, loan Ardelean, au apărut 
comunicate în presa scrisă și la 
audiovizual referitoare la soluționarea 
căii de atac privind conflictul de 
muncă'dintre CNH Petroșani și Liga 
Sindicatelor Miniere Valea Jiului. Vă 
rugăm să precizați care este situația 
reală.

Dentru corecta informare a 
opiniei publice vă putem informa că 
dosarul a fost înregistrat la sfârșitul 
programului de lucru, sub nr.551, la 
Tribunalul Hunedoara, în data de 22 
ianuarie 1999. A fost stabilit termen 
de judecată pentru calea de atac 
exercitată la 1 februarie a c., dată 
când părțile din dosar au fost citate 
prin Poșta Română.

^^_Vămulțumițndlepreședint^

Greva generală a minerilor din Valea Jiului a încetat

Reforma în industria
extractivă continuă

După 15 zile efective și după 19 în total, dacă 
le adăugăm și pe cele 4 zile de repaus, greva 
generală a minerilor din Valea Jiului, începută luni, 
4 ianuarie 1999, la Petroșani, s-a încheiat vineri, 
22 ianuarie, la Rm. Vâlcea. Cu fiecare zi, conflictul 
a luat amploare, a crescut în dramatism, a atras 
de partea greviștilor și alți oameni nemulțumiți de 
situația lor materială și de starea generală gravă 
a țării. Mai mult, greva s-a extins din sfera 
economică și socială în cea politică, prin 
încurajarea și susținerea perseverentă de către 
Partidul România Mare - care a chemat la revoltă 
generală și la răsturnarea puterii -, ajungând până 
la a fi considerată o tentativă de lovitură de stat. 
Aceasta, având în vedere violența minerilor, 
manifestată și la Bumbești-Jiu, dar mai ales în 
localitatea Costești, unde au produs peste 130 de 
răniți din rândul forțelor de ordine, și fragilitatea 
acestora, pusă sub mai multe semne de întrebare.

Cititorii ziarului nostru știu acum, probabil, de 
la posturile de radio și televiziune, aproape tot ce 
s-a întâmplat până la încheierea conflictului, însâ 
noi ne simțim datori să le reamintim pe scurt 
evenimentele din ultima zi.

Ziua cea mai lungă. După înnoptarea în 
municipiul Rm. Vâlcea, minerii s-au trezit vineri 
dis-de-dimineață cu sentimente amestecate. Va 
veni premierul Radu Vasile pentru a se întâlni cu 
liderii lor și a decide soarta conflictului, așa cum 
se anunțase în cursul nopții? Se vor întoarce ei 

acasă și la locurile de muncă ori își vor continua 
drumul spre București?

Pacea de la Cozia. Președintele țării, Emil 
Constantinescu, decretase starea de urgență în 
întreaga țară dacă până la ora 14 a zilei de vineri 
minerii nu vor începe reîntoarcerea de unde au 
venit. La aceeași oră, însă (confuzie!...), fusese 
anunțată și sosirea primului ministru la Cozia 
(localitate situată la 20 de km de Rm. Vâlcea) și 
începerea negocierilor cu delegația minerilor, 
condusă de Miron Cozma. Abil ales locul întâlnirii 
- în cantina din apropierea Mănăstirii Cozia -, abil 
constituită delegația guvernamentală - completată 
cu Episcopul Râmnicului, Gherasim, și cu Episcopul 
Harghitei și Covasnei, loan, fost stareț la 
Mănăstirea Lainici, din defileul Jiului. După 4 ore 
de negocieri, consumate sub semnul crucii și al 
înțelegerii - Radu Vasile și Miron Cozma se 
rugaseră Celui de Sus și aprinseseră lumânări în 
Mănăstirea Cozia înainte de a începe discuțiile 
părțile au căzut la pace. Conflictul a fost stins. 
Minerii se puteau întoarce la rosturile lor, țara își 
recăpăta liniștea grav afectată în ultimele zile.

Minerii au intrat în triumf în Petroșani. 
Către orele 22 ale zilei de vineri, 22 ianuarie, minerii 
Văii Jiului au intrat triumfători în Petroșani, deși 
succesul lor nu este unul strălucit, de lungă durată.

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

“Este de neconceput 
agricultura performantă 
fără cercetare științifică”

Discuție cu dl drd.ing. George Tătarii, directorul
SCPP Geoagiu

Discuția pe care am avut-o recent cu 
directorul Stațiunii de cercetare și 
producție pomicolă Geoagiu a evidențiat, 
între altele, aportul deosebit al 
specialiștilor de la această unitate în cei 
42 de ani de existență, câți împlinește în 
primăvară, la promovarea tehnologiilor 
moderne, care să conducă spre rezultate 
performante, în ciuda căderilor dramatice 
înregistrate după 1990. în același timp, o 
importantă contribuție a fost adusă în 
privința producerii și difuzării materialului 
săditor pomicol și semințelor de legume, 
acțiune care a cuprins nu numai județul 
nostru, ci și alte zone din țară, realizându- 
se și exporturi profitabile.

Dincolo de greutățile provocate 
stațiunii ca urmare a aplicării haotice, 
după interese și după ureche a 
prevederilor Legii 18/1991, care a 
determinat atingerea și dijmuirea 
serioasă a patrimoniului unității, 
rezultatele au fost influențate și diminuate 
de calamitățile naturale, în prezent 
pagubele ridicându-se la peste 4 miliarde 
de lei.

Pe lângă neajunsurile amintite, cum ne 
spunea interlocutorul, există și alte 
argumente care denotă că cercetarea 
științifică din agricultură a fost și este 
puternic marginalizată, cu toate că nu se 
poate concepe practicarea unei agriculturi 
performante fără cercetare proprie. Că 
așa stau lucrurile o dovedește chiar și 
numai faptul că un cercetător cu grad 
științific, cu 25-30 de ani vechime în 
muncă, este plătit mai slab decât un 
inginer de la consultanță, până de curând 
și femeia de serviciu de la primărie fiind 
mai bine remunerată.

Trecând peste greutățile de tot felul, 
cercetătorii de la SCPP Geoagiu își 
continuă tematica de cercetare. în afara 
participărilor cu comunicări științifice la 
diferite manifestări pe plan local sau 
național, se acordă atenție sporită creării 
de noi soiuri și producerii de material

A consemnat 
Nicoiae TÎRCOB

(Continuare în pag. 8)

SIDERURGIA VA EXISTA 
ÎNCĂ MULT TIMP PE 
HARTA JUDEȚULUI

Interviu cu dl 
Gheorghe Andrei, 

primvicepreședinte al 
Sindicatului 

„Siderurgistul” 
Hunedoara

- Vedem că aveți treabă nu 
glumă, die. Andrei. Din cinci în 
cinci minute cineva intră la dv în 
birou

- Asta este. Sunt multe 
probleme. Oamenii au foarte multe 
necazuri, iar aici suntem ca într- 
o familie, în care trebuie să tragem 
toți la aceeași căruță pentru a ieși 
la suprafață.

- Ce probleme mai 
deosebite au apărut la 
,,Siderurgica” Hunedoara la 
acest început de an?

- Problemele deosebite sunt 
cele existente și în economia 
națională Se pare că nu putem 
să ieșim din pcest haos economic 
care domnește în România astăzi. 
Sunt timpuri și condiții în care

trebuie să facem de multe ori 
eforturi disperate pentru a ieși 
cât de cât la suprafață.

- Mai concret, despre ce 
este vorba?

- Avem mari probleme cu 
energia electrică, cu gazul 
metan pe de o parte - apoi cu 
prețurile care sunt greu de 
suportat și, nu în ultimul rând, 
cu condițiile iernii, pe de altă 
parte, care impietează și le 
influențează pe celelalte. 
Există apoi mari dificultăți în 
ceea ce privește aprovizio
narea cu materiile prime 
importate. Aici, pur și simplu, 
taxele vamale ne sufocă.

- Din punct de vedere so
cial, cu ce probleme vă 
confruntați în prezent?

- Cele de ordin social sunt 
generate și influențate de cele 
de natură economică. Un flux 
tehnologic în siderurgie este de 
lungă durată, cu o mare 
cheltuială, în care trebuie 
făcute multe plăți anticipate. 
Acest lucru influențează 
nivelul salariilor și toate 
celelalte chestiuni de ordin 
social.

- ,,Siderurgica’ Hune
doara este intr-un amplu 
proces de restructurare. Ce 
înseamnă acest lucru în plan 
social?

- în primul rând o reducere 
de personal. Aceasta, întrucât 
restructurare înseamnă

Valentin NEAGU
(Continuare în pag. 8)

tai intrru-rția Rd. I. Mania cu Rd. Deccbat s-a mântui un nou 
ceas care sperăm cA va arăta ora exactă.

Foto: Traian MÂNU
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Anunță MAJORAREA DOBÂNZILOR la 
DEPOZITELE POPULAȚIEI PE TERMEN DE 
1 LUNĂ și H LUNI, începând cu data de 
85 ianuarie 1999, după cum urmează:

1 lună 55% pe an
2 luni 58% pe an
Programul de lucru cu clietițil: 
Luni - Vineri: 8-18
Sâmbătă: 8-12

Deva, Bd. Decebal, bl. 8

Începe evaluarea si 
ACREDITAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

PREUNIVERSITAR 
Prima etapă - autorizația 

de încredere
Una dintre măsurile “inova

toare" impuse de reforma 
învățământului urmărește, în 
mod special, să determine 
creșterea calității actului in- 
structiv-educativ în învățământul 
preuniversitar, respectiv sta
bilirea unor standarde la nivel 
național și compatibi/izarea cu 
cele europene existente la ora 
actuală. Se are în vedere, de 
asemenea, realizarea unui 
sistem, coerent, care să 
înlăture posibilitatea de 
discriminare între diferitele 
forme de organizare a activității 
- de stat sau provenind din 
inițiativa privată. Măsura cu 
pricina se referă, concret, la 
evaluarea și acreditarea 
învățământului preuniversitar, 
scop în care a fost înființată 
încă din octombrie anul trecut, 
pe lângă Ministerul Educației 
Naționale, o comisie de 
specialitate.

Recent a fost aprobat prin 
hotărâre de guvern Regulamen
tul de organizare și funcționare 
a Comisiei de Evaluare și 
Acreditare a învățământului 
Preuniversitar (CEAIP): acest 
complex proces se va declanșa 
chiar in cursul lunii ianuarie. 
Detalii suplimentare în acest 
sens ne-a oferit dl Simion 
Molnar, inspector general 
adjunct al Inspectoratului 
Școlar și coordonator al 
comisiei locale:

“Evaluarea tuturor unităților 
de invățământ preuniversitar 
este urmată de acreditarea 
acestora, care cuprinde practic

două etape: acordarea 
autorizației de încredere 
(provizorie) și, respectiv, 
acreditarea propriu-zisă, care 
dă toate drepturile de 
funcționare. Pentru aceasta, 
unitățile școlare trebuie să 
întocmească un dosar, care 
să conțină fișă de expertiză, 
o cerere adresată Comisiei, I 
hotărârea judecătorească și 
statutul de funcționare,i 
autorizația sanitară, date 
referitoare la personalul 
didactic, dinamica efectivelor 
de elevi, conținutul învăță
mântului, patrimoniul și 
exercițiul financiar”.

în cazul grădinițelor, al 
școlilor primare ■ și gimna
ziale dosarele vor fi analizate 
de comisiile locale, de pe 
lângă inspectoratele școlare 
județene, în timp ce de licee, 
școli postliceale, profesio-. 
nale și de ucenici se va ocupa 
CEAIP.

Procesul evaluării, autori
zării și acreditării începe, 
după cum menționam, in 
cursul acestei luni, cu 
invățămăritul particular 
(continuând apoi cu cel de 
stat și alternativ). Astfel incât, 
până !a 1 februarie, conchide 
coordonatorul comisiei, 
“toate__ unitățile școlare ,
DirtlSLUlABL dJILjlldcl sunt 
așteptate să ia legătură cu 
Insovctoatui^cetăr^Btului 
depunerea documentației 
corespunzătoare

A consemnat 
Georgeta BÎRLA
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În vizită la
divizionarele B, 

Corvinul și Vega Deva
Vineri și sâmbătă am fost în vizită la două dintre 

echipele divizionare B de fotbal, Corvinul Hunedoara și 
Vega Deva. Fotbaliștii de la Corvinul se află la Cinciș, 
cunoscutul loc de petrecere a timpului liber al siderur- 
giștilor hunedoreni și al familiilor lor, un apreciat hotel și 
restaurant așezat într-un admirabil cadru natural de pe 
malul lacului, având în fruntea lor pe antrenorul principal 
Nicolae Babeti și secundul său Florea Văetuș și pe vice
președintele clubului, prof. Dumitru Vlaicu.

Nici fotbaliștii de la Vega Deva nu s-au depărtat prea 
mult de casă pentru obișnuitul cantonament de iarnă 
când se efectuează pregătirea fizică pentru "încărcarea 
bateriilor” pentru un retur de foc al devenilor, ei aflându-se 
la Geoagiu Băi împreună cu “principalul” Romică Gabor 
și secundul lui, Mirel Biriș. Amănunte în pagina sport de 
mâine a ziarului nostru.

Proiectul contractului
colectiv de muncă
propus de L<F<R«

De curând, la Sinaia, a 
avut loc întrunirea Ligii Fot
baliștilor Români la care au 
participat 52 de fotbaliști ce 
au reprezentat 12 echipe di
vizionare A și pe F.C Brașov 
din Divizia B. între echipele 
divizionare A, cele mai bune 
reprezentări sunt cele ale 
formațiilor Steaua -11 jucă
tori și Dinamo cu 9 jucători. 
Nu a fost prezent nici un fot
balist de la FCM Bacău, 
Gloria Bistrița, Foresta, CSM 
Reșița, Ceahlăul P.N., Farul 
C-ța. De la ultimele 2 for

mații nici nu se putea pre
zenta cineva întrucât nu se 
aflau în țară. Cu acest prilej 
s-au discutat propunerile 
pentru proiectul contractului 
colectiv de muncă ce va fi 
prezentat pentru aprobare 
Ministerului Muncii. Ca pre
ședinte al L.F.R. a fost ales 
Bubu Sotir, iar ca vicepre
ședinți Marius Lăcătuș, lonuț 
Lupescu și Văii Ștefan, bine- 
cunoscuți fotbaliști. în final, 
consiliul va cuprinde 18 
membri din Divizia A, 7 din 
Div. B și 5 din Div. C.

Fotbaliștii magniari se 
pregătesc cu gândul la 

meciul cu România
în cadrul pregătirilor ce le fac fotbaliștii maghiari 

pentru meciurile din preliminariile EURO 2000, printre 
care și cel cu România (la 5 iunie), reprezentativa Un
gariei are programat un meci amical cu puternica for
mație a Angliei ce se va disputa la 28 aprilie, la Buda
pesta. De subliniat că ultima victorie în țața englezilor a 
fotbaliștilor maghiari a fost în anul 1962.

își revin handbalistele
noastre?

După cum iubitorii hand
balului feminin cunosc, re
prezentativa noastră, după 
multe dureri de cap date de 
evoluția ei la CE din 
Olanda, are ocazia să se 
revanșeze în cadrul celor 4 
partide ce trebuie să le dis
pute în “turneul" de califi
care pentru campionatul 
mondial ce se va desfășura

în Norvegia la sfârșitul 
acestui an. în prima manșă 
cu formația Greciei român
cele au câștigat cu un scor 
categoric, 43-23. Sâmbătă, 
în meciul retur, fetele 
noastre au realizat din nou 
o victorie cu 27-20 (16-9). 
Urmează încă două întâlniri 
cu echipa similară a 
Bulgariei.

în perioada 27-31 ianuarie, 
la Madrid, se va desfășura 

Târgul International de 
Turism

Printre surprizele de aici una se pare că va avea loc la 
standul de turism al României, unde Gică Hagi va acorda 
autografe pe programul eclipsei totale de Soare, elaborat 
de Autoritatea Națională de Turism, dar și pe posterele lui 
de mare fotbalist, binecunoscut și în Spania, știut fiind că 
el a jucat și la Real Madrid.

! Grupaj realizat de S. CERBU

Cupa Start, ediția a H-a

P1UN FRUMUSEȚEA LUI
♦

Sâmbătă 23 ianuarie și 
duminică 24 ianuarie Sala 
Sporturilor din Deva a fost 
gazda jocurilor contând 
pentru ediția a H-a a Cupei 
Start la minifotbal. 
Competiția, organizată de 
F.C. Start '91 Deva în cola
borare cu D.J.T.S. Hune- 
doara-Deva, a aliniat la 
start peste 200 de copii de 
la 15 echipe reprezentând

nouă cluburi și asociații 
sportive din județ: Corvinul 
Hunedoara, Dacia Orăștie, 
Vega Deva, FC. Start '91 
Deva, Aurul Br'ad, C.I.F. 
Aliman. Brad, A.S. Hanzi 
Non Profit, Viitorul Orăștie și 
Tehnosporting Simeria. La 
categoria de vârstă 1986-87 
au participat nouă echipe, 
iar la categoria de vârstă 
1988 și mai tineri lupta pen

tru podium s-a dat intre șase 
echipe. Indiferent de rezulta
tele cu care s-au încheiat 
partidele, apreciem că toate 
meciurile au fost aprig dis
putate; micuții fotbaliști ju
când cu energia, pasiunea 
și dăruirea specifice vârstei, 
încercând să demonstreze 
că schimbul de mâine al fot
balului hunedorean are 
perspective frumoase.

în prima zi a turneului 
s-au disputat jocurile fazei 
preliminare. La fiecare 
categorie de vârstă echi
pele au fost împărțite în 
două grupe, în cadrul că
rora au jucat în sistem 
campionat, fiecare cu fie
care, partide cu reprize 
de câte 15 minute, lată re
zultatele tehnice înregis
trate în prima zi:

• Categoria de vârstă 1986-87
Grupa A rezultate: F.C. Corvinul - CIF Aliman 4-0 • Aurul 

Brad - Vega Deva 0-2 • FC Corvinul - Vega Deva 2-1 • Cif 
Aliman - Aurul Brad 2-2 • FC Corvinul - Aurul Brad 2-1 • CIF 
Aliman - Vega Deva 1-0, 0-3 după contestație

CLASAMENT:
1. FC Corvinul 3 3 0 0 8-2 9
2. Vega Deva 3 2 0 1 6-2 6
3. Aurul Brad 3 0 1 2 3-5 1
4. CIF Aliman 3 0 1 2 2-9

- grupa B
Rezultate: FC Start '91 Deva-Tehnosporting Simeria 1-0 • 

Dacia Orăștie - Viitorul Orăștie 6-0 • Tehnosporting Simeria - 
Dacia -Orăștie 1-1 • Viitorul Orăștie -A.S. Hanzi Non Profit 1-3 • 
Dacia Orăștie - FC Start '91 Deva 2-2 • AS Hanzi Non Profit - 
Tehnosporting 3-3 • FC Start '91 - AS Hanzi Non Profit 2-0 • 
Tehnosporting - Viitorul Orăștie 0-2 -AS Hanzi - Dacia Orăștie 
0-3 • Viitorul Orăștie - FC Start 3-1

CLASAMENT:
1. Dacia Orăștie 4 2 2 0 12-3 8
2. FC Start '91 4 2 1 1 6-6 7
3. Viitorul Orăștie 4 2 0 2 6-10 6
4. AS Hanzi Non Profit 4 1 1 2 6-8 4
5. Tehnosporting 4 0 2 2 4-7 2>

• Categoria de vârstă 1988
Grupa A: rezultate: Vega Deva - AS Hanzi Non Profit 2-1 

• AS Hanzi Non Profit - FC Start '91 1-3 • FC Start '91 - Vega 
Deva 3-3.

CLASAMENT;
1. FC Start '91 2 1 1 0 6-4 4
2. Vega Deva 1 1 0 5-4 4
3. AS Hanzi Non Profit 2 0 u 2 2-5 0

Grupa B: rezultate: CIF Aliman Brad - Viitorul Orăștie 2-1 
• Viitorul Orăștie - Dacia Orăștie 1-3 • Dacia Orăștie - CIF 
Aliman Brad 2-0.

CLASAMENT:
1. Dacia Orăștie 2 2 0 0 5-1 6
2. CIF Aliman 2 1 0 1 2-3 3
3. Viitorul Orăștie 2 0 0 2 2-5 0

Toate partidele primei zile au fost conduse de arbitrii deveni 
Robert Vlad, Cristian Sîrbu și Eduard Kovacs, delegați de 
Asociația Județeană de fotbal.

Organizatorii au stabilit ca ocupantele locurilor I în cadrul 
grupelor să dispute finala mare pentru locurile unu și doi, iar 
echipele clasate pe locurile II să joace finala mică contând 
pentru locurile III și IV.

La categoria de vârstă 1988, finala mică între Vega Deva și 
CIF Aliman Brad nu s-a disputat, jucătorii brădeni 
neprezentându-se la joc. Astfel echipa deveană, pregătită de 
Dan Ardelean, a câștigat cu 3-0 la masa verde, ocupând locul III 
al clasamentului.

La categoria de vârstă 1986-87 în finala pentru locurile lll-IV 
s-au întâlnit FC Start '91 și Vega Deva. Victoria a revenit 
jucătorilor de la Vega care s-au impus cu 2-1, grație golurilor 
reușite de Paul și Stoica.

De la jocurile contând pentru locurile 1-2, la ambele categorii 
de vârstă, vă prezentăm scurte cronici.

Finala mare, categoria de vârstă 1988

FC Start ’91 Deva - Dacia Orăștie 3-6 C2-3J
Prima repriză a fost foarte echilibrată. Oaspeții au deschis 

scorul în minutul 5 prin Părăian.dar după doar trei minute 
Ardelean a egalat cu un șut puternic din lovitură liberă. în minutul 
10 Dacia a preluat din nou conducerea, Schiau transformând o 
lovitură de la 7 metri. Dar în minutul 12 Szemeș a egalat iar în 
urma unei acțiuni personale de toată frumusețea. Scorul la 
pauză (2-3) a fost stabilit de același Schiau care a șutat plasat 
din lovitură liberă.

în repriza secundă s-a jucat pe contre, devenii alergând 
după egaiare, iar oaspeții acționând pe contraatac. în plină 
dominare a devenilor, Dacia a punctat de două ori pe contraatac 
prin Fulea (min. 17) și Blaga (min. 26) și 2-5. Devenii au redus din 
handicap (3-5) în minutul 28 prin Ardelean din lovitură liberă.

Dar scorul final (3-6) a fost stabilit în minutul 30 de Hanca 
cu un șut plasat la colțul lung al porții lui Niță.

FC Start '91: Niță - Tolbă, Gherga, Balaj, Szemeș, 
Ardelean. Au mai jucat: Mălutan, Voica, Bozeșan, Cincora. 
Antrenor: Marius Simina

Dacia: David - Borza, Lihaciu, Părăian, Blaga, Fulea. Au 
mai jucat: Hanca, Schiau, Costea, Tatu. Antrenor: Andrei 
Stoica.
Finala mare, categoria de vârstă 1986-87

Corvinul Hunedoara-Dacia Orăștie 2-l (2-1 J
Nivelul de joc demonstrat de cele două finaliste a fost 

sensibil egal, astfel că diferența a fost dictată de mentalitatea de 
învingător a hunedorenilor. încrezător în propriile forțe corviniștii 
au avut un debut fulminant. în minutul 2 Vîrlan a prins o boltă 
superbă peste portar deschizând scorul: 1-0. Apoi, în minutul 12 
Ciornei a speculat o fază bâlbâită de apărareaTorăștiană și a 
majorat diferența la 2-0. Abia spre finalul reprizei jucătorii de la 
Dacia s-au dezmeticit și în minutul 14 Ungureanu a reluat în plasă 
o minge respinsă în față de portarul hunedorean, reducând din 
handicap 2-1.

în repriza secundă inițiativa a aparținut mai mult Daciei, 
hunedorenii limitându-se la o apărare atentă și zvâcniri pe 
contraatac. Și deși au avut câteva bune ocazii, între care și o 
„transversală” (Tarcea, min. 26), orăștienii n-au concretizat nimic 
pe tabela de marcaj, scorul final rămânân^ favorabil 
hunedorenilor.

Corvinul: Lăscărache - Muntean, Gheorghiță, 
Simionescu, Ciornei, Vîrlan (Tălpălaru). Antrenor: Gavrilă Rus.

Dacia: Furdui - Tuhuț, Popescu, Toncea, Ungurean, 
Stoica. Antrenor: Andrei Stoica.

Toate partidele finale au fost arbitrate de Eduard Kovacs.

Festivitatea de premiere
Premiile, constând în cupe și diplome, oferite de 

organizatori, au fost înmânate de prof. Mircea Sîrbu, președintele 
Asociației județene de fotbal, și prof. Marius Simina, inspector de 
specialitate în cadrul DJTS Hunedoara-Deva. La categoria de 
vârstă 1988 au fost premiate echipele Dacia Orăștie - locul I, FC 
Start Deva - locul II și Vega Deva - locul III. iar la categoria de 
vârstă 1986-87 podiumul a fost ocupat de Corvinul - locul I, 
Dacia Orăștie - locul II și Vega Deva - locul III. Au mai fost 
acordate premii speciale pentru: • cel mai bun jucător - Bogdan 
Ardelean (FC Start ’91) • jucători de perspectivă: Valentin 
Hegheduș (AS Hanzi Non Profit Deva) și Robert Skiladi (FC Start 
'91 Deva) • cei mai buni portari: Gabriel David (Dacia Orăștie) și 
Robert Lăscăraqhe (Corvinul).

• Golgeterul turneului: Florin Ungureanu (Dacia Orăștie).
Ciprian MARINUȚ

Dacia Orăștie - locul I la categoria de vârstă 1988 Corvinul Hunedoara - laureata competiției la categoria 
de vârstă 1986-1987
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PNR aduce în discuție patru 
probleme esențiale

în comunicatul de presă semnat de 
președintele PNR, dl prof.dr. Mihai Berea, sunt 
supuse atenției patru probleme esențiale pentru 
țară și pentru mersul reformei. între acestea un 
loc prioritar este rezervat modului cum sunt 
folosiți banii publici. Spunând că în ultima vreme 
Ministerul Finanțelor condus de dl Remeș a 
devenit de o agresivitate fără precedent chiar și 
pentru vremea fanarioților, comunicatul arată că 
ministrul pune impozit pe orice atâta vreme cât 
nici el, nici partidul său nu sunt atinși de efecte. 
Birurile venite prin O.U. nr.50/1998, taxele pe 
scaune, clanțe, pe aer, fum, biciclete sau căruțe 
intră într-un sac fără fund, așa cum s-a 
întâmplat și cu taxa Băsescu, cu alte și alte taxe 
inventate și deturnate de la scopul declarat. 
Așa s-a întâmplat și cu fondurile pentru 
asigurări și cu cele pentru agricultori. De 
asemenea, fondurile pentru drumuri s-au dus în 
gropile tot mai numeroase de pe șosele. 
Instituțiile statului trebuie să analizeze modul 
cum s-au Tolosit fondurile acumulate de' la 
populație, pentru a nu se instaura funcționarea 
naturală a fărădelegii.

în altă ordine de idei, cum s-a aflat chiar de 
la dl F. Ettori, un milion de USD credite din 
diverse surse atrase în țara noastră a rămas 
nefolosit, motivându-se lipsa proiectelor 
economice, care este dublată de nepăsare și 
crasă iresponsabilitate în obținerea și utilizarea 
unor astfel de fonduri. Puterea și-a creat drumul 
ei care nu are nici o legătură cu interesele 
poporului român, fapt pentru care PNR 
consideră că numai o politică realizată 
împreună cu societatea civilă mai poate opri 
căderea liberă a României în dezastru.

O a treia problemă adusă în discuție se 
^referă la fiscalitatea excesivă, încercarea de

A

X

Epidemia 
de 

gripa
După cum se relatează 

din Capitală, numărul 
îmbolnăvirilor prin infecții 
acute respiratorii și gripă 
este în continuă creștere. 
Până acum, în țară, doar 
la Suceava s-au 
înregistrat un număr mai 
mare de suferinzi de gripă 
ca în alte județe.

Medicii afirmă însă că 
sporește numărul celor 
care se prezintă la 
consultații și ar putea 
izbucni o epidemie. în 
acest caz se recomandă 
bolnavilor, după con
firmarea bolii, să rămână 
acasă pentru a nu 
transmite gripa și altor 
persoane. (S.C.)*____________________ __ /
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TVR 1

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 handi
cap 15.35 Arhive românești 
(r) 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.00 Micuța 
Memol (d.a) 17.30 în flagrant 
(anchetă) 18.10 Nick Freno - 
Profesorul perfect (s. SUA 
1996, ep. 14) 18.35 Familia 
Simpson (s) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 390) 19.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun 20.00 
Jurnal, meteo, ediție 
specială 21.00 Cinderella 
Liberty (dramă SUA 1973)

TVR 2
9.00 Documente culturale 

(r) 10.05 Ultimul tren (r) 11.05 
S.O.S. Patrimoniul (r) 11.30 
Scena politică (r) 12.00 Sun
set Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă săț-i... (r) 13.00 Primul 
val (s/r) 14.00 Conviețuiri

relaxare fiind blocată de către ministrul Remeș, 
odată cu aceasta blocându-se și reforma reală, 
în context se reliefează că nimeni n-a reușit să 
facă reformă fără producție și plusvaloare. în 
viziunea PNR, în prezent România trăiește un 
coșmar, existând o inchiziție politică ce nu mai 
are nimic de-a face cu un exercițiu democratic, 
găsindu-ne pe cale să creăm o oligarhie 
financiară pentru câteva persoane și o masă de 
21 milioane de români care vor duce o viață de 
mizerie.

Cu privire la agricultură se arată că reforma 
“încheiată" de fostul ministru Gavrilescu a fost 
începută de noul ministru Mureșan. Ea a fost 
începută prin distrugerea a ceea ce mai 
însemna zootehnie, prin mărirea taxelor vamale 
la input-uri și reducerea acelorași taxe vamale la 
produse alimentare. în continuare se spune că: 
"Agricultura performantă moare, se stinge și 
cercetarea, aceeași soartă i s-a pregătit și 
specialistului român, moare satul și moare 
țăranul'Râmâne dl Mureșan pentru a se lăuda 
că face reformă schimbând directori țărăniști cu 
noi directori țărăniști, toți beneficiind de aceeași 
pregătire și pricepere. PNR consideră că 
distrugerea agriculturii și a oamenilor ei nu va 
putea fi iertată de poporul român. Istoria va 
trebui să facă dreptate în acest capitol. E numai 
o chestiune de timp". în finalul comunicatului se 
specifică: “Noi care nu vedem România modernă 
fără agricultură, vom fi la momentul oportun 
pregătiți pentru a-i acorda primul ajutor și pentru 
a o repune în drepturile ei firești". Se va mai 
produce oare cu adevărat schimbarea mult 
așteptată în bine a agriculturii românești?

Nicotae TÎRCOB

Odlai cui
în numărul său din 25 ianuarie 

1988, un număr omagial dedicat 
"marelui cârmaci", oficiosul cen
tral al partidului unic “Scînteia" 
publica printre altele și oda 
intitulată “Erou al păcii" semnată 
de Gheorghe Crețude la Institutul 
de geologie și geofizică 
București, odă pe care o 
reproducem scanată mai jos.

Și ce e cu asta?, veți spune 
dv; ode pentru Ceaușescu se 
publicau în vremea aceea la 
hectar!

Are, pentru că oda lui 
Gheorghe Crețu nu e una 
oarecare. Citiți vă rog doar 
literele de la începutul fiecărui 
vers și veți vedea că rezultă cel

EROU AL PĂCII
Cu inimii® plin® de mindrie,
Entuziaști, prin tot ce-am făurit, 
Avind in frunte omul da-omenie 
Urmam PARTIDUL, ce-i nebiruit;
Și azi, cînd PATRIA sărbătorește
Eroul națiunii sub fald de Tricolor
Să-Î spunem: „La mul|i ani", muncitorește,

(mag.) 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 Barbara (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) 21.10 Sensul 
tranziției. Tocmeala 22.00 
Patinaj artistic CE 23.10 
r»-> ■ -■ • ■ • -

ANTENA I
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)

cântec
mai subversiv acrostih: 
"Ceaușescu o lae”. Ce 
înseamnă în vocabularul de 
argou "o lae", cred că știți și dv. 
Așa-I vedea atunci de ziua lui 
Gheorghe Crețu pe marele 
strateg.

Ce-a riscat autorul numai 
propunând pentru publicare o 
odă cu asemenea acrostih, nu 
e greu de priceput. E mai greu 
de priceput cum de nu a 
sesizat cenzura comunistă în 
forma ei cea mai perversă - 
autocenzura - mânată cu biciul 
de la urmă de aparatul de 
propagandă al "organului" o 
asemenea "șopârlă". Sau, 
poate?... (I.C.)

Cu el ureînd nai culmi spre wtor. 
O ROMÂNIE NOUĂ. Hemnâ, are 
La dimâ un barbat cutezâtor; 
Acest Erou al PACl-nlre popoare 
E CEAUȘESCU.)bra« conductor.

Gh. CREȚU 
Institutul de qaoîogia 
jl gsofliîcâ București

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.45 Survi
vors (f/r) 12.30 Seinfeld (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 22.20 Chestiunea 
zilei 22.30 Veronica (s, ep. 20) 
23.00 Știrile PRO TV/Profit
23.30 Walker, polițist texan 
(s, ep. 15)

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (s/ 

r) 7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 
Te Iubesc (s/r) 9.00 Sărmana 
Maria (s/r) 9.30 Dragostea nu 
moare (s/r) 10.00 Rambling 
Rose (f/r) 11.55 Ca la mama 
Acasă (r) 12.00 De partea legii 
(s/r) 12.30 Ultima vară (s/r) 
14.00 Dragoste și putere (s/

/^Trihuna Cuvântului liber
Poșta rubricii

• Scrisorii dv, stimate die 
Florea Tigoianu din Deva, îi 
răspunde Direcția Generală 
de Muncă și Protecție Socială 
a județului Hunedoara. 
Cităm:,,Drepturile de pensie 
pe care le încasați au fost 
stabilite corect, cu 
respectarea prevederilor le
gale și în funcție de 
elementele din dosarul dv de 
pensie. Toate măsurile de 
protecție socială a pensiei vi 
s-au aplicat conform 
prevederilor actelor norma
tive care le-au acordat.

Creșterea pensiilor în 
funcție de propunerile dv nu 
este posibilă deocamdată, 
aceasta ținând de 
posibilitățile sistemului so
cial de a acoperi cu resurse 
financiare cheltuielile cu 
plata pensiilor."

• Aceeași instituție 
răspunde și problemei dv, 
stimate die Marian Popa din 
Almașu Mic de Munte,

(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 Dragostea nu 
moare (s, ep. 79) 20.00 
Dragoste și putere (s) 20.45 
Misterioasa doamnă (s)
21.30 Surorile (s, ep. 27)
22.30 Notre histoire (dramă 
Franța 1984)

PRIMA TV
7.00 Prima oră (mag. 

matinai) 10.00 Secretele 
bărbaților irezistibili (r) 10.30 
Vedetele dragostei (r) 11.30 
Cinemagia (r) 12.00
Misterele din New Orleans 
(s) 13.00 Focus 13 13.15 
Atingerea îngerilor (s) 14.00 
Celebri și bogați (s) 15.00 
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) 17.00 Jerry Springer 
Show 18.00 Știri, Meteo, 
Sport 18.50 Real TV 19.00 Vi
per (s, ep. 61) 20.00 Camera 
ascunsă (div., ep. 61) 20.30 
Brooklyn South (s, ep. 9)
21.30 Dosarele Y (do) 23.00 

comuna Balșa: ,, Oficiul 
pensii de stat Deva a 
verificat dosarul de pensie 
în care sunteți titular de 
drepturi, constatând că 
pensia dv a fost stabilită 
corect, suma ce vi se 
acordă a fost determinată 
legal, în funcție de elemen
tele din documentația de 
pensionare (vechimea în 
muncă, vechimea în grupe 
superioare, salariul mediu 
de calcul, contribuția la 
pensia suplimentară etc.).

Față de acestea, nu 
există posibilitate legală 
pentru majorarea pensiei.”

• Un reporter s-a deplasat 
la fața locului pentru a 
cerceta sesizarea dv., stimați 
proprietari din blocul 6B, 
bulevardul Libertății. Deva. 
Deoarece sunteți în litigiu cu 
cei pe care i-ați reclamat, nu 
s-a realizat documentarea. 
Doar după hotărârea dată de 
justiție, se poate publica un 
articol în presă, așa cum ne- 
ați cerut.

HBQ
10.00 Accidentul (dramă, 

1997) ,12.00 Phoenix
(thriller, 1998) 13.45 Forța 
tăcerii (dramă, 1987) 15.45 
Teren primejdios (thriller, 
1996) 17.15 în pași de dans 
(co. romantică, 1995) 19.00 
Dracula: Un mort iubăreț 
(co., 1995) 20.30 Demo
latorul (f.a. 1993) 22.30 
Crime la indigo (thriller, 
19951

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program comer

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

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

10.15-16.30 Antena 1 Bucu
rești 16.30-17.00 Interviul 
săptămânii 17.00-17.50 
Antena 1 București 17.50- 
18.00 Știri locale 18.00-24.00
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O BERBEC
Urmează o perioadă 

neutră în viața doamnelor 
Berbec, realizările fiind 
medii. După masă vă vine 
o idee care vă face să vă 
entuziasmați.

3 TAUR
Nu vă îndepărtați de 

realitate. Respectați ter
menele de rezolvare a 
sarcinilor ce vă revin, 
altfel veți pierde prestigiul 
profesional. Consecvența 
și autocontrolul pot da 
roade bune.

O GEMENI
Ziua începe minunat; 

aveți mai multă încredere 
în dv., sunteți mai amabili, 
mai înțelegători cu antu
rajul dv. și vă veți bucura 
de o atmosferă plăcută la 
locul de muncă.

O RAC
Posibilitățile vă sunt 

favorabile, dar fiți precaut, 
deoarece în spatele ofer
telor se ascunde viclenia, 
în dragoste puteți suferi 
răni dureroase, provenind 
de la prieteni mai vechi...

3 LEU
Doamnele native ale 

zodiei au acum probleme, 
mai ales în plan personal. 
Ar fi bine să le soluționați, 
căci mai târziu veți fi 
nevoită să luptați cu 
problemele profesionale.

O FECIOARĂ
Sunteți plin de energie, 

dar nu știți cum să v-o 
consumați. Judecați totul, 
din păcate, numai din 
punct de vedere senti
mental iar restul proble
melor cu superficialitate.

2 BALANȚĂ
Sunteți foarte capricioși, 

aveți o săptămână schim
bătoare. Fiți mai drăguți, 
mai răbdători și încercați 
să înțelegeți și proble
mele celor din jur...

Z> SCORPION
Nu aveți motive să vă 

plângeți de astre, care 
acum vă ajută unde e 
nevoie șl puteți recupera 
tot ce ați amânat. Aveți 
curaj în tot ce faceți, dar 
fiți totuși mai prevăzători.

O SĂGETĂTOR
Astăzi pot surveni 

întâlniri amoroase confi
dențiale. Fericirea furată 
vă vrăjește totalmente. Dar 
cu atât mai dureroasă va fi 
revenirea la realitate. 
Noroc cu prietenii, până la 
urmă...

O CAPRICORN
Nu sunteți solicitați 

peste măsură la locul de 
muncă, așa încât aveți 
timp suficient pentru a vă 
rezolva problemele cu 
calm și relaxare, ba chiar 
și pentru distracții.

O VĂRSĂTOR
Cei născuți la sfârșitul 

lunii vor avea o 
săptămână mai prielnică 
decât cei din prima 
decadă, care vor avea mal 
puține bucurii în muncă șl 
se vor lovi de dușmănia 
unor colegi.

O PEȘTI
Noile dv. idei sunt 

primite cu interes la locul 
de muncă. Dar nu grăbiți 
prea tare lucrurile, 
încercând să răsturnați 
lumea cu susul în jos.

r) 14.45 Misterioasa doamnă y X



[ Cuvântul liber 26 IANUARIE 1999

DIN DRAGOSTE SI 
CREDINȚĂ PENTRU 

OAMENI

Dragostea față de semeni, 
față de durerile și necazurile 
prin care trec reprezintă o cali
tate umană pe care nu o întâl
nești la fiecare pas. Spunem 
acest lucru cu gândul că la 
marile drame pe care le trăiesc 
mulți dintre semenii noștri la o 
mare parte rămânem insensibili, 
din motive ce nu le discutăm.

Alteori, persoane venite din . 
colțuri îndepărtate ale lumii vin 
și sprijină material, financiar pe 
cei oropsiți de soartă, deși 
există instituții abilitate, oameni 
plătiți sau o puzderie de aso
ciații umanitare care numai pe 
cei necăjiți nu-i sprijină așa 
cum se afișează.

Dar trecând peste aceste 
considerații să vedem în câ
teva rânduri inițiativa și faptele 
unei tinere din Austria care în 
urmă cu câțiva ani s-a stabilit 
în comuna Bretea Română - 
Angelika Grossmann.

Venită tocmai din Austria. 
Angelika a înființat o Organi
zație Umanitară intitulată su
gestiv "Viata lui lisus” al cărei 

• 5

“Nimeni nu mai pune 
preț pe agricultura
Discuție cu Aurica Gușe, primarul comunei Bretea Română

- Ce lucru vă nemulțumește cel 
mai mult din activitatea de anul tre
cut, dnă primar?

- Cel mai mult m-a durut și mă doare 
problema investițiilor începute și nefi
nalizate.

- Se tergiversează de multă 
vreme această situație?

- Da, de ani de zile.
- De exemplu.
- Să începem cu drumul Bretea Ro

mână - Vîlcelele Bune - Vîlcelele Rele - 
Bățălari. Am ajuns cu el numai până la 
Vîlcelele Rele. Urmează ca în acest an 
să-l finalizăm. Am reușit să realizăm 
doar un kilometru pe an.

- Care va fi soarta acestui 
drum?

- Deocamdată nu se știe exact ce 
va fi cu drumurile. Spun acest lucru, 
întrucât s-a lucrat și se lucrează și la 
altele. De doi ani lucrăm de exemplu la 
drumul Ruși - Ocolișul Mare. S-au 
făcut 6 km. Tot nefinalizat este. Nu 
sunt bani. Avem toată considerația 
pentru Direcția județeană de drumuri 
și poduri, dar banii vin de la Consiliul 
județean.

- Totuși, sunteți de mai mulți 
ani primar aici, s-a finalizat vreo 
lucrare începută?

- Da. Alimentarea cu apă și canali
zarea în satul Plopi. Trebuie să mai spu
nem însă că de trei ani au început lu
crări de același gen la Bretea Strei, iar la 
Bretea Română, din proiectul inițial a mai 
rămas doar alimentarea cu apă. Tot banii 
vor dicta și aici.

- Nu v-ați apucat oare de prea 
multe lucrări, fără a avea garanția 
că vor fi bani suflcienți?

- Am pornit de la principiul că o lu
crare începută va fi și terminată. Nu am 
crezut niciodată că o lucrare poate 
tărăgăna atâta timp.

- Aveți vreo satisfacție?
;------ - ---------------------------------------------------------------------

- Mulțumirea mea este că s-a făcut 
ceva în fiecare an. Eu sper ca ce s-a 
început să fie finalizat.

- Mai sunt în comună în acest 
an. și alte investiții?

- Ar fi Căminul cultural din Bretea 
Strei. Acolo nu a existat niciodată un 
cămin. Mai trebuie să-l acoperim și să-l 
tencuim. Să mai amintim apoi extinderea 
Căminului cultural din Vîlcelele Bune...

- în alte’părți căminele culturale 
au ajuns în paragină. La Bretea Ro
mână se construiesc și se extind. 
Care este explicația?

- Unu! dintre motive este și acela că 
există mulți tineri, care au nevoie de un 
spațiu rezonabil pentru diferitele lor 
manifestări, inclusiv pentru nunți. Ca să 
faci o nuntă astăzi la un restaurant tre
buie foarte mulți bani. •

- Se .trag tinerii către sat, dnă 
primar?

- Da, încet, încet revin. Tocmai de 
aceea, tot ce am făcut și vrem să facem 
este să-i atragem către sat. Cei cate au 
pământ, au mai revenit. Dar au nevoie de 
un nivel de civilizație comparabil cu cel 
de la oraș.

- Este clar că nu s-a realizat tot 
ce v-ați propus.

’- Nu și am vrea să se înțeleagă 
exact și de ce nu. Am avut gânduri 
frumoase, dar bugetul...

- Oamenii sunt mulțumiți?
- Nu toată lumea poate fi mulțumită. 

Nu se poate face tot ce ar dori fiecare. 
Cu bani orice s-ar putea face, dacă 
există dorința de a realiza ceva.

- Am discutat prea puțin despre 
agricultura comunei.

- Uităm prea repede că toți mâncăm din 
gospodăriile țărănești. Or, trebuie să spu
nem că cei ce trudesc pământul sunt dez
amăgiți. Nimeni nu mai pune preț pe agri
cultură. Țăranul nu este ajutat. El muncește 
mult, dar nu se pune preț pe munca lui.

- ---------------- — <

După suspendarea autobuzului

Elevii merg pe 
jos până la 

10 km!
în școala generală de la centru de co

mună învață copiii până la clasa a Vlll-a. 
Condițiile didactice sunt foarte bune, în sălile 
de clasă este cald și ordine. Directorul școlii dl 
Tiberiu Simon spune că există toate condițiile 
create pentru elevi cu excepția transportului 
ce a apărut din luna ianuarie Mai exact din 
aceasjă lună copiii care veneau din satele 
învecinate de la o distanță de 5-6 kilometri cu 
autobuzul acum sunt obligați să vină pe jos 
prin frig, ploaie, vânt și noroi, întrucât de la 
data de întâi a lunii în curs a fost suspendat 
traseul de către Corvintrans din motive de 
nerentabilitate.

Directorul școlii din Bretea Română ne-a 
informat că față de această problemă va face 
toate demersurile la factorii de decizie pentru 
a se găsi o soluție în cazul celor 43 de copii 
care surit nevoiți să vină la școală pe jos. în 
acest sens dl Tiberiu Simon ne-a mai informat 
că a discutat cu o firmă privată pentru intro
ducerea unui autobuz începând de la 1 fe
bruarie pe traseele suspendate, întrucât copiii 
ajung foarte obosiți la școală, iar randamentul 
acestora se reduce vizibil.

între intențiile de viitor ale interlocutorului 
nostru se numără refacerea bazei sportive a 
școlii, achiziționarea unui autobuz care să fie 
coordonat de către Consiliul local și școală, 
Situație ce ar ușura drumul efectiv la școală și 
ar reduce costul-transportului.

De asemenea între propunerile manage
riale pentru ocuparea postului de director se 
numără și comasarea cursurilor pentru cla
sele l-IV la centru de comună, situație în care 
se va elimina luorul cu mai mulți ani (clase) 
deodată, măsură ce este în beneficiul elevilor 
chiar dacă mai mult de jumătate din învățători' 
vor rămâne fără Dost.

Pagină realizată de Valentin NEAGU, 
Traian SONDOR, Corne! POENAR

obiectiv principal îl reprezintă 
sprijinirea oamenilor nevoiași și 
a familiilor acestora cu alimen
te, îmbrăcăminte și încălță
minte, diferite obiecte pentru 
uz școlar etc.

Dincolo de sprijinul unor 
persoane în vârstă pe care-l 
oferă la Călan prin înființarea 
unei cantine sociale, a unei 
grădinițe înființate în oraș 
unde gratuit sau la un preț 
simbolic servesc masa mai 
multe zeci de'copii, Angelika a 
înființat în Bretea Română un 
magazin unde la prețuri mai 
mult decât simbolice oameni cu 
probleme pot să-și cumpere 
îmbrăcăminte și încălțăminte 
sau alte lucruri. Aici, lunar, 10 
familii, cu o situație financiară 
mai deosebită, primesc bonuri 
gratuite în valoare de 60000- 
150000 Drin intermediul cărora 
își pot cumpăra haine sau 
alimente.

De asemenea la o parte 
dintre școlile din comună s-a 
adus mobilier foarte bun, mese, 
scaune etc - ce a schimbat 
ambientul multor săli de clasă, 
iar pentru persoanele cu han
dicap s-au mai distribuit sca
une cu rotile sau cârje spe
ciale, medicamente, materiale 
de practică sanitară.

Angelika Grossman, o tâ
nără inimoasă și extrem de 
agreabilă, ne-a mai spus că tot 
ce face aici în zonă are la ba
ză dragostea față de oameni și 
credința în Dumnezeu prin ca
re oamenii cu probleme deo
sebite trebuie ajutați să ducă o 
viață mai bună.

Criza economico-socială 
prin care trece România la ora 
actuală nu a ocolit nici sectorul 
sanitar care se confruntă cu 
mari dificultăți. Asistența me
dicală din mediul rural se reali
zează cu mari eforturi din par
tea cadrelor»de specialitate ce 
au la îndemână tehnica anilor 
70, iar medicamentele devin pe 
zi ce trece un lux pentru mulți 
oameni ai satului, deși admi
nistrarea acestora este hotă
râtoare în nenumărate momen
te ale vieții.

Plecând de la câteva apre
cieri generale a ceea ce în
seamnă asistența medicală în 
mediul rural, am solicitat câteva 
opinii doamnei doctor Dana Hanț 
- Agache, de la dispensarul me
dical din Bretea Română. “La fel 
ca peste tot, ne-a precizat in
terlocutoarea noastră, și la noi 
problemele cele mai dureroase 
sunt date de lipsa banilor, fapt 
ce a condus la imposibilitatea de 
a se mai onora de jumătate de 
an rețetele compensate, iar teh
nica medicală pe care o avem la 
îndemână este foarte veche. Din 
punctul de vedere al aprovizio
nării, noi colaborăm foarte bine 
cu spitalul din Hațeg, care ne 
sprijină pe măsura posibilităților, 
precum și cu o fundație uma
nitară din localitate, condusă de 
Angelika Grossmann, de la care 
primim multe ajutoare constând

-------------— —-------- ---------- ---------------------------------------- j

Câimiiir cuiltuuraill irwui i
Dl llie Săliștean, directorul căminului cultural din localitate, ne I 

spunea că se lucrează la finalizarea noului cămin cultural din | 
Bretea Strei și la extinderea celui din Vâlcelele Bune. Sigur - . 
cum susținea interlocutorul -, căminele culturale nu mai sunt I 
factori de formare a omului nou, dar sunt locuri de întâlnire a | 
tineretului, unde se organizează nunți, botezuri și alte sărbători . 
cu caracter familial.
________________ _________________—_____________I
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Pasiunea 
profesională nu ține 

loc lipsei de 
medicamente!

în medicamente sau materiale 
sanitare.

Dificultăți sunt, cum v-am mai 
spus, cu rețetele gratuite, in
clusiv cu cele pentru copii, unde 
încercăm să fâcem tot ce putem 
pentru a-i ajuta, chiar dacă în

La Dispensarul din comuna Bretea Română, 
dna dr. Dana Hanț - Agache consultă cu profesionalism 

pacienții

călcăm cu bună știință unele 
prevederi. Nu poți să stai pasiv 
atunci când un copil se află într- 
o situație specială”.

Doamna doctor Dana Hanț - 
Agache mai consideră că "este 
anormal să fie alocate sume fixe

Crește zestrea 
edilitara

Din discuția ce am purtat-o 
cu dl Solomon Gâlcoi, vicepri- 
marul comunei, am reținut că în 
anul în care am pășit de 
curând se va acționa, în prin
cipal, în direcția creșterii stan
dardului de viață al cetățenilor 
prin sporirea zestrei edilitare a 
localității. Astfel se va continua 
modernizarea structurii co
munei. Va continua asfaltarea 
drumului între satul de reșe
dință a localității și Vâlcelele 
Bune, Vâlcelele Rele și 
Bățălari. Acestui proces îi este 
supus și drumul dintre Ruși și 
Ocolișu Mare. în stadiul de pro
iect se află modernizarea dru
mului între Bretea Română, 
Gînțaga și Covragi.

, Se va finaliza instalația de 
.ntroducere a apei potabile în 
satul Bretea Strei și va avansa 
conducta spre Bretea Româ
nă. în perspectivă se va rea
liza și canalizarea satelor ce 
au apă potabilă. Apa va veni în 
casele oamenilor prin cădere 
liberă ceea ce înseamnă că va 
fi ieftină. Sau cine știe? jn ziua 
de azi te poți aștepta la orice.

Bretea Română - caz rar 
în județ - nu are pădure, de 
aceea oamenii cumpără lemne 
din alte localități, o familie chel
tuind 3-4 milioane pe an pentru 
plata și transportul lemnului. 
Ținând seama de această si
tuație, Primăria și Consiliul local 
au depus eforturi serioase 
pentru introducerea gazului 
metan în comună. S-a obținăt 
cota de gaz, s-au întocmit cele 

^două studii de prefezabilitate și

Investițiile continuă• «
( In acest an se dorește cu 
î asiduitate continuarea inves-
■ tițiilor începute în anii trecuți. 
i lată și costurile la care se esti- 
1 mează a ajunge realizarea 
1 unora dintre investiții.
s • Extinderea rețelei de dis- 
! tribuție a apei potabile Bretea
■ Strei - 515 milioane de lei. 

pentru bolnavi, întrucât îmbol
năvirile nu se pot planifica, iar 
unele afecțiuni necesită perioade 
mai îndelungate de tratament."

Să fii medic într-o comună 
a cărei arie se întinde pe zeci 
de kilometri nu este un lucru 
ușor, mai cu seamă că mijloa
cele de transport rămân calul 
cu șareta sau mașinile perso
nale ale cadrelor medicale de 
la dispensar.

Cu toate că starea siste
mului sanitar este în mare su
ferință, calitatea actului medical 
este suplinită de pasiunea pro
fesională și de dorința de a 
alina durerile și necazurile oa
menilor aflați în suferință de 
către personal medical al dis
pensarului din Bretea, cadre 
medicale care în nenumărate 
rânduri se scoală în mijlocul 
nopții pentru a veni în sprijinul 
bolnavilor. între gândurile de 
viitor ale oamenilor în halat alb 
de la Bretea se-numără dota
rea dispensarului cu tehnică 
medicală modernă care să 
permită o serie de investigații 
primare de specialitate pentru 
ca localnicii să’nu mai fie puși 
pe drum pentru cazurile mai 
ușoare, alimentarea dispensa
rului cu apă curentă, racor
darea la rețeaua de gaz metan 
și nu în ultimul rând fonduri 
pentru medicamentele nece
sare bătrânilor și copiilor.

fezabilitate, s-a întocmit pro
iectul de execuție. în prima 
etapă se va construi o stație 
de distribuție în satul Bretea 
Strei de la care se va alimenta 
instalația satelor Bretea Strei, 
Bretea Română și Bățălari.

Se știe că atunci când este 
vorba de introducerea gazului 
metan peste '90,% din cheltuieli 
sunt suportate de la fondul de 
stat, mai precis al localității. 
Cetățenii vor plăti însă și ei o 
sumă mică în raport cu costul 
lucrării. Pentru a aduna con- ■ 
tribuția acestora în fiecare sat 
s-au creat comisii speciale ce 
se ocupă de această treabă. 
Aceștia și-au deschis conturi 
în bănci în care păstrează 
banii adunați. De remarcat că 
cetățenii, în covârșitoarea lor 
majoritate, achită această con
tribuție - deși banii sunt tot mai 
puțini în ziua de azi.

O-aJtă preocupare impor
tantă a Primăriei și Consiliului 
local este asigurarea și extin
derea iluminatului public în cele 
13 sate ale comunei. Dacă în 
anul trecut s-au montat 20 de 
lămpi, în 1999 se vor pune în 
funcțiurte încă 20-30 de lămpi, 
în toate satele va fi luminat 
centrul unde se află școala, 
căminul cultural, magazinele 
comerciale ș.a. și chiar drumul 
principal. Sigur, obiectivele pe 
anul în curs îmbracă și alte 
domenii ce vor duce, fără în
doială, la sporirea zestrei edi
litare a Bretei Române - una 
dintre cele mai mari comune 
ale județului Hunedoara.

• Alimentare cu apă la Bre
tea Română-469 milioane de lei.

• Alimentarea cu apă în sa
tul Plopi - 168 milioane de lei.

• înființarea distribuției gaz 
metan Bretea Strei, care inclu
de și stația de reglare presiu
ne pentru toate satele comunei 
-1,3 miliarde de lei.
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"Ne-am propus obiective multe pe 
care ne străduim să le atingem"

- Die viceprimar, anul 
1998 - bun, dar mai ales rău 
cum a fost - s-a dus, deci 
să-l lăsăm în plata Domnului 
cum se zice și să vorbim 
de 1999. Cum îl vedeți?

- Și mai greu ca prece
dentul. Este anul în care re
forma se va accentua, ca și 

• momenele ce le declanșează 
ea - disponibilizări, șomaj etc, 
vom plăti câteva miliarde de 
dolari din datorii către instituțiile 
financiare internaționale ș.a. în 
acest an nu primim nici un leu 
de la bugetul central, banii de 
care va dispune Primăria Căla- 
nului vor veni din impozitul pe 
salarii precum și din impozitele 
și taxele locale. Am calculat, 
Vom aduna circa 5,5 - 6 mili
arde de lei. Consilierii au redus 
taxele la 50% așa că nivelul 
respectiv nu se va atinge.

- Ce vă gândiți să faceți 
cu banii, câți or fi?

- Ne-am stabilit deja obiec
tivele foarte clar. în primul rând 
în introducerea gazului metan 
în satele Strei, Călanul Mic și 
Nădăștia de Jos, vom continua 
construcția blocului 26 ce va 
avea 26 de apartamente și ca
re va fi'terminat în aprilie. Vom 
repara asfaltul pe străzile prin
cipale ale orașului. Ne-am pro
pus extinderea iluminatului pu
blic. Vom amenaja în orașul 
nou două parcări cu plată. 
Vom face coșuri de gunoi noi 
și vom monta plăcuțe cu nu

mele străzilor și indicatori cu 
numărul blocurilor. Multe alte lu
cruri ne-am propus să realizăm 
în acest an pe care ne vom stră
dui să le ducem la capăt. Cum 
vedeți, toate ce vi le-am spus 
privesc domeniul gospodăririi și 
înfrumusețării, deoarece vrem să 
schimbăm fața orașului, domeniu 
care a fost neglijat mulți ani.

Discuție cu 
dl Octavian Dumulescu, 
viceprimarul orașului Călan

- Vă ajută și faptul că ce
rul Călanului este mai 
limpede?

- Așa este. SC “Sidermet" SA 
și-a restrâns activitatea - de altfel 
și producția - și nu mai aruncă 
praf și fum asupra orașului.

- Apropo de gospodă
rire. Și la Călan, ca și în alte 
orașe ale județului, locatarii 
din blocuri au amenajat gră
dini de legume înconjurate 
cu sârmă ghimpată, cu gard 
de tablă ș.a. Ce gând aveți 
cu această treabă?

- Părerile în acest domeniu 
sunt împărțite. Unii consilieri sus
țin să le desființăm, alții să lăsăm 
situația cum este. Eu susțin să 
permită să se cultive, dar numai 
suprafața din spatele blocurilor, 
iar în fața acestora să se plan
teze flori. Dar minigrădinile să fie 
îngrădite cu garduri frumoase, 
nu cu sârmă, tablă ș.a.

- Am aflat o treabă foar
te tristă: în oraș nu este 
căldură și apă caldă. Ce s-a 
întâmplat?

- S-a întâmplat că SC 
“CONEL” SA a întrerupt curen
tul electric din cauză că s-au 
adunat restanțe foarte mari la 
plata curentului consumat. 
Treaba asta se datorește fap
tului că mulți cetățeni ce locu
iesc în blocuri au întârzieri 
foarte mari la achitarea chel
tuielilor de întreținere.

- Primăria cum acțio
nează în această situație?

- Am convocat chiar ieri 
(18 ian. 1999) conducătorii 
și administratorii asociațiilor 
de locatari și pe unii consi
lieri și am analizat la sânge 
situația. Conducătorii de 
asociații și administratorii 
acestora au promis să 
strângă banii de la locatarii 
ce înregistrează întârzieri 
mari, într-un termen scurt să- 
i depună la Hidro Trans Term 
care, la rândul ei, să-i livreze 
la CONEL. Sperăm ca în cu
rând să ieșim din situația în 
care am ajuns. Eu - ca să nu 
se mai întâmple astfel de ne
caz - aș propune ca plata 
serviciilor să fie adunată de 
cei ce oferă serviciile și nu 
de intermediari, adică aso
ciațiile de proprietari, pe 
bază de contract cu fiecare 
locatar în parte. Noi, la Călan, 
vom acționa în acest sens.

SCADE INTERESUL 
ȚĂRANULUI PENTRU 

PĂMÂNT?
La Camera agricolă am discutat cu 

mai mulți specialiști, iar concluzia a 
fost următoarea: actualul an agricol 
este mai slab decât alții. Treaba se 
mișcă greu în satele aparținând ora
șului Călan. De fapt, asta este valabil 
pentru întreaga agricultură româ
nească. Cauze ar fi mai multe, dar cea 
mai importantă este lipsa banilor. Ță
ranul român are puțini bani, iar lucră
rile sunt din ce în ce mai scumpe. 
Bunăoară, pentru a se cultiva un hec
tar de cartofi este nevoie de 57 mili
oane de lei. Pentru a avea un hectar 
de porumb cultivat, este nevoie de 3 
milioane de lei, iar la orz și orzoaică, 2 
milioane.

Desigur, veți spune că vin în sprijin 
cupoanele. Din cele afirmate de inter
locutorii noștri a reieșit faptul că sunt 
într-adevăr de folos, dar față de chel
tuieli, insuficiente.

Cu toate acestea, s-au semănat în 
toamnă 230 ha de grâu, din cele apro
ximativ 300 câte se preconizau. Se apre
ciază că în primăvară vor fi semănate 
350 ha de orzoaică, 1270 ha de porumb, 
170 ha ovăz, 280 ha cartofi, 325 ha floa
rea soarelui etc.

Un alt fenomen relevat de discuția 
noastră a fost unul dureros. Ne referim 
la faptul că scade interesul țăranului 
pentru pământ. Oamenii nu mai lucrează 
pământul pentru că nu au unde să-și 
valorifice produsele. Or, în condițiile în 
care toate sunt așa de scumpe».. Așa se 
face că a rămas și va rămâne pământ 
nelucrat.

De față la discuția noastră a fost și 
Petru Țîrlea, gospodar din Batiz. Dânsul 
ne-a confirmat faptul că treaba cu cu
poanele este de multe ori falsă. Adică 
acestea nu-l ajută prea mult pe cel care 
lucrează pământul. „Parcă toate sunt 
împotriva țăranului - a mai spus el. Și 
vremea și vremurile. Nu ne lăsăm însă”.

Adevărul este că-i greu, iar numai 
cine trudește asupra pământului știe 
exact acest lucru.

Orașul Călan are 11 sate aparțină
toare. O zonă destul de întinsă așadar. 
Importanța ei va fi probabil regândită de 
oamenii de aici, mai ales că șomajul 
este în continuă creștere.

Dintr-o asemenea perspectivă, se 
pare că numărul celor care se vor apleca 
asupra pământului va fi în creștere. 
Până atunci însă...

...... -..... -■

Datorită restantelor mari r

în plină iarnă orașul a 

rămas fără căldură!
- D/e director Ștefan Bur- 

jan, datoriile mari ale agenți- 
lor economici și asociațiilor 
de locatari către Hidro - Trans 
- Term SA Călan, unitate care 
asigură serviciile de gospo
dărie comunală și locativă - a 
condus la întreruperea agen
tului termic și a apei calde în 
oraș. Care este situația în pre
zent și ce șanse sunt ca ora
șul să intre în normal?

- Debitele pe care le avem 
de încasat se ridică la 7,46 
miliarde de lei. La rândul 
nostru avem de plătit la 
Apaterm SA Deva 30 milioane 
de lei, la CONEL 1,941 miliarde 
de lei - sumă fără majorări și 
penalizări, iar dacă le socotim 
și pe acestea, datoriile se ri
dică la 4,850 miliarde de lei nu
mai pentru energie electrică. 
La Romgaz avem de plată 
1,811 miliarde de lei la care se 
mai adaugă și penalizările. în 
total, societatea are de plată 
peste 7 miliarde de lei, sumă 
pe care cavern și noi de 
încasat.

- Die director, restanțele 
cele mai mari provin ,din dato
riile asociațiilor de locatari. 
Ce date ne oferiți în acest 
sens?

- Este foarte adevărat că 
o parte importantă a datoriilor 
provin de la asociații. Dramatic 
este că acestea nu au plătit 
nici un leu de aproape doi ani.

- Vă rugăm să ne dați câ
teva exemple!

- Asociația nr. 1 are o res
tanță de 473 de milioane de lei, 
factură neplătită din 30 ianu
arie 1997, Asociația nr. 2 are 
476 miliarde de lei, sumă ne
plătită din februarie 1997, Aso
ciația nr. 3 datorează 443 mili
oane de lei, de asemenea din 
februarie 1997, iar Asociația 
nr. 6 are de plată 928 de mili
oane de lei, sumă restantă din

februarie 1997. în situații iden
tice privind restanțele se află 
și celelalte asociații care nu și- 
au plătit din datorii de doi ani, 
sumele restante oscilând între 
292 - 700 de milioane de lei.

- Die director, este de ne
înțeles ca în timp de doi ani 
să nu se plătească nici un 
leu. Cum se poate explica 
acest fenomen?

- Președinții de asociații 
spun că oamenii nu au bani, 
invocându-se și rata mare a 
șomajului. Trist este că între 
datornici se regăsesc și per
soane cu posibilități - patroni 
de societăți, directori, medici, 
profesori sau alte categorii 
care au un venit lunar totuși. 
La întâlnirea recentă care a 
avut loc la Primărie s-a hotărât 
să se afișeze pe tabele toți 
datornicii indiferent cine sunt și 
ce funcții au.

- Situația este fără prece
dent. în plină iarnă s-a rămas 
fără căldură în apartamente. 
Cum vedeți o rezolare a 
situației?

- Avem în vedere, în mod 
special, asigurarea căldurii la 
spital și la școală, precum și a 
apei reci la fabrica de pâine și 
parțial la combinat.

Pentru rezolvarea situației 
s-a făcut un apel la locatari 
pentru recuperarea debitelor, 
iar într-o perioadă scurtă vom 
primi subvențiile. încercăm să 
facem tot ce putem, fără să 
promitem ceva sigur. Datorită 
întreruperii curentului nu avem 
nici apă rece decât după un 
program pe are l-am stabilit zil
nic, situație ce ar deveni dra
matică în cazul izbucnirii unui 
incendiu. Fenomenul, repet, es
te dramatic, iar pornirea agen
tului termic va depinde numai 
de recuperarea banilor sau de 
acceptul CONEL-ului de a ne 
furniza energie electrică.

—-L

Pagină realizată ae 
Corne! POENAR, Valentin NEAGU, Traian BON DOR

Foto: Traian MÂNU

Un jalnic 
peisaj

în imediata apropiere a Pri
măriei se află rămășițele unor 
foste gazete de stradă. Din 
acestea au mai rămas doar 
niște ziduri în paragină, panouri 
metalice învechite, ruginite șr 
prăfuite. O imagine jalnică 
aflată zilnic sub privirile celor 
care diriguiesc treburile ora
șului. Chiar nu există o soluție 
de a scăpa de acest peisaj 
care numai de omul gospodar 
nu amintește?

Biblioteca
“bolnavă”

Se pare că nu prea avem 
șansa de' a discuta cu cei de la 
biblioteca aflată în interiorul 
Casei de cultură a sindicatelor. 
De ce? Pentru simplul fapt că 
nu reușim s-o găsim deschisă. 
La prima noastră încercare pe 
ușă era un bilețel pe care scria 
“concediu de odihnă”. Mai 
zilele trecute, pe aceeași ușă, 
un bilețel asemănător ne făcea 
cunoscut că cei de aici sunt în 
“concediu medical”. Așa o fi, 
dar nu-i prea corect, pentru că 
oamenii mai caută și cărți.

Câștigătorii licitației
Recent a fost organizata licitație pentru efectuarea lucrărilor 

de execuție a instalației de gaz metan în trei sate aparținătoare 
orașului Licitația a fost câștigată de S.C. ''Instalatorul" S.R.L. Alba 
lulia și S.C. "Metaloterm” S.R.L. Căian.

Oameni necăjiți
Șomajul a ajuns ia 30,4 ia sută și se așteaptă noi dispo

nibilizări. 640 de oameni sunt în plata ajutorului de șomaj, 614 în 
plata ajutorului de sprijin, iar 273 n-au nici un fel de venit. Ținând 
seama de această situație, precum și de faptul că localitatea este 
monoindustrială, primăria lucrează la întocmirea documentației 
pentru declararea Călanului Zonă defavorizată.

Tactică
Cineva care a dorit să rămână anonim ne-a spus că în

târzierea plății contravalorii serviciilor oferite celor ce locuiesc în 
blocuri se datorează faptului că asociațiile de locatari țin mult timp 
banii în bancă pentru a obține dobândă, lată încă un argument în 
sprijinul ideii dlui viceprimar: plata serviciilor să se facă la cei ce 
oferă serviciile.

Suaestie
Curățenia orașului este asigurată de S.C. "Gospodarul” S.R.L. 

administrată de dl Tiberiu Șoș. Oamenii societății lucrează foarte 
bine, dar câștigă doar în jur de 400.000 pe lună, lată de ce primăria 
a sugerat sporirea prețului pe m p. de la 10 lei la 12-14 lei, ceea ce 
le va asigura oamenilor în jur de 600.000 de lei lunar. Rezonabil.

Loc de veci nou
La marginea orașului nou se lucrează la amenajarea unui nou 

cimitir pe un teren stabilit de consiliul local. în prezent se lucrează 
la împrejmuirea noului loc de veci. Se preconizează și realizarea 
unei capeie.

Treabă curioasă
Fostul primar al orașului în legislatura trecută locuiește în 

Nădăștia de Sus. în prezent este pensiorfar, dar se ocupă și de 
încasarea cheltuielilor de întreținere la una din asociațiile de 
proprietari din oraș. Treaba este curioasă, dar nu nefirească.

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

în anul 1999

Familia și i 
telefonul! |

Titlul de mai sus reprezintă, | 
fără să greșim, o deviză a Rom- i 
telecomului pentru orașul Călan ! 
în anul 1999. Intenția Romtele- I 
cornului de a moderniza din te- | 
melie întreaga rețea telefonică ■ 
din zona Călan a debutat prac- ’ 
tic din 27 aprilie 1998 când în | 
oraș s-a montat o centrală 1 
Alcatel cu 2500 linii telefonice, . 
pas care a modificat radical I 
calitatea serviciilor prestate în | 
acest sector de activitate.

După cum ne-a informat, 1 
între altele, dl Viorel Oltean, I 
șeful sectorului telecomunicații | 
din Călan, procesul de moder- . 
nizare a rețelelor telefonice se • 
află în plină desfășurare. în | 
prezent se înlocuiesc cablurile ■ 
existente cu altele moderne J 
umplute cu gel care au o rezis- I 
tență foarte mare la mediul ac- | 
vatic, se extind traseele de . 
canalizație și conectare la sis- ■ 
temui telefonic în localitățile | 
Valea Sângeorgiului, Călanul ■ 
Mic și Sâncrai, lucrări ce se 1 
vor finaliza în vara acestui an. I

De asemenea, în perspec
tiva anilor 2000 - 2002 se in
tenționează conectarea la re
țeaua telefonică interurbană a 
localităților Grid, Sîntămăria de 
Piatră și Batiz, localități pentru 
care se caută soluții financiare 
având în vedere distanțele mai 
mari la care se află aceste 
așezări de Călan.

Modernizarea telefoniei în

I
I

I
I
I 
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I■ 
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Călan, ne-a mai spus dl Viorel i 
Oltean, a avut un impact deo- . 
sebit și asupra reclamațiilor I 
privind facturile de plată pentru | 
convorbiri. Astfel, numărul re- ■ 
clamațiilor a scăzut de 10-15 1 
ori, iar în situația când există | 
nelămuriri, reclamantului i se | 
poate pune la dispoziție o listă . 
cu apelurile realizate în cadrul I 
perioadei solicitate.

Să mai notăm că în prezent > 
numai pentru Călan s-au de- 1 
pus 600 de cereri prin care se I 
solicită un post telefonic, fără a | 
mai adăuga încă alte 100 de . 
solicitări pentru Boșorod.
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Hot de Alba
Virginica Zbegan, de 32 

de ani, din Ilia, a surprins la 
ieșirea din locuința sa un 
individ care a furat suma de 
2.500.000 lei și certificatul de 
înmatriculare al unui tractor.

în urma verificărilor opera
tive întreprinse de către lucră
torii Postului de Poliție Ilia, au
torul a fost depistat și reținut în | 
parcarea de la Campingul 
“Parc" din comuna Zam. El se 
numește Mircea Kovaciu, de 
34 de ani, din Sebeș, jud. Alba, 
fără ocupație, recidivist. Asu
pra acestuia s-a găsit cea mai 
mare parte din sumă și docu
mentul sustras.

Urmează a fi prezentat 
parchetului cu propunere.de 
arestare.
Spărgătorul a | 

fost prins
O patrulă de ordine a Poli

ției Municipiului Hunedoara, a 
prins în noaptea de 19/20.01. 
1999 pe Cătălin Craivanu, de 20 
de ani, din municipiu, mecanic la 
"Siderurgica". Acesta a pă
truns cu chei potrivite în auto
turismul nr. HD-02-YWD, de 
unde a furat un radiocasetofon.

Din cercetări s-a stabilit că 
cel în cauză a mai spart în ace
eași noapte două autoturisme, 
parcate pe raza municipiului, 
prin același mod de operare, 
bunurile fiind recuperate.

Mortul din 
tren

în stația CFR Petroșani, în 
trenul personal nr. 2021, a fost 
găsit decedat Lorean Irimin, de 
69 ani, pensionar,.din Vulcan. 
Nu sunt suspiciuni de comite- | 
rea vreunei fapte penale.

Rubrică realizată cu 
sprijinuli.P.J. Hunedoara
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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, angajează:

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 în 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.

PUBLICITATE

"CCrU&mL

S C MOARA CAPRKORNILOR SRL
Tel: 094697007; 057^473312; Fox: 057-473327; 057-473164

FĂINĂ BL 55

închiriază spații comerciale la etajul 2 al 
complexului.

Informații la telefoanele 217929, 213575, 
092/258444.

r

“Vă dă dureri de cap aprovizionarea cu ȚEVI?”
Leacul este - COMAT DEVA SA - distribuitor autorizat al SC 

TEPRO SA Iași. ReținețiI Numai la COMAT DEVA SA găsiți toată 
gama de ȚEVI negre și zincate.

și încă un secret: Ia cele mai mici prețuri.
Informații la tel. 054/ 221009; 233137, int., 180, sau la sediul 

firmei din Deva, str. Depozitelor, nr. 19.

SC ASIROM SA
ORGANIZEAZĂ CONCURSUL 

“ASIGURĂRILOR DE 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.

r
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(itffi de calificare
Fundația Muncii cu contribuție de 50% organi

zează curs de operator TOPO-CADASTRU. înscrierile 
se fac la sediul P.S.M., bdul Decebal, bl.M, parter, până 
la data de 30.01.1999.

Relații suplimentare zilnic intre orele 10-13 la 
telefon 216138.
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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.___________

«J.NOJio

In atenția consumatorilor de gaze
naturale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

legală;
• să se obtureze secțiunea coșului în timpul funcționării 

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

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

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

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

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

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

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

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

Jc * *

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

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

STIMAȚI CONSUMATORI DE GAZE 
NATURALE!

Folosirea gazelor naturale de către cei care nu cunosc și 
respectă instrucțiunile pentru utilizarea lor creeazănu

pericolul producerii de explozii. De aceea, pentru prevenirea 
exploziei în locuința dv., indiferent dacă gazele acumulate 
provin din infiltrații sau ca rezultat al unor defecțiuni sau 
manevre greșite ale instalației de utilizare, vă recomandăm 
următoarele:

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

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

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

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

Z> respectați instrucțiunile de utilizare a gazelor naturale I 
existente la consumatori și publicate periodic în presa locală de l 
către Distribuția de Gaze Naturale.

propunere.de


225075(3320)
• Vând pătuț copil. Tel. 

623290.
VANZARI 

CUMPĂRĂRI
• Vând 2,8 ha teren, par

țial intravilan, deschidere la 
șosea 400 m, în satul Batiz. 
Tel. 731246 (6720)

• Vând loc de casă, cu 
suprafața de 18 ari, în loca
litatea Bărăști Hațeg, nr. 
102. Relații la tel. 777672 
(5798)

• Vând casă, șură, gră
dină 0,55 ha, Șoimuș, nr.86. 
Tel. 058/871729 (6730)

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

• Vând casă, Deva, str. 
Cloșca, nr.16. Informații 
după ora 14. (6780)

•Vând urgent apartament 
cu una cameră, 26 milioane. 
Relații telefon 219086. 
(6779)

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

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

• Cedez contract Daewoo 
Damas, 8500 km. Cumpăr 
fripteuză pentru gogoși. Tel. 
092 331157(6738)

• Vând camion IFA Robur 
1987,6 tone, 25 mc, prelată, 
CIVT, persoană fizică, 5500 
DM, negociabil. Tel/fax 054/ 
242580 (4118)

• Cumpăr telefoane 
GSM, defecte, sparte sau 
codate, eventual repar, 
decodez. Tel. 094 859958 
(6734)_________________

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

• Lichidez atelier tâm- 
plărie Abricht, strung, mo
toare, alte scule. Tel. 
247384.(4117)

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

• Vând genți- aluminiu 
Opel - 4 bucăți 200 DM, 5 1/ 
2 J 14,4 jenți aluminiu 5 1/2 
J 13, 200 DM, original 
capace Mercedes J 15, 4 
bucăți 120 DM, telefon ce
lular Bosch Conex GSM cu 
cartelă, 220 DM, suport 
pentru sticle pentru bar cu 
țol, 50 grame-2 bucăți, 100 
DM Relații telefon 624160. 
(6780)

♦ Vând ieftin TV color, 
compute-r 386, fax 
Samsung, radiocasetofon 
auto, scanner A4, xerox 
defect A4. Tel. 711063 
(4229)

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

• SC TERMOSANITA- 
RA vinde la preț avantajos 
centrale termice, boilere, 
calorifere, țeavă XLPE, 
fitinguri, robineți. NOU: 
centrale de apartament 
(cameră închisă, evacua
re forțată). Informații str. 
Dorobanților, nr.12, Hune
doara, tel. 092/701072 
(4228)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere 
spațiu comercial central, 
pentru depozit en gros sau 
producție. Informații la 
212829, după ora 17, sau 
092 595025(6731)

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

• S.C.Cetate S.A. Deva 
închiriază chioșc alimentar 
în Hunedoara, Bulevardul 
Dacia. Licitația va avea loc 
în 10 februarie 1999. 
Informații la telefon 217937. 
(6782) '

OFERTE DE 
SERVICII

• INTERAMERICAN A- 
SIGURĂRI angajează 
persoane sociabile, perse
verente pentru postul co
ordonator activitate, în ca
drul agenției Deva. Ru
găm cei interesați trimiteți 
C.V. la nr. fax: 01/ 
2107742, 01/7815023.

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

• Concern canadian oferă 
posibilități de câștig propor
țional cu munca depusă. 
Sunt invitate persoanele cu 
mintea deschisă și fără 
prejudecăți. Veți fi pregătit 
gratuit ca manageri. Pe 
timpul formării câștigați 
până la 2 milioane lei/lună. 
Experiența nu este nece
sară. Tel. 627527 (6783)
' ; '

TRAGEREA 
LOTO

SPECIAL 
“6/49” 

din 24.01.1999
37-10-35-41 -20-43

TRAGEREA 
NOROC 

din 
24.01.1999

1-6 -2 -2-7 -8 -6 
<________________7

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

• Inginer meditez elevi 
cIs.V-VIII, la matematică, 
preț 10.000 lei, la domiciliul 
elevului. Tel. 212086 .

PIERDERI

• Pierdut certificat cod fis
cal nr. R3362692 aparținând 
SC Olahus Comex Preș 
SRL. Se declară nul. (6668)

COMEMORĂRI

• Soția, fiica și profesorii 
Școlii Generale Nr.2 Orăștie 
amintesc cu tristețe trecerea 
a doi ani de la moartea

prof. PARASCHIVI0AN
Ne este tare dor de 

zâmbetul tău și de bună
tatea nemărginită. (4124)

Prin ofidi poștale din județul Hunedoara 
Anunțuri de mică publicitate la 

ziarul “Cuvântul liber”
La oficiile poștale din județul nostru, cu excepția 

celor din raza O.T. Petroșani, se primesc, în zilele 
lucrătoare, anunțuri de mică publicitate pentru 
ziarul "Cuvântul liber". Adresându-se oficiilor 
poștale, unde se obțin toate relațiile necesare în 
acest sens, agenții economici și persoanele fizice din 
orice localitate au posibilitatea să economisească 
timp și bani, totodată existând șansa reușitei în 
afaceri apelând la serviciile ce le sunt oferite cât mai 
aproape de firmă sau de domiciliu.

Solicitările se vor prezenta la ghișeele oficiilor 
poștale respective.

DECESE

• Soția Constanța, co
piii Simonel și Marian 
mulțumesc tuturor rudelor, 
vecinilor, prietenilor, cole
gilor de serviciu, colegilor 
consilieri din orașul Hațeg, 
care au fost alături de ei în 
clipele grele pricinuite de 
decesul bunului lor soț și 
tată

SIMION GÎLCĂ

Dumnezeu să-l odih
nească. (7797)

• Soția Clara, fiica Vir
ginia, ginerele Remus și 
nepotul Marius anunță 
pierderea celui care a fost 
un minunat soț, tată și 
bunic

PETRU BULEA
înmormântarea va 

avea loc în satul Vulcez.în 
27 ianuarie 1999. (6742)

A ANQA
COMERCIALĂ
ROMÂNĂ SA -
SUCURSALA HUNEDOARA

vinde la licitație publică următoarele imobile 
situate în Hunedoara, str. Panait Cerna, nr. 4

Fabrica de răcoritoare si fabricaA
de gheață

Licitația are loc în 29.01.1999, ora 10, la 
Judecătoria Hunedoara, Biroul executorului 
judecătoresc.

Informații la SC Cernafruct SA Hunedoara, str. 
Carpați, nr. 92, telefon 054/715482, BCR 
Hunedoara, tel. 054/712694 și Judecătoria 
Hunedoara, telefon 054/712438.

Oficiul Județean de Consultantă• •

Agricolă Hunedoara-Deva
organizează în data de 15.02.1999, ora 9, 
concurs pentru ocuparea următoarelor 

posturi vacante:
Pentru O.J.C.A. Hunedoara-Deva.
- 1 post inspector specialitate - inginer horticol
Pentru Centrele locale de consultanță agricolă:
• zona Ilia - Zam - 1 post inspector specialitate;
• zona Brad - Buceș - 1 post inspector 

specialitate;
• zona Hunedoara - Lelesc - 1 post inspector 

specialitate.
Tematica și relațiile suplimentare se găsesc la 

sediul O.J.C.A. Deva, strada 1 Decembrie, nr. 19, 
telefon 214261.

Hr—

rfc

.3AN CA
COMERCIALA
ROMÂNA SA -

Agenția Brad
scoate ia licitație publică ce va avea Ioc in data 

de 28.01.1999, ora 10.00. la Biroul executori - 
Judecătoria Brad, următoarele imobile:

> apartament 3 camere Brad, str. Libertății, bl. 
A6, ap. 3

> casă și teren in Brad, str. Dealul Rahovei, nr. 6
> casă și grădină in Crișcior
Informații la BCR Agenția Brad, tel 650611 și BCR 

Deva, Oficiul juridic, tel. 230207, int. 67, sau la 
Judecătoria Brad - Birou executor judecătoresc.

k ........... . ......... ................

Regionala CF Timișoara,
Divizia Patrimoniu

organizează în data de 09.02.1999, ora 11, la sediul 
din Timișoara, 8-dul 16 Decembrie 1989, nr. 2, cam. 81, 
licitație privind prestarea serviciilor de exploatare 
a centralelor și punctelor termice în stațiile:

Simeria. Clădire Călători; Simeria Triaj: Clădire 
Călători, Clădire CAM; Deva: Punct termic; Mintia: 
Punct termic; Hunedoara: Punct termic; Chișcădaga 
(Păuliș Lunca): Punct termic.

Relații suplimentare se pot obține la sediul din 
Timișoara sau la telefon: 056/191700 sau prin centrala 
CFR, interior 3306.

r—————————————————n 
I Itankcoop - Banca Generală de | 
* Credit /i Promovare
i • i8 Agenția Hațeg
! vinde ia licitație publica casă, curte și grădină situate I 
| în comuna Cristur, str Coloniei, nr. 139 A bis. Preț de [ 
| pornire 45.000.000 de lei. Licitația va avea ioc în data de | 
I 29.01.1999 la Judecătoria municipiului Hunedoara, Biroul . 
’ executorului judecătoresc, ora 10.

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

S.C. Banc Post S.A.
Sucursala județeană Hunedoara- 

Deva
anunță vânzarea prin licitație publică a 

următoarelor imobile:
• bloc compus din 2 apartamente la etaj și 

spațiu comercial la parter, cu teren în suprafață de 
1310 mp situat în Hunedoara, sat Boș;

Preț de pornire a licitației: 124.000.000 lei
• Garaj, curte intravilan în suprafață de 76 mp, 

situate în Teliucul Inferior, Str. Principală, nr. 58;
Preț de pornire a licitației: 56.500.000 lei

Licitația va avea loc în data de 29.01.1999, ora 
10.00, la Judecătoria Hunedoara, Biroul executor 
judecătoresc.

Informații suplimentare: tel. 054/219591 sau 054/ 
123854»- ' , J J

BREWERY HOLDINGS (WEST)
Grupul Internațional Brewery Holdings, constituit in 

1998, reunește SC Haber International SA Hațeg, SC 
Bere Cluc 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
Cerințe:

•specialist in vânzări; •minimum 3 ani experiență in 
conducerea unei companii de vânzări; •experiență >.i 
conducerea vânzărilor și a distribuției directe; 
•capacitatea de a conduce o echipă de succes; •abilitatea 
de a promova in cadrul companiei; estudii superioare, 
permis de conducere, stagiul militar satisfăcut, vârsta 
intre 25 și 35 de ani; •limba engleză constituie un avantaj;

Oferim:
•salariu atractiv; •training; amașlnă de serviciu; 

•telefon mobil; •posibilități excelente de dezvoltare a 
carierei.

Trimiteți curriculum vitae la O.P. Hațeg, C.P. 6
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Probleme și... probleme, 
într-o școala (Urmare din pag. 1)

în toate școlile problemele cele mai dificile 
sunt generate de insuficiența fondurilor bănești. 
Acolo unde primăriile se implică mai mult, chiar 
dacă banii sunt departe de a acoperi nevoile, 
se rezolvă totuși multe dintre probleme. în 
comuna Dobra s-au făcut anul trecut mici 
reparații și igienizări în toate cele 8 școli. La 
școala de centru s-au reparat aleea și 
acoperișul deasupra casei scărilor. Grație 
implicării Primăriei Dobra unele lucrări s-au 
executat anul trecut urmând să se plătească 
din bugetul actualului an. Tot în 1999, se speră 
cel puțin, că se va face racordarea la 
alimentarea cu apă a școlii (instalația interioară 
e deja făcută, conducta este peste drum). Bani 
să fie! Și ar fi necesari foarte mulți (sute de 
milioane) pentru modernizarea centralei 
termice proprii. S-a renunțat la serviciile ei find 
nerentabilă iar acum are acoperișul praf. Există 
un proiect aprobat iar prin înlocuirea instalațiilor 
ar rămâne un spațiu gol ce ar putea servi drept 
sală de sport în locul celei improvizate în fostul 
internat. Dacă bani ar fi s-ar realiza un grup 
social pentru elevi în aceeași clădire, s-ar face 
alte dotări.

Toate aceste probleme, condiționate de 
buget, sunt obiective. După cum obiectivă este 
și desființarea internatului de aici, odată cu 
dispariția obligativității învățământului de zece 
clase. Acum, după terminarea gimnaziului elevii 
își continuă studiile la lila. Dar ceea ce este 
îmbucurător este faptul că școala nu este în 
situația de a-și face probleme pentru 
constituirea claselor din lipsă de elevi. în prezent 
sunt în comună 454 de elevi și preșcolari, din 
care în Dobra 183 de elevi și 74 de preșcolari. 
Din 1990 nu s-a desființat nici o școală, iar 
efectivele nu sunt în scădere, venind alți copii 
din locurile unde s-au făcut disponibilizări.

Aceste lucruri bune sau mai puțin 
îmbucurătoare le-am aflat din discuțiile cu 
membrele consiliului de administrație al Școlii 
Generale Dobra - Cristiana Oprean,

directoare, Elena Bulinschi, Rozalia 
Coșoveanu, Viorica Trifu și Lavinia Lala. însă 
alături de aceste probleme obiective mai sunt 
și altele subiective, generate de unele 
incidente ce apar în relațiile interumane. “Stări 
conflictuale există și aici ca în orice colectiv”, 
“Discuțiile apar din cauza stresului”, “Dacă 
rezultatele școlii sunt bune înseamnă că 
acestea nu se justifică” - au fost câteva din 
aprecierile membrilor consiliului de 
administrație în legătură cu o întâmplare ce a 
tensionat relațiile în cadrul colectivului didac
tic.

Un eveniment aparent minor a dus la “o 
tensiune gratuită", ivită din “orgolii proprii 
ridicate la rang de lege”. Domnul Petru Matiaș, 
profesor de limba română, intenționa să 
realizeze un medalion Eminescu în cabinetul 
său. Dar în toamna trecută consiliul de 
administrație a hotărât ca activitățile, care 
întotdeauna se încheie cu discotecă, să se țină 
în fosta cantină, întrucât la ele vin și foști elevi, 
tineri cu probleme în comportament. Uși 
deschise forțat și yale stricate (am văzut un 
sertar de chei devenite inutile), aparatură 
dispărută - acestea Sunt rezultatele unor acțiuni 
trecute. Sala fostei cantine este închiriată în 
sat pentru boteze ori pomeni, deci era utilizabilă 
dacă medalionul ar fi fost anunțat din timp ca să 
se facă foc. Numai că domnul profesor susține 
că nu știe de măsura luată de consiliul de 
administrație iar conducerea școlii n-avea idee 
de acțiunea sa (necuprinsă în programul de 
activitate). Toți cei cu care am stat de vorbă, 
membri sau nu ai consiliului de administrație, 
susțineau că starea conflictuală are și un alt 
substrat. Dar nu este treaba ziarului să înlăture 
tensiunile. Ele pot fi depășite doar de cei 
implicați în ele, printr-o atitudine de înțelegere 
și respect, printr-un comportament demn de 
statutul unui cadru didactic, din partea tuturor.

Viorica ROMAN

SIDERURGIA VA EXISTA 
ÎNCĂ MULT TIMP...

modernizare, iar odată realizată 
modernizarea, nu mai este 
nevoie de același număr de per
sonal. Oricum, la,.Siderurgica’’ 
este și va fi mult de lucru. Nu ne 
punem problema lipsei de 
activitate.

- Totuși, de aici au plecat 
mulți oameni.

- Au plecat atâția câți s-a 
prevăzut prin programul de 
restructurare pe care l-am 
negociat cu administrația. Prin 
Ordonanța 9 s-au disponibilizat 
circa 1600 de persoane, în lunile 
noiembrie și decembrie anul 
trecut.

- în prezent care este 
situația?

- în momentul de față nu se 
mai pune problema ca de la noi 
să mai plece oameni. Problema 
care este la ordinea zilei este 
cea privind reorganizarea 
internă a activității de la 
„Siderurgica".

- Care este acum la 
început de an cea mai grea 
problemă a societății?

- Ne confruntăm cu 
existența unei slabe piețe de 
desfacere a produselor 
noastre. Atât cea internă, cât și 
cea externă. Știm cu toții că în 
România nu se mai construiește 
aproape nimic, iar în exterior este 
o concurență acerbă.

- Ce înseamnă acest lucru 
pentru viața siderurgiștilor?

- Mari greutăți în asigurarea 
lichidităților pentru salarii. Din 
punctul de vedere al păstrării 
locurilor de muncă am mai spus 

nu se pune problema.
- Ce alte acțiuni se 

întreprind în prezent la nivelul 
sindicatului dumneavoastră ?

- Ne continuăm dialogul pe 
toate canalele pe care le avem 
la dispoziție - cu parlamentarii 
de Hunedoara, cu ministerele 
și Departamentul metalurgiei 
pentru a reuși să ajungem la 
un numitor c’omun privind 
restructurarea siderurgiei în 
general și a societății noastre 
în special.

- Relațiile sindicat-admi- 
nistrație cum sunt la 
,, Siderurgica”?

- Avem relații de con
lucrare, de colaborare. Nu ne 
pupăm, dar nici nu ne batem 
pentru anumite lucruri. Sunt 
relații normale. Oricum, punctul 
final este același: treaba să 
meargă bine, iar omul să-și ia 
salariul. Scopul nostru este ca 
siderurgia să existe încă mult 
timp de acum încolo pe harta 
județului. Avem credința că așa 
va fi.

- Câți oameni lucrează 
acum la ,,Siderurgica", die 
Andrei?

-Vreo 12.000.
- Câți au fost?
-înjur de 20000.
- în ce condiții au plecat 

cei 8000 de muncitori?
- Cu excepția celor 1600, 

care au • plecat conform 
Ordonanței 9, ceilalți au ieșit la 
pensie, s-au transferat etc. Ne
am străduit permanent ca să 
nu lăsăm oamenii pe un teren 
alunecos atunci când a fost 
vorba de viata și existenta lor.

> •

“Este de
neconceput 
agricultura 

performantă_ ”
(Urmare din pag. 1)

săditor pomicol, obținerii 
de semințe valoroase de 
legume, în special 
pătrunjel, sfeclă roșie, 
fasole și arpagic, 
extinderii agrotehnicii 
moderne la culturile de 
cereale, combaterii bolilor 
și dăunătorilor, stabilirii 
epocilor optime pentru 
însămânțare, precum și a 
dozelor optime de aplicare 
a îngrășămintelor 
chimice. De asemenea, 
se fac o serie de testări 
privind comportarea unor 
noi soiuri și linii de 
cereale, care să fie 
extinse în cultura mare din 
județul nostru.

Firește că nu rămân în 
afara preocupărilor nici 
alte probleme majore ce 
vizează producția
agricolă, respectiv 
asolamentele, produ
cerea de sămânță, 
inclusiv de cereale și de 
cartofi.

Având în vedere 
însemnătatea deosebită a 
cercetării științifice 
agricole, este de așteptat 
ca această activitate să fie 
repusă grabnic în 

k drepturile ei firești.

Informații 
din Câlan

VESTI DIN SIMERIA»
Un economist precizează:
“Există plătitori benevoli de TVA”

Se va face lumină 
între orașul vechi și 

orașul nou Călan, se află o 
distanță de circa o jumătate 
de km care noaptea se 
cufundă în întuneric deoarece 
nu este montat nici un bec 
aici. în 1999, Primăria este 
hotărâtă să facă lumină pe 
șoseaua respectivă prin 
montarea de corpuri de 
iluminat.

Suprastructură
Pe drumul principal al 

satului Crișeni s-a pus - de-a 
lungul anilor - piatră, zgură 
ș.a., pricină din care s-a înălțat 
mereu. Astfel că atunci când 
plouă, apa intră în curțile 
oamenilor. Edilii orașului au în 
vedere soluționarea acestei 
situații. Drumul va fi "greblat'1 
cu un autogreder, iar piatra în 
plus va fi pusă pe alte ulițe 
ale satului.

Case pentru tineri
Blocul 26, cu 30 de 

apartamente și care va fi dat 
în folosință în luna aprilie a 
acestui an, va fi pus la 
dispoziția tinerelor familii. Din 
pricină că un apartament 
costă foarte mult, tinerii nu se 
prea înghesuie să se înscrie.

Traian BONDOR

Ca răspuns la un articol 
apărut în paginile ziarului nostru 
cu câtva timp în urmă, articol 
intitulat "Lege sau tocmeală ?", 
dna ec. Elena Trie, șefa Circum
scripției fiscale Simeria, face 
următoarele precizări: "întrebarea 
privind opțiunea intreprinzătorului 
de a plăti TVA existentă în 
Declarația de înregistrare fiscală, 
a cărui machetă a fost publicată 
în Monitorul Oficial nr. 502/ 
28.12.1998, se referă foarte clar 
la acei operatori economici a 
căror cifră de afaceri nu 

Comser intenționează să producă 
calculatoare

Dacă până acum Comser Hunedoara însemna exclusiv 
comercializare și service în domeniile tehnologiei informației și 
comunicațiilor, în curând, sub genericul acestei firme, vom găsi și o 
valență de producător. Intenția celor de la Comser este să-și deschidă 
o linie de asamblat calculatoare.

"Practic, noi suntem gata din punctul de vedere al infrastructurii 
pentru începerea activității de producție, preciza dl Horia Paștiu, unul 
din acționarii societății hunedorene. în prezent suntem cu 
documentația înaintată pentru obținerea atestatului de calitate ISO 
9002, necesar certificării produselor pe care le vom face. Sperăm 
ca în două-trei luni să obținem acest atestat de calitate pentru a 
demara producția".

Se apreciază că prețul calculatoarelor “Comser" va fi cu mult 
mai mic decât cel al mărcilor consacrate de sisteme existente acum 
pe piață.

X___________________________________________________________

depășește 50 de milioane de lei 
anual. Conform legii, aceștia nu 
sunt obligați la plata TVA. Totuși, 
dacă apreciază că plata TVA îi 
conectează mai bine la fluxul 
comercial al tuturor celor care 
achită această taxă, 
întreprinzătorii din această 
categorie pot, benevol, în urma 
depunerii unei cereri scrise la 
Direcția Finanțelor Publice, să 
plătească TVA. Deci există, 
stipulată în lege, această 
"tocmeală”, ca apanaj al micilor 
întreprinzători".

Operatorii 
economici din 
Simeria sunt 
prea săraci să se 
“sinucidă” eco
nomic

Desființarea unei firme îl 
costă în prezent pe un 
întreprinzător român la fel de 
mult ca și înființarea uneia. Cum 
situația întreprinzătorilor privați 
din Simeria, dar și din țară, s-a 
înrăutățit considerabil din punct 
de vedere economic, aproape 
jumătate din afacerile demarate 
în anii din urmă sunt astăzi în 
stare de faliment. Problema 
este că proprietarii firmelor 
care și-au oprit activitatea nu 
intenționează să-și radieze 
societățile, plătind pentru 
aceasta taxele necesare la 
Registrul Comerțului.

“Sinuciderea" economică 
fiind prea costisitoare, ei 
preferă “execuția publică”. 
Situația îi avantajează pentru 
aceasta. Refuzând să-și 
majoreze capitalul social la 
două milioane de lei, firmele 
falimentare vor fi declarate dir, 
oficiu lichidate după expirarea 
termenului limită.

Grupaj realizat de 
Adrian Săiăgean

Reforma în industria extractivă
(Urm'are din pag. 1) 

în fruntea lor - Miron Cozma, 
care-și atinsese bună parte din 
scopul urmărit (personal și 
colectiv). Lăsaseră în fața 
Prefecturii Vâlcea o mulțime de 
lume pestriță, nemulțumită că 
minerii nu și-au urmat drumul 
până la București.

De ieri, minerii Văii Jiului s- 
au prezentat la locurile lor de 

Consiliul de administrație al 
SC “CRIȘBIJS” SA Brad 

Convoacă
Adunarea generală a acționarilor în data 

de 07.02.1999, ora IO, în sala mare a Primăriei 
municipiului Brad. în cazul în care la data de mai 
sus adunarea nu va fi statutară se amână pentru 
data de 21.02.1999.

Informații suplimentare la sediul societății din 
Brad, str. Goșa, nr.44, zilnic, între orele 7-IO, 
telefon 054/651242.

ComErcială 
“Comlemn” SA Deva 
vinde prin licitație publică spațiu ultracentral 

situat în Deva, B-dul Decebal.
Data licitației: 29.01.1999.
Ofertele se primesc până la data de 

28.01.1999, ora 13,00.
Relații la telefoanele: 226062, 226180.

muncă. Inclusiv cei de la Dâlja 
și Bărbăteni. Odată cu ei și-au 
reluat lucrul și angajații din 
preparații și din uzinele 
constructoare de utilaj minier 
și reparații din Petroșani.

în același timp, însă, 
reforma în domeniul minier 
continuă. Ea face parte 
indestructibilă din procesul 
tranziției la economia de piață.
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