
Semințe de legume
Pe lângă vânzarea legumelor pentru consum, prin 

magazinul S.C. Agrocomus Deva ( situat în piața 
centrală a municipiului) se desfac și semințe de diverse 
specii și soiuri, venind astfel în întâmpinarea solicitărilor 
cultivatorilor de legume.

Semințele sunt ambalate în pungi sau pliculețe, 
având certificată calitatea prin buletine de analiză. (NT).

încă doi moiti pe șoselele Județului
Turcul a omorât pensionarul

Luni, în jurul orei 13, în Vețel, 
conducătorul unui autocamion TIR, din 
Turcia, Senol Kose, de 49 de ani, 
circulând cu viteză excesivă, s-a angajat 
în depășirea unui alt autovehicul. S-a 
tamponat frontal cu un autoturism condus 
corect de Stelian Breazu, pensionar, de 53 
de ani, din Vețel. Românul a murit.

Nu s-a mai trezit
Marți noaptea, pe la ora 1, în Mintia, 

Ștefan Silviu Popescu, 34 de ani, deși era 
în stare avansată de ebrietate, circula cu 
viteză excesivă la volanul unui autoturism. 
A pierdut controlul volanului, răsturnându- 
se în afara carosabilului. S-a accidentat 
mortal. (V.N.)

LABORATOR AGROMETEO
în cadrul S.C.P.P Geoagiu funcționează și 

un laborator agrometeo, singurul de acest fel 
din județul nostru. Pe lângă urmărirea și 
măsurarea cantităților de precipitații ce cad 
în zonă, aici se înregistrează permanent, zi și 
noapte, temperatura solului până la o 
adâncime oe 80 cm. (N.T.)
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Gândurile unui primar la 
început de an

Județul 
Hunedoara LIBER

ANUL XI" Nr. 2315 ■ Miercuri, 27 ianuarie 1999 J
______________________________________________ _________________________________ M Ing. Mircea Pătrânjan, 

primarul comunei Romos

Valențele armistițiului Guvern - mineri
9 9

Ca multe alte 
categorii profe
sionale din țară, și minerii 

o duc greu. Ei o duc mai 
greu prin specificul 
muncii: în subteran, în praf 
și căldură, sub 
permanenta amenințare a 
bolilor și a morții. De 
aceea și au salarii mai mari 
și o serie de privilegii 
materiale. Domeniul, în 
ansamblul său, este însă 
unul deficitar, ineficient, 
consumând mari resurse 
materiale și financiare, 
suportate de întreaga 
populație a țării. Șl asta nu 
de azi, de ieri.

în condițiile actuale 
însă, când și România 
traversează drumul greu și 
sinuos spre economia de 
piață, acest efort financiar 
devine insuportabil. Este 
și inutil. Și atunci, 
Guvernul caută mijloace și 
soluții de diminuare a 
pierderilor, de eficientizare 
a tuturor sectoarelor de 
activitate. Acest lucru 
devine extrem de ane
voios, deoarece trebuie 
închise întreprinderile cu

cele mai mari cheltuieli 
neeconomicoase, în alte 
domenii pierderile trebuie 
limitate, o serie de oameni 
rămânând fără lucru.

O asemenea operație i- 
a adus pe minerii Văii Jiului

disponibiliza aproape 
18.000 de mineri, momiți 
cu 10-20 de salarii, 
prăpădite în scurt timp, dar 
fără a le oferi o alternativă 
de reîncadrare în muncă, 
lăsând la o parte pripeala

în situația declanșării 
conflictului de muncă din 
data de 4 ianuarie 1999 și 
încheiat după trei 
săptămâni de dramatică 
încleștare cu puterea. Mai 
exact spus i-au ridicat la 
revoltă situația reducerii în 
acest an a pierderilor din 
mineritul Văii Jiului cu 30 la 
sută și intrarea în 
conservare a minelor Dâlja 
și Bărbăteni, care ar fi 
trimis în șomaj, cu plata 
lunară a salariilor timp de 
aproape doi ani, circa 2000 
de oameni.

Lăsând la o parte 
exercițiul nefericit al 
fostului prim-ministru Vic
tor Ciorbea de a

premierului Radu Vasile de 
a închide o serie de unități 
miniere în aceleași condiții, 
ne punem întrebarea dacă 
greva generală a minerilor 
din Valea Jiului, 
consumată timp de trei 
săptămâni, în trei județe, 
care a căpătat accente 
dramatice, violente, a 
meritat efortul.

Să ne gândim că 
oamenii n-au muncit mai 
bine de trei săptămâni și 
nu vor primi salarii; că s-a 
pierdut o producție de 
cărbune însumând 
aproape 50 de miliarde de 
lei; că au fost grevate 
sensibil stocurile de 
cărbune ale termocen

tralelor de la Paroșeni și 
Mintia; că în abataje s-au 
produs defecțiuni pentru 
rezolvarea cărora trebuie 
mult timp; că imaginea 
minerilor Văii Jiului și a 
țării a fost pusă din nou 
într-o lumină nefa
vorabilă.

Și toate acestea, nu 
doar din impulsul lor 
lăuntric, stimulat de lideri 
mânați de interese mai 
ales personale și mai 
mult decât materiale, ci și 
din erorile guvernanților, 
care n-au cântărit cu 
suficient discernământ 
nici domeniul minier, nici 
viața oamenilor care-l 
deservesc, nici forța lor 
de reacție și de acțiune 
violentă, probată de mai 
multe ori în trecutul mai 
apropiat și mai înde
părtat.

Iar dacă ne gândim și 
la avantajele pe care ei le- 
au obținut prin înțele
gerile dintre premierul 
Radu Vasile și liderul

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

Nu cu mult timp în urmă 
l-am întrebat pe primarul 
comunei Romos, dl ing. 
Mircea Pătrânjan, ce 
gânduri are acum, la 
început de an. Cum era de 
așteptat și cum bine se știe 
că la orice activitate sau 
investiție este nevoie de 
bani, în jurul acestui 
subiect s-a axat întreaga

r
I Vremea va fi relativ^ 
I caldă, iar cerul noros. I 
| Vor cădea precipitații sub |
■ formă de ploaie în ■ 
! majoritatea regiunilor, ! 
I dar mai frecvent în cele I 
| sud-vestice. Vântul va |
■ avea unele intensificări i 
! în sud-vestui țării. ! 
I Temperaturile maxime I 
| vor fi cuprinse între -2 și |
■ 6 grade, iar ceie minime, |
'ijntre -5 și 3 grade. J

Și-a bătut tatăl
în noaptea de 18/19 ianuarie a.c., în jurul orei 22,00, 

Ovidiu Isbir, de 21 de ani, fără ocupație, din satul Sârbi, 
fiind sub influența alcoolului, l-a agresat pe tatăl său 
Dumitru Isbir, de 54 de ani, folosind o centură militară cu 
pafta metalică, lovindu-l peste cap și corp.

Victima a fost internată în Spitalul comunal ilia iar ulte
rior la Spitalul Județean Deva. încadrarea juridică a faptei 
urmează a fi făcută după punerea concluziilor de către 
medicul legist.

• - Eu am conștiința curată, se laudă un 
parlamentar.
- Te cred, n-ai folosit-o niciodată! - i-o retează un 

coleg “de suferință

“Taxă de protecție"
Doi minori de 13 ani, elevi la Școala Generală Nr. 11 

Hunedoara, prin amenințări cu acte de violență, au 
determinat pe colega lor G.C. de 12 ani să le dea suma de 
2000 lei pretinzând că este “taxă de protecție”. Din cercetări 
s-a stabilit că au procedat în același fel cu încă 13 elevi 
din aceeași școală.

A fost sesizată conducerea unității școlare și Comisia 
pentru Protecția Copilului aflat în dificultate.

Grav accident de circulațief
Șofând neatent, conducătorul autoturismului nr. Hd-03- 

LSJ, Alin Liubca, de 24 de ani, pe o stradă din Simeria, a 
surprins și accidentat grav pe Melania Jocaru, de 62 de 
ani, pensionară, care era angajată în traversarea arterei 
pe trecerea de pietoni.

Rubrică realizată cu sprijinul 
I.P.J. Hunedoara

discuție, mai ales dacă se 
are în vedere că, prin 
intrarea în funcțiune a 
autonomiei locale, re
sursele bugetare sunt 
departe de a acoperi 
nevoile reale, de a finaliza 
o serie de obiective 
începute.

Desigur că noile taxe și 
impozite instituite prin 
OUG nr.61 și 62/1998 ar 
trebui să completeze într-o 
oarecare măsură veniturile 
la bugetul local, dar - 
spunea primarul - în 
comună s-a mers pe 
limitele mai scăzute, ținând 
seama de faptul că 
oamenii sunt săraci și 
lipsiți de posibilități de a 
realiza venituri și profit, 
preocuparea lor de bază 
reprezentând-o agricultura, 
care n-a fost prea darnică

A consemnat
______Nicotae TÎRCOB 

(Continuare în pag. 8)

WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax234483
Acordă dobânzi atractive 

Ia depozitele in lei 
persoanelor fizice!

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

BANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILOR S.A.»

SUCURSALA DEVA
Anunță MAJORAREA DOBÂNZILOR la

DEPOZITELE POPULAȚIEI PE TERMEN DE 
1 LUNĂ și 2 LUNI, începând cu data de 25 

ianuarie 1999, după cum urmează:
1 lună 55% pe an
2 luni 58% pe an

Programul de lucru cu clienții: 
Luni - Vineri: 8-18
Sâmbătă: 8-12

Deva, Bd. Decebal, bl. 8

In sfera serviciilor, SC "Apaterm” - un agent ecnnumic 
cu inalt grad de tehnicitate dar și cu multiple probleme

Din dezmembrarea fostei 
regii autonome de gospodărire 
comunală și locativă Deva au 
rezultat trei societăți 
comerciale. Una dintre ele, cea 
care reprezintă un volum de 
activitate de circa 90 la sută din 
cea a fostei regii, poartă sigla 
SC “Apaterm” SA Deva și 
funcționează în regim juridic de 
agent economic cu acest statut 
doar de câteva luni. De la fosta 
regie a moștenit: un 
patrimoniu, obligații de a 
administra un alt patrimoniu 
care este proprietate a 
comunității și o mulțime de stări 
reziduale. Ea este destinată să 
asigure serviciile vitale pentru 
circa 90.000 de locuitori ai 
Devei și parțial pentru alte 
multe zeci de mii de locuitori.

Raporturile sale nemijlocite 
L astfel Conturate cu o parte a

populației județului au 
determinat această discuție cu 
dl ing. Liviu Antal - director ge
neral al SC “Apaterm” SA 
Deva.

- Die director general, ca 
agent economic derivat din 
fosta RAGCL Deva ați moștenit 
de la această regie mai multe 
elemente funcționale dar și stări 
reziduale. Vorbiți-ne despre 
această situație de tranziție.

- în primul rând aș vrea să 
subliniez că SC “Apaterm" are 
mult mai clar definit obiectul de 
activitate: producerea și 
distribuirea apei potabile, a 
căldurii în sistem centralizat și 
a canalizării și epurării apelor 
menajere. Ca urmare a 
funcționării timp de opt ani a 
serviciilor de gospodărie comu
nală și locativă în structura 
RAGCL s-au acumulat o serie

de cheltuieli neacoperite cu 
venituri. Globalitatea activității 
năștea pierderi pe care le-am 
preluat tot noi, o dată cu 
datoriile la furnizorii de energie 
termică și electrică sau la Re
gia Apelor Române de unde 
cumpărăm apa brută. O dată 
cu datoriile am preluat și o 
seamă de penalități care ne 
îngreunează activitatea sub 
raport financiar.

- Să vorbim puțin despre 
patrimoniul SC “Apaterm". Ce 
apartenență de proprietate are 
el?

- Patrimoniul societății încă 
nereevaluat se cifrează la circa 
trei miliarde și constă în sediul 
societății, o parte mică din fosta 
bază de producție din Gojdu și 
utilajele pe care le-am moștenit 
de la fosta regie și cele pe care 
le-am achiziționat pe parcurs.

Restul lucrurilor cu care ne 
exercităm obiectul de 
activitate - rețele de apă și 
canalizare, rețele termice și 
puncte de termoficare, rețele 
magistrale de aducțiune și 
stații de tratare și captare a 
apei potabile, stații de 
epurare a apelor reziduale 
sunt proprietatea domeniului 
public dată nouă în 
administrare.

Este în discuție proprie
tatea asupra punctelor de 
termoficare, care sperăm să 
treacă asupra noastră printr- 
o hotărâre a consiliului local. 
Și iată de ce.

Noi suntem în tratative cu 
Ministerul Mediului din 
Danemarca pentru un credit 

_________ Ion C/OCLEI 
(Continuare în pag. 8)
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Pregătirile fotbaliștilor în aerul ozonat al naturii
Pregătirile Corvinului sub imperativul 

creșterii valorice a jocului
Conducerea Clubului FC Corvinul, 

antrenorii Nicolae Babeti și Florea Văetuș 
au ales în acest an ca loc de cazare și 
pregătire a fotbaliștilor hunedoreni bine
cunoscutul și apreciatul loc de odihnă de pe 
lacul de la Cinciș al siderurgiștilor numit 
"Casa albă”. Aici, camerele cu 2 locuri, 
restaurantul, cadrul natural de o deosebită 
frumusețe creează o ambianță tonifiantă, 
propice și efectuării antrenamentelor pre
văzute până la ultimul amănunt, dar și con
dițiilor excelente de cazare, masă și re
facere a fotbaliștilor care se bucură și de 
servicii de calitate din partea unui personal 
atent, calificat.

în timpul petrecut în compania celor 
doi antrenori, a vicepreședintelui clubului 
prof. Dumitru Vlaicu, a medicului echipei 
dr. loan Vaida și a maseurului Csaba 
Bone, ne-am convins de atenția deosebită 
ce o acordă conducerea clubului, princi
palul sponsor SC Siderurgica SA pregă
tirii lotului hunedorean pentru atingerea 
unui obiectiv bine determinat: construcția 
unei echipe puternice, omogene, capabilă 
să atace performanța, adică revenirea pe 
prima scenă fotbalistică a țării. Discuția 
noastră a pornit de la atmosfera propice 
pregătirii cu tragere de inimă începând de 
la juniorii prezenți în lot până la cei mai 
experimentați fotbaliști. "Este creat un 
cadru și natural dar și ambiant, toți jucă
torii fiind conștienți de necesitatea unei 
pregătiri exemplare pentru returul cam
pionatului de fotbal”.

Concentrând cât a fost posibil din cele 
relatate de interlocutorii noștri, rezumăm 
câteva dintre părerile antrenorului principal, 
Nicolae Babeti. O primă apreciere a fost

despre organizarea acestui cantonament, 
starea de disciplină în rândul jucătorilor și 
nu în ultimul rând disponibilitatea lor pentru 
efort, răspunzând și ei excelentelor condiții 
de masă, cazare și pregătire. La data vizitei 
noastre (sâmbătă, 23.01), curba, "scara” 
eforturilor continuând să urce până la 
nivelul planificat să ajungă la 29 ianuarie 
când se încheie cantonamentul și are loc 
primul meci amical, de verificare cu Victoria 
Călan. De ieri, a intrat în "funcțiune” și 
cronometrul, dovadă că a crescut lungimea 
traseului și a vitezei. Se are în vedere 
creșterea rezistenței, fapt pentru care se 
lucrează și la sala de forță amenajată la 
popicărie, iar pe terenul de la Teliuc 
fotbaliștii au fost ademeniți și cu mingea. 
Chiar în ziua când eram acolo, fotbaliștii 
efectuaseră un antrenament tare "cu 
îngreunare” - în veste antitero sunt plasate 
în buzunare săculeți cu nisip (vreo 6-7 kg) 
și sportivii efectuează alergări în 
împrejurimi, în pantă. începând cu primul 
meci de pregătire se va insista pe 
exercitarea unui presing și marcaj asupra 
adversarului. Chiar în acest scop de a face 
față ambelor faze de atac (când se intră în 
posesia mingii) și apărare, pregătirea se 
efectuează la nivelul cerut.

lată și lotul Corvinului prezent la Cinciș: 
Rahoveanu, Clep, Pascal, Procorodie, 
Haidiner, Sterean, Gheară, Mîcnea, A. Rus, 
R. Andone, Babarți, Andrei, Dincă, Dinu, 
Șandor, Păcurar, Scarlat, juniorii Ocnean, 
Muth, Stârc. Un nou venit. Radu Gheorghe 
(vârf) de. la'Soda Ocna Mureș, și un alt 
vârf George Pavel de la Videle.

Sabin CERBU

într-un decor hibernal, lotul echipei F. C. Corvinul în timpul pregătirii fizice la Cinciș

CC Vega Deva la Geoagiu, dar cu 
gândurile la returul campionatului
De câteva zile, lotul fotbaliștilor de la Vega Deva, sub îndrumarea 

antrenorilor Romulus Gabor (principal) și Mirel Biriș (secund), se află la 
pregătirile de iarnă în stațiunea Geoagiu Băi - locul preferat al devenilor de 
câțiva ani. Noi i-am căutat sus în stațiune, dar e, se aflau în centrul de comună, 
pe terenul de fotbal. Băieții au revenit la ora prânzului sus la masă și în 
această “pauză” am stat de vorbă cu cei doi antrenori. Ca de obicei, Romică 
foarte amabil și deschis cu ziariștii ne-a vorbit despre gândurile conducerii 
tehnice, preocuparea ce o manifestă pentru a se asigura o pregătire “ca la 
carte" pentru ca în retur Vega Deva să poată aduce în rândurile suporterilor ei 
bucuria salvării de la locurile periculoase ale retrogradării.

După o scurtă perioadă de acomodare la efort, lotul devenilor a sosit la 
Geoagiu unde un accent deosebit se pune pe pregătirea fizică de creștere 
a rezistenței generale. Drept urmare, băieții sunt supuși unor alergări pe 
dealurile din împrejurimi. în programul acestui cantonament sunt prevăzute 2- 
3 antrenamente pe zi. Imediat după ce “sună” deșteptarea se face înviorarea 
și apoi urmează derularea antrenamentelor, a exercițiilor din sala de forță. Nu 
sunt.neglijate nici temele ce sunt abordate privind ideile tactice ce trebuie 
însușite de fiecare jucător, care, indiferent pe ce post joacă, să știe bine ce 
are de făcut pe teren. “Ne aflăm în cantonament, dar în gândurile și 
preocupările noastre se află returul campionatului - ni se destăinuia R. 
Gabor. O știm cu toții, ne așteaptă un retur foarte dificil. Cu puțină șansă și 
multă muncă, cred că putem evita retrogradarea. Este foarte important să 
câștigăm primul meci de acasă, în etapa de început a returului cu FC Bihor”.

- Sigur, în strategia întocmită de conducerea clubului este foarte 
importantă și întărirea echipei cu ceva noi achiziții. Ce ne puteți spune în 
această privință?

- Așa este. Numai că aici intervine marea durere a slabelor posibilități ce 
le are clubul de a încheia tranzacțiile pentru cei 3-4 jucători previzibili a întări 
echipa. Se află în pregătiri cu noi portarul Combei de la Reșița (via Extensiv 
Craiova), mijlocașul Chezan și înaintașul Costăchescu de la Corvinul. 
Sperăm că până la urmă va fi bine și că vom alinia în retur o echipă mai 
puternică, capabilă să urce în clasament pentru a evita locurile retrogradării.

Așa să fie! Să mai facem cunoscut suporterilor că sunt prezenți 
printre alții la pregătiri și Cibotaru, Bordean, Tănasă, Luca, Chira, Dobrescu, 
Berindei, Popa, Preda, Răican, Căliman, Nariiu, Gigi Ștefan, Chezan, 
Costăchescu, juniorii Sișcan, Sârbu și Biriș. Fotbaliștii cu care am discutat 
ne-au spus că au condiții bune de masă și cazare și se pregătesc cu toată 
seriozitatea pentru reluarea competiției.
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la Sovata

Aurul Brad
la Geoagiu

• Duminică, lotul fotba 
liștilor din Certej a plecat la So
vata unde va sta în cantona
ment până în ziua de 31 ianu
arie. De remarcat că în lot s-a 
efectuat o singură modificare, în i 
locul portarului Căprărescu ple- 1 
cat la Aurul Brad a fost adus

| Tîliban, de la Minerul Teliuc. în | 
rest, lotul e același, cu jucători ■ 
experimentați, din care antre- j 
norul principal loan Petcu poate I 
prezenta o echipă omogenă, | 
competitivă: Dobre, Tiliban, Ve- ■ 
detu, Fartușnic, Sârghie, Țibichi, 1 
Filip, Răducănesc, Bozga, Stă- | 
nilă, Hanganu, Dragnea, Kallo, | 
Polvărea, Șandor (junior), . 
Rădos, Tăgârță, Ocolișan, Pisoi, • 
Banc, Pepenar, Scurtu. Din par- | 
tea conducerii, cu lotul aflat la ■ 
pregătiri se află Dorin Nicșa, ! 
președintele secției de fotbal. I 

La înapoiere, Minerul Certej | 
susține câte 2 meciuri de veri- ■ • 
ficare cu Corvinul, Unirea A.I., 1 
Vega Deva, Minerul Zlatna și I 
Record Mediaș, după care an
trenorul Petcu poate să se 
oprească asupra echipei de 
bază pentru returul campio
natului de fotbal 1998-1999.
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• Cealaltă echipă divizio
nară C, ASA Aurul Brad, se află 
de câteva zile la pregătirile de 
iarnă la Complexul Aurel Vlaicu, 
din stațiunea Geoagiu Băi. Aici i-
am întâlnit pe elevii antrenorului | 
principal Virgil Stoica, după un 
îndelung efort depus la esca
ladarea dealurilor din împrejurimi. 
Am notat "noutățile” ce se află 
în lotul brădean: Căprărescu, 
Frandesi (mijlocaș) și Lazăr 
(vârf de atac), de la Record 
Mediaș, Mursa (mijlocaș) de la 
Metalul Crișcior. Ar mai fi posibil 
de transferat Alin Rus, de la 
Corvinul, iar dacă rămâne în lotul 
hunedorean aflat la Cinciș, un 
probabil înlocuitor tot de la Cor
vinul. (S.C.)
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Handbal feminin

Universitatea - Remin Deva se 

pregătește pentru promovare

C------------y ----------------------------------------------------------— ' ----------~
Tenis de câmp

“Cuna Constructorul”
Aflată de câțiva ani într-o luptă continuă pentru 

promovare pe prima scenă a handbalului românesc, 
echipa deveană Universitatea- Remin se află la ora 
actuală foarte aproape de atingerea acestui 
obiectiv. La finalul turului, echipa pregătită de prof. 
Marcel Șerban și director tehnic prof loan Mătăsaru 
s-a clasat pe locul secund al clasamentului seriei, 
dar echipa clasată pe locul I, respectiv Oltchim II Rm. 
Vâlcea, nu are drept de promovare în superligă. 
Pentru a avea și în retur o evoluție la fel de bună ca 
în sezonul de toamnă, conducerea clubului devean 
a conceput pentru sezonul de iarnă un program de 
pregătire bine pus la punct. Reunirea lotului hand
balistelor de la Deva a avut loc luni, 11 ianuarie a.c. 
Din păcate, față de sezonul de toamnă, echipa a 
pierdut două jucătoare de bază, anume Simona 
Buză care s-a retras din activitatea sportivă și 
Lăcrămioara Rădos, care e pe cale de a deveni 
mămică. Astfel că la ora actuală lotul devean se 
compune din următoarele jucătoare: Claudia Cetă- 
țeanu, Gherasela Hîrșan - portari; Melinda Toth, 
Oana Catargiu, Cosmina Rus - interi; Laura Crăciun, 
Violina Hențiu - pivoți; Codruța Zavragiu, Laura 
Avram - centri, Clara Ciucea, Simona Bozan - 
extremă dreaptă, Georgeta Dascălu, Diana Patru - 
extremă stângă.

După vizita medicală la care nu au fost 
probleme, handbalistele de la Remin au început 
un program de pregătire la Sala Sporturilor din 
Deva. Dl Marcel Șerban , antrenorul principal al 
echipei, aprecia că;” în această etapă a pre
gătirilor se va pune accent pe dezvoltarea ca
lităților fizice și obținerea unei condiții fizice 
excelente, fără însă a se neglija pregătirea 

tehnică a sportivelor”. Această primă etapă de 
pregătire va dura până în data de 9 februarie 
a.c. și se va finaliza cu un stagiu de pregătire 
centralizată de 8-10 zile la munte.

La revenirea din cantonament se intră în 
ultima fază a pregătirii, echipa abordând un 
program special cu antrenamente tehnico- 
tactice și jocuri amicale de pregătire. Se are în 
vedere disputarea unor jocuri amicale doar cu 
echipe din superligă și organizarea tradițio
nalului turneu din perioada de iarnă, dotat cu 
“Cupa Remin". Cu ocazia acestor jocuri de 
verificare, va fi testat întregul lot de jucătoare 
avut la dispoziție. De asemenea, tot pe perioada 
jocurilor de verificare, staff-ul tehnic va urmări 
alte câteva sportive pentru întărirea lotului 
devean, cu două trei jucătoare de valoare.

Echipa deveană a disputat deja o primă 
partidă amicală cu Universitatea Ursus Cluj N. 
de care a dispus cu 26-25 și urmează ca în 29 
ianuarie să întâlnească, la Sala Sporturilor din 
Deva, într-o altă partidă de verificare, echipa 
Fibrex Săvinești.

Conducerea clubului devean aprecia că: 
"Remin ar putea fi oprită din cursa spre primul 
eșalon doar de retragerea din competiție sau de 
imposibilitatea susținerii materiale. Facem pe 
această cale un apel către toți iubitorii de sport 
din municipiul Deva să se alăture unicului spon
sor al echipei, E.M.Vețel, în vederea susținerii 
financiare pentru promovarea echipei devene pe 
prima scenă a handbalului feminin românesc.

Cristina CÎNDA

Sala Sporturilor “Constructorul” din 
municipiul Hunedoara a găzduit la sfârșitul 
săptămânii trecute o nouă ediție a tradi
ționalei competiții de tenis de câmp, dotată 
cu "Cupa Constructorul”. Turneul este cu
prins în calendarul anual al federației de 
specialitate, iar sportivii participanti au 
primit pe lângă premiile oferite de orga
nizatori și punctele necesare unui concurs 
de categoria a IV-a.

S-a evoluat în cadrul a cinci categorii 
de vârstă cu jocuri spectaculoase, ambiția 
fiind de acum o mare calitate a tinerilor 
competitori. Lav8-10 ani fete locul I a re
venit sportivei Ana Maria Radu (CSS Tg. 
Jiu) care a acumulat cel mai mare număr 
de puncte, ea fiind urmată de Tais Sajin 
(AS Gala Deva) și Irina Bobei (CSS Tg. 
Jiu).

La categoria 11-12 ani băieți - Vasile 
Teodor (Voința Craiova) a dispus în finală, 
în trei seturi (4-6; 6-2; 6-4;), de colegul său 
de club Cătălin Dumbravă. Pe locul III s-a 
situat Horia Szabo (Alpha Deva).

Finala din cadrul categoriei 13-14 ani 
băieți a fost viu disputată. Fiorin Mergea 
(CSS Tg. Jiu), liderul național al acestei 
categorii, a dispus în două seturi 6-3; 6-0 
de Andru Târnoveanu (Alpha Deva), ulti
mul fiind junior de perspectivă cu multe 
calități și talent.

La fete am urmărit o finală în care s- 
au regăsit două sportive de valoare 
egală. Mai experimentată și mai atentă 
la fiecare minge jucată Lăcrămioara 
Durlă (CSS Tg Jiu) a întrecut-o pe Ale
xandra Gașpar (Alpha Deva) cu 6-3; 6-0, 
după o partidă în care deveanca a dove
dit că are resurse suficiente pentru un 
loc mai bun în clasamentul categoriei la 
nivel național.

Finala masculină de la categoria 15- 
16 ani a revenit sportivului Alin Zorilă (CSS 
Tg. Jiu) care l-a întrecut cu 4-6; 7-5; 7-5 pe 
Adrian Linca (Constructorul Alba lulia), iar 
la fete a câștigat fără probleme Simona 
Dobrotă (Alpha Deva).

Ultimul joc - finala categoriei 17-18 ani 
băieți a fost câștigată în două seturi de 
Mircea Socaciu (Metalurgistul Cugir) care 
l-a întrecut pe reprezentantul gazdelor 
Marius Dan (Constructorul Hunedoara) cu 
6-0; 6-3.

A fost un turneu reușit la care, din pă
cate, mulți dintre sportivii care au confirmat 
participarea nu au mai venit, blocați fiind 
de situația încordată creată de greva mine
rilor din Valea Jiului. De apreciat efortul 
celor de la AS Constructorul Hunedoara și 
DJTS care au acordat un deosebit interes 
acestei competiții.

Nicolae GAVREA
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1999 începe 
privatizarea 

în foită
O Unitate industrială 

cu o capacitate de prelu
crare uriașă, dotată cu 
agregate și instalați, j 
moderne, rafinăria PirMV 
midia a fost scoasă :r. 
vânzare în anul 1997. Deș 
au fost depuse cinci oferte 
de cumpărare, aceasta nu 
s-a produs.

Relansarea procesului 
de privatizare s-a făcutJa 30 
iulie 1998. La termenul- 
limită de depunere a 
ofertelor, 26 octombrie 
1998, singura solicitare a 
venit din partea firmei 
Akmaya Turcia, un holding 
care face parte din Grupul 
de companii Garipoglu, 
înființat în 1970.

Contractul de vânzare- 
cumpărare a fost semnat la 
începutul acestei săptămâni 
și una dintre cele mai mari 
și mai moderne rafinării din 
Europa, care a parcurs cel 
mai controversat proces de 
privatizare din România 
post-decembristă, a trecut 
în proprietate turcească.

. O Contractul de 
vânzare-cumpărare al Banc 
Post, pentru care nego- 

1 cierile durează de mai multe 
luni, va fi semnat în a doua 
jumătate a lunii februarie 
a.c. Cauza prelungirii 
discuțiilor' a constituit-o 
imaginea negativă a 
României pe piața 

i internațională. Doi
investitori strategici de 

■ marcă - Compania 
i americană General Electric 
i Capital Corporation și 

Banca Portugheză de 
Investiții - vor prelua, în 
urma licitației câștigate, 45 

' la sută din pachetul de 
acțiuni al Banc Post, prima 
35 la sută, iar cea de a doua 
10 la sută. Plata acțiunilor 
se va face în rate.

O Trece din 1998 în 
1999 cu perspective 
apropiate de privatizare și 
Uzina Dacia Pitești. 
Președintele FPS; Radu 
Sârbu, a menționat că 
negocierile între Dacia și 
Renault vor mai dura. Pe de 
o’ parte deoarece în 
privatizarea Daciei s’unt 

, implicate și alte ministere, 
I iar pe de alta pentru că 
; francezii pun unele condiții 
i inacceptabile. El speră că 

discuțiile între părți se vor 
încheia până la sfârșitul lunii 
ianuarie a.c., după care se 
va trece la negocierea 
propriu-zisă a contractului 
privind aspectele financiare.

OÎncă două bănci»vor 
intra în acest an în procesul 
privatizării: Bancorex, care 
va încheia operațiunea 
până la sfârșitul anului, și 
Banca Agricolă, care va 
demara acțiunea de 
pregătire spre sfârșitul 
anului în curs.

OÎn acest an, Ministerul 
Industriei și Comerțului va 
demara procesul de 
privatizare a marilor 
societăți din subordine: 
SNP Petrom - în primul 
trimestru, ROMGAZ - în 
prima jumătate a anului și 
CONEL - urmând să vândă 
capacități însumând 516 
MW.

3Și ministrul Agriculturii 
a anunțat că va "privatiza în 
primul semestru al anului în 
curs toate întreprinderile 

I Agricole de Stat în pofida 
faptului că unele înregis
trează pierderi mai mari 
decât valoarea capitalului 

' lor social. Rămâne de 
| văzut...

„Crișmob” Brad — tentantă 
la privatizare

Aflată și ea în cădere 
liberă, ca mai toate unitățile 
din industria românească, 
secția de mobilă din Brad 
aparținătoare de SC 
„Sarmismob" SA Deva s-a 
desprins din întreprinderea - 
mamă la 1 august 1997, 
continuându-și activitatea 

■ pe propriile picioare sub 
, emblema SC „Crișmob" SA 

Brad. Nici așa nu era ușor. 
Mai ales că pornea și cu o 
povară considerabilă, de 
peste un miliard de lei 
datorii, după împărțirea 
capitalului social al SC 
„Sarmismob" SA' Deva 
unităților componente. Pe 
această temă există și un 
proces între cele două 
societăți, firma din Brad 
acuzând-o pe cea din Deva 
că a luat un credit de care 
ea n-a beneficiat câtuși de 
puțin.

- Oricum, noi am încercat 
și ne străduim în continuare 
să existăm; să producem, să 
vindem, să ne plătim an- 
gajații, spune directorul 
general al ,,Crișmob", 
inginerul Adrian Ștefănache. 
Avem nu de mult șansa de a 
colabora cu un partener 
serios din Anglia, căruia îi 
livrăm o serie de produse, 

"Transim" n-a fost niciodată o găinușă 
făcătoare de ouă de aur

Dialog cu dna biolog Georgeta Vintilescr, 
director la S.C Transim 8.A. Simeria

REP.: Dna directoare, cum se poate ca un biolog să 
ajungă conducătorul unei societăți cu valențe comerciale 
cum este Transim Simeria ? Am crezut că această 
interschimbabilitate profesională este exclusiv apanajul 
unor înalte figuri ministeriale...

G.V: în cazul meu, reorientarea profesională nu s-a făcut 
peste noapte, ci a parcurs o perioadă de timp de câțiva ani de 
zile. Răspunsul la întrebare îl puteți afla dacă urmăriți puțin 
geneza acestei firme pe care 
o conduc. Ea s-a format prin 
desprinderea din acea entitate 
economică ce s-a numit în 
epocă întreprinderea
Comercială de Stat și Alimentație Publică(ICSAP). Am lucrat 
în cadrul acestei întreprinderi până în 1989 ca biolog la 
laboratorul de atestare a calității produselor. în 1991, ICSAP 
s-a divizat în mai multe societăți comerciale, printre care s-au 
enumerat “Atdealul" și “Transilvania” din Deva. Cum 
laboratorul se desființase, m-am reprofilat pe contabilitate 
lucrând în cadrul compartimentului prețuri Beneficiind de 
conjunctură, în 1995, sub denumirea de firmă “Transim", am 
preluat unitățile fostei ICSAP din Simeria, Băcia, Tâmpa și 
Săulești.

REP.: Ați preluat, cum se zice, găinușa făcătoare de 
ouă de aur?

G.V.: Sincer vorbind, “Transim" nu a fost niciodată o 
găinușă făcătoare de ouă de aur. Am primit în administrare 12 
spații care erau considerate, la nivelul fostei ICSAP, “oile 
negre’ în topul aducătoareloi de venit. Mai mult chiar, la 
preluarea societății n-am avut nici sediu, nici mijloc de 
transport și nici bani. Mi-am stricat propria mașină ca să pot 
face aprovizionarea unităților. A fost extrem de greu să nu dăm 
faliment și cred că dacă ar fi s-o mai iau de la capăt o dată, 
n-aș mai face-o.

\---------i

iar mai de curând lucrăm și 
pentru o firmă germană, 
acoperind un număr de 
comenzi care depășește 
capacitatea fabricii din 
Tileăgd-Oradea. Aș mai 
menționa că în ultima 
perioadă nu am disponibilizat 
personal, ci am angajat, 
efectivul crescând de la 70 de 
salariați la aproape 90

Să spunem, la rândul 
nostru, că SC „Crișmob” SA 
Brad beneficiază de spații 
largi de producție, de o serie 
de mașini și utilaje, dar mai" 
ales de meseriași de valoare, 
aici existând o frumoasă și 
îndelungată tradiție în 
fabricarea mobilei, cerută pe 
multe piețe externe. Este 
adevărat că halele sunt 
vechi, dotarea tehnică destul 
de uzată, însă există condiții 
de retehnologizare, de 
modernizare și dezvoltare a 
unității, de diversificare a 
producției.. Condiții care se 
numesc privatizare.

- Nu ați intenționat să vă 
privatizați prin forța colectivă, 
die director general? - l-am 
întrebat într-o recentă 
discuție.

- Ba da, însă fără să 
preluăm imensele datorii, pe 
care nu le-am putea achita în 

mulți ani. Nu ni s-a 
acceptat de către FPS. Așa 
că rămâne soluția venirii 
unor investitori. Ne-au și 
tatonat câțiva. Sperăm ca 
unui să se hotărască să 
bage ceva bani în această 
firmă. N-ar regreta. A fost și 
o licitație, la care nu s-a 
prezentat nimeni, mai este 
una în această lună și alta 
în februarie. Poate cineva 
se decide să investească 
încredere și capital în 
„Crișmob". Noi suntem 
aici, gata să conlucrăm, cu 
înțelegerea și priceperea 
noastră.

' SC „Crișmob" SA Brad 
este tentantă la privatizare 
din mai multe puncte de 
vedere: al spațiilor, dotării 
tehnice și oamenilor săi, al 
faptului că deja lucrează cu 
profit, reușind ca, în 1998, 
să-și plătească și o parte 
din datoriile de până în 
1996, și nu în ultimul rând 
al privilegiilor deloc 
neglijabile pe care le oferă 
investitorilor zona
defavorizată Brad. Toate 
acestea dau speranță 
colectivului de aici că va 
redeveni ceea ce a fost și 
încă mai mult.

REP.: Suntem în 1999, după trei ani de administrare 
“Vintiiescu” a firmei “Transim’’. Cum apreciați, 
comparativ cu începutul, starea actuală a societății?

G. V Chiar dacă nu a fost spectaculoasă, putem vorbi 
totuși de o evoluție. Astăzi avem sediu, avem un mijloc 
propriu de transport și nu avem nici o datorie. în contextul 
economic actual, să supraviețuiești devine o mare 
performanță pentru întreprinzători. Am dat în chirie opt din 

spațiile deținute, având în 
administrare patru unități.

REP.: Care sunt acestea?
G V: Avem cofetăria și

laboratorul de cofetărie Raluca, snack-bar-ul Gladiola în 
Simeria, un bufet-bar în Băcia și un punct alimentar la 
Săulești.

REP.: Cum percepeți nou instituita "taxă Remeș”?
G.V.: Ca toți comercianții, negativ. Noi, față de 

concurență, avem un mare avantaj: nu plătim chirie pe 
spațiu în așa fel reușim să păstrăm prețurile la nivel minim, 
câștigând dintr un rulaj mai mare. “Taxa Remeș” nu e 
singura care sugrumă activitatea comercială. Se 
preconizează pentru acest an o'reevaluare a mijloacelor fixe 
ale firmelor. în cazul nostru acest lucru ar însemna o 
creștere a impozitului pe clădiri de la 6 milioane de lei la 
peste 30 de milioane.

REP.: Veți da faliment?.
G.V.: Faliment nu vom da, însă vom merge pe ceea ce 

se cheamă profit zero Oricum, ca deținătoare ă 40 de 
procente din acțiunile firme., sunt ferm hotărâtă și motivata 
să rezist economic la criza care se preconizează. O minimă 
reduce a fiscalității ne-ar fi fost totuși extrem de binevenită 
în această perioadă.

FMI nu discută 
decât cu bugetul 

pe masă
Programată să sosească la București în cursul zilei de 

luni, 25 ianuarie a.c., delegația Fondului Monetar 
Internațional și-a amânat venirea în Capitala României 
pentru prima jumătate a lunii februarie. Reprezentanții 
înaltului organism financiar european nu acceptă să poarte 
negocieri cu Guvernul român, în perspectiva încheierii'unui 
nou acord stand-by, decât cu bugetul anului 1999 pe masă. 
Ei știu bine că proiectul de buget, extrem de auster cum este, 
a produs multe nemulțumiri la nivelul majorității ministerelor 
și nu au de gând să discute decât după ce acesta va fi 
definitivat și adoptat de Patlament. Or, proiectul de buget 
abia se află în dezbaterea Comisiilor parlamentare. Acestea

COMENTARIUL PAGINII
vor depune raportul comun la Parlament în 29 ianuarie, iat 
Camerele reunite vor începe discutarea lui la 1 februarie.

în comisii au apărut deja păreri și idei contradictorii. Unii 
cer modificarea deficitului bugetar de la 2 la sută din PIB Ta 
2,4 la sută, deși FMI a impus, într-un fel, prima variantă.

Alții, în frunte cu senatorul liberal Viorel Cataramă, 
consideră necesară modificarea bugetului prin reducerea 
impozitului pe profit de la 39 la sută la 19 la sută, în timp ce 
reprezentanții PD, în ton cu ministrul liberal Decebal Traian 
Remeș, consideră că actuala structură a bugetului nu 
permite o relaxare fiscală. '

Potrivit ministrului Finanțelor, în proiectul de buget pe -| 
acest an este prevăzută suma de 3560 de miliarde de lei, I 
provenită din procesul privatizării, deși se estimează ca I 

i această sumă să ajungă la circa 9.000 de miliarde de lei, i 
, întregul surplus de venituri din privatizare urmând a fi folosit i 

pentru restructurare și plata datoriei externe. De asemenea, 
, ministrul Finanțelor mizează în acest an pe o'mai bună 

colectare a taxelor și impozitelor, însumând câte 1000 de 
I miliarde de lei pe lună, deci 12.000 de miliarde pe întregul an. ■

Această măsură, corelată cu neaplicarea Ordonanței nr 
92/1997 privind stimularea investițiilor directe și cu actul 

I normativ referitor la încurajarea exporturilor, ar putea da 
oarecare soliditate și stabilitate bugetului de stat pe acest an.1

De viabilitatea bugetului vor depinde în mod hotărâtor i 
negocierile cu FMI. Măcar de-ar fi de bun augur Avem atâta 
nevoie...

SC “Refractara” SA Baru - o firmă atractivă la- 
privatizare. între produsele sale se numără și 
cahlele. de teracotă de foarte bună calitate și 

vândute la prețuri accesibile. Muncitoarea Tatiana 
Dănilă scoate din cuptor o nouă șarjă de cable.

Foto: Traian MÂNU

Uniunea Europeană își 
reafirmă disponibilitatea de a 
sprijini programele de 
reformă structurală a 
economiei românești. în 
acest an, UE va acorda țării 
noastre, în cadrul

<-------------------------------------------- <<

UE acordă
României

200 
milioane 

. ECU .
Programului Național Phare, 
o asistență financiară 
estimată la 200 milioane 
ECU. Din această sumă, 11>0 
milioane ECU sunt destinați 
bugetului național Phare, 10 
milioane ECU cooperării 
transfrontaliere, iar restul 
sunt acordați infrastructurii.

în 1998, Programul 
Național Phare a inclus 
pentru România fonduri în 
valoare de 156 milioane ECU.

Pagină realizata ae 
Dumitru GHEONEA, 
Adrian SĂLĂGEAN
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Știri din Simeria Consiliul local al municipiului Hunedoara

I HOTARAREA NR. 1/1999
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 1999

Legea Finanțelor Publice 
Locale ar putea diminua 

bugetul Primăriei
Un neajuns major al regre

sului economic înregistrat în 
"orașul ceferiștilor" este faptul 
că, pe fondul disponibilizărilor, 
scade numărul angajaților plă
titori de impozit pe venit. Anul 
trecut, la nivelul orașului Si
meria, suma totală prelevată, 
reprezentând impozitul pe sa
lariu, s-a ridicat la 7,5 miliarde 
de lei. Primăria a primit în anul 
trecut, defalcat din contul ge
neral de acumulare al impo
zitelor salariale, suma de 3 
miliarde de lei. Din acest an, 
însă conform prevederilor Legii 
finanțelor publice locale, pri
măriile vor primi direct în buge-

tul lor 40 la sută din impozitul 
pe salarii al celor care mun
cesc în societățile comerciale 
ce își desfășoară activitatea în 
raza lor de competență.

Pentru Primăria Simeria, 
acest lucru ar putea însemna 
un recul bugetar, dat fiind 
faptul că numărul plătitorilor de 
impozit scade continuu. Dacă 
la Circumscripția Fiscală din 
oraș sunt înregistrate 466 de 
societăți comerciale, doar 240 
dintre acestea mai sunt în ac
tivitate și pot plăti impozite, 
trandul pentru 1999 fiind 
previzionat pe mai departe ca 
negativ.

Consiliul local al municipiului Hunedoara;
Având în vedere propunerile cuprinse în Nota de 

fundamentare a Primarului municipiului Hunedoara cu privire la 
stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 1999;

In temeiul prevederilor art. 8, alin. 2 din Legea nr. 189/1998 
privind finanțele publice locale, ale art. 49, alin. 3 din Legea nr. 
27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată, 
modificată și completată prin Ordonanța de urgență nr. 62/1998;

în baza dispozițiilor art. 20, alin (2), lit „f" și a art. 28 din 
Legea nr. 69/1991 privind administrația publică locală, 
republicată,
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I Prețul apartamentelor 
din Simeria - la nivelul
celor din București?

Conform celor declarate de 
d-na ec. Elena Trie, șef Circum
scripție Fiscală Simeria, în “ora
șul feroviarilor" a început plata 
noilor impozite pe clădiri și tere
nuri. Circumscripției îi sunt aron
date fiscal cca. 5000 de gos
podării, numărul impozitelor de 
diferite categorii înregistrate 
depășind 8000 de poziții în scrip
tele organismului fiscal. Până la 
începutul acestei săptămâni se 
prezentaseră pentru plata impo
zitelor majorate prin Ordonanța 
62/1998 sub 50 de contribuabili. 
Dintre aceștia doar doi au achitat 
taxele integral, restul preferând 
să plătească doar o primă tranșă 
din acestea.

în opinia interlocutoarei,' 
valoarea impozabilă prevăzută

prin Ordonanța 62 pe mp con
struit stabilește pentru aparta
mentele din Simeria valori com
parabile cu ale clădirilor din 
centrul Bucureștiului. De 
exemplu, conform anexei or
donanței, un apartament cu 
două camere, în suprafață de 
63 mp, este evaluat la o sumă 
impozabilă de 189 de milioane 
de lei. Prețul de piață al unei 
astfel de locuințe în Simeria nu 
depășește 60 de milioane de 
lei. Se apreciază că Ordonanța 
62 ar fi trebuit să țină cont de 
potențialul imobiliar al localității. 
Referitor la taxele pe terenuri, 
Consiliul local Simeria a stabilit 
patru zone în oraș (A,B,C,D) 
care se vor impozita cu: 1000, 
500, 250 și 150 lei per mp.

(De la pompieri voluntari, 
la pompieri civili

De câtva timp, în cadrul Pri
măriei Simeria se află în orga
nizare un serviciu public de 
pompieri civili. Acest serviciu 
nou va asigura intervenția în 
caz de incendiu, 24 de ore din 
24, pentru localitățile Simeria, 
Rapolt, Hărău și Băcia. Con
form normelor prevăzute de 
Ministerul de Interne și Depar
tamentul Trupelor de Pompieri, 
orașul Simeria este considerat, 
din punctul de vedere al com
baterii incendiilor, de categoria 
a lll-a. Aceasta impune unui 
serviciu public de pompieri 
civili o organigramă însumând 
10 persoane, iar ca minimă do
tare 2 mașini speciale de stin
gere a incendiilor.

în colaborare cu DGMPS 
Hunedoara și Unitatea de pom
pieri "lancu de Hunedoara" din 
Deva, primăria Simeria a or
ganizat un curs de 3 luni pen-

tru pregătirea în meseria de 
șofer pe autotancul cu apă și 
pentru calificarea în activitatea 
de servant-pompier. Selecția 
participanților la acest curs se 
va face în baza unei probe 
practice ținute la Grupul jude
țean de pompieri. Autocisternei 
existente până acum la Sime
ria i s-a mai adăugat, cu titlu 
de împrumut, o mașină de pom
pieri, de fabricație engleză, 
primită donație de Primăria 
Hațeg. Autoritățile locale ale 
Simeriei speră că, făcând anu
mite demersuri pe lângă servi
ciul public de pompieri ce asi
gură paza contra incendiilor 
pe un aeroport din localitatea 
Harenford, Anglia, și pompierii 
civili simerieni vor primi o do
nație reprezentând o mașină 
destinată stingerii incendiilor.

A.SĂLĂGEAN

HOTĂRĂȘTE:

Art, T - Impozitele și taxele locale stabilite potrivit legii, 
pentru anul fiscal 1999, sunt cele prevăzute în prezenta hotărâre.

Impozitele și taxele locale se datorează de contribuabilii 
prevăzuțiîn art. 3 din Legea nr. 27/1994 republicată, modificată 
și completată prin Ordonanța de urgență nr. 62/1998.

Art._2 - Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice 
se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1 % în mediul urban și 
0,07% în mediul rural, asupra valorii clădirii determinată potrivit 
anexei nr. 1 la Ordonanța de urgență nr. 62/1998.

Art. 3 - Impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor juridice și 
al altor contribuabili decât cei prevăzuți la art.2, se calculează 
prin aplicarea cotei de 1 % asupra valorii de inventar a clădirilor, 
actualizată conform prevederilor legale în vigoare și înregistrată 
în contabilitatea acestora la 1 ianuarie 1999.

Pentru clădirile care constituie fond locativ de stat, impozitul 
se stabilește în cotă de 0,5% asupra valorii calculate conform 
Ordonanței de urgență nr. 62/1998.

Dacă valoarea din evidențele contabile este mai mică decât 
valoarea rezultată din normele prevăzute în anexa nr. 1 la 
Ordonanța de urgență nr. 62/1998, cota de impozitare se aplică 
la valoarea rezultată din aplicarea respectivelor norme.

Art. 4 - în cazul clădirilor proprietate de stat aflate în 
administrarea sau folosința contribuabililor, impozitul pe clădiri se 
datorează de către cei care le au în administrare sau în folosință. 
Pentru clădirile care constituie fond locativ de stat, impozitul pe 
clădiri se datorează de către unitățile care le administrează.

Art. 5 - Impozitul anual pe clădiri se plătește trimestrial, în 
rate egale, până la data de 15, inclusiv, a ultimei luni din fiecare 
trimestru.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri și terenuri, 
pe întregul an, până la data de 15 martie a anului fiscal, se 
acordă o bonificație de 5%.

Art, 6 - Impozitul pe terenurile situate în perimetrul 
construibil ai municipiului și al satelor aparținătoare, se stabilește 
după cum urmează:

/. Municipiu - categoria a 3-a - lei/mp./an - mediul urban 
ZONA:

A - 750
B - 500
C - 250
D - 125

//. Sate aparținătoare - categoria a 5-a - lei/mp./an - mediul 
rural

ZONA:
A - Boș, Buituri, Hășdat, Peștișul Mare, Răcăștia, 

Zlaști - • 50
B - Groș 25

Zonele de încadrare a terenurilor din perimetrul construibil al 
municipiului, exclusiv satele aparținătoare, sunt cele stabilite prin 
Hotărârea Consiliului local nr. 44/1998.

Pentru terenurile construite, proprietatea contribuabililor 
definiți de art. 3 din Legea nr. 27/1994, republicată, pentru 
terenurile fără construcții de până la 1000 mp., inclusiv, aferente 
curților situate în categoria a 5-a, din intravilanul localităților și 
aflate în proprietatea persoanelor fizice, precum și pentru 
terenurile folosite în scop agricol, proprietatea persoanelor fizice, 
precum și pentru terenurile folosite în scop agricol, proprietatea 
persoanelor juridice, nu se datorează impozit pe teren.

Art 7 - Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracțiune 
mecanică aparținând contribuabililor se stabilește în funcție de 
capacitatea cilindrică a motorului, pentru fiecare 500 cmc sau 
fracțiune de capacitate sub 500 cmc, după cum urmează: 

autoturisme - 12.000 lei/an
autobuze, autocare, microbuze, autocamioane de orice

- 33.600 lei/an 
autotrenuri.de orice fel - 39.200 lei/an 
tractoare înmatriculate în evidențele organelor de poliție

- 16.000 lei/an 
motociclete, motorete, scutere - 6.000 lei/an 
biciclete și tricicluri cu motor - 4.500 lei/an

__ lice și
Iculează

7, Certificate de urbanism
Suprafața terenurilor pentru care se solicită certificatul (lei)
- pentru mediul urban
a) până la 150 mp.
b) până la 250 mp.
c) până la 500 mp.
d) până la 750 mp.
e) până la 1000 mp.
f) peste 1000 mp.
pentru suprafețele mai mari de 1000 mp
- pentru mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută 

pentru mediul urban.
2. Autorizația de construire pentru lucrările care se 

autorizează potrivit legii:
- 1 la sută din valoarea autorizată a lucrării, inclusiv 

instalațiile aferente acesteia.
Pentru construcțiile de locuințe, taxele de autorizare se reduc 

cu 50%.
Taxele de autorizare nu se datorează pentru autorizațiile 

lăcașelorde cult, inclusiv construcțiile anexe acestora, precum și 
pentru construcțiile ai căror beneficiari sunt instituții publice.

3. Autorizarea de foraje și excavări, necesare studiilor 
geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, 
balastierelor, precum și a altor exploatări:

15.000 lei pentru fiecare mp.
4. Autorizarea construcțiilor provizorii de șantier, necesare 

execuției lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu 
acestea:

- 3% din valoarea autorizată a construcțiilor provizorii
5. Autorizații de construire pentru organizarea de tabere, de 

corturi, căsuțe sau rulote, campinguri:
- 2% din valoarea autorizată a lucrării sau a construcției
6. Autorizarea construcțiilor pentru /curări cu caracter 

provizoriu: chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere situate pe 
căile și în spații/e publice, precum și pentru amplasarea corpurilor 
și panourilor de a fișaj, firmelor și reclamelor:

16.000 lei pentru fiecare mp.
7. Autorizația de desființare parțială sau totală a construcțiilor 

și a amenajărilor:
- 0,1 % din valoarea impozitabilă o acestora.
în cazul desființării parțiale cuantumul taxei se calculează 

proporțional cu suprafața construită dezafectată.
8. Pentru prelungirea certificatului de urbanism precum și a 

autorizațiilor conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru 
realizarea locuințelor, republicată:

- 50% din valoarea taxei inițiale
9. Autorizațiile pentru lucrările de racorduri și branșamente 

la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie
. electrică și telefonie:

- de fiecare instalație 30.000 lei
10. Avizul comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului 

100.000 lei
7 7. Certificat nomenclatură stradală si adresă 

20.000 lei
12. Autorizații de orice fel, cu excepția celor din domeniul 

construcțiilor, precum și viza anuală a acestora:
A. Autorizații de funcționare pentru activități lucrative și viza 

anuală a acestora:
- pentru meseriașii cărăuși
- pentru cazane de fabricat rachiu
- pentru liber profesioniști
- pentru mori, prese de ulei și darace
- pentru alțe activități neprevăzute mai sus
B. Autorizații sanitare de funcționare 
eliberate contribuabililor
13. Alte lucrări
a. copii heliografice de pe planuri cadastrale sau alte 

asemenea planuri deținute de Consiliul local, de fiecare mp pe 
plan:

- la scara 1:500 50.000 lei
- la scara 1:1000 75.000 lei
- la scara 1:2000 100.000 lei
b. eliberarea sau viza anuală a autorizațiilor ce dau dreptul 

de a executa proiecte: 150.000 lei
Art, 11 - Valoarea autorizată a construcțiilor pentru care șe 

percep taxe se stabilește pe baza celor declarate de solicitant. In 
cazul persoanelor fizice, valoarea declarată nu va putea fi mai 
mică decât valoarea determinată potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 
27/1994, republicată, modificată și completată prin Ordonanța de 
urgență nr. 62/1998.

Art, 12 - Contribuabilii definiți potrivit art. 3 din Legea nr. 27/ 
1994 republicată, care folosesc afișe și panouri, în scopuri publicitare, 
datorează o taxă care se determină în funcție de dimensiunile 
acestora, astfel:

a. pentru expunerea de afișe și panouri: - 325.000 lei/an/ 
mp sau fracțiune

b. -pentru firmele instalate la locul executării activității - 
5O.OO0 lei/an/mp sau fracțiune

Art. 13 - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 
data de 1 ianuarie 1999.

Cu această dată se abrogă Hotărârea nr. 80/1998 a 
Consiliului local al municipiului Hunedoara și orice alte prevederi 
contrare.

Art. 14 - Hotărârea se aduce la cunoștință publică prin 
afișare pe panourile de afișaj, special amenajate ale Consiliului 
local al municipiului Hunedoara.

Art. 15 - Hotărârea se comunică Prefectului județului 
Hunedoara, Consiliului județean Hunedoara, Direcției Generale a 
Finanțelor județului Hunedoara, Primarului, Secretarului, 
Serviciului Administrație publică locală, secretariat, protocol și 
registrul agricol, Serviciului buget contabilitate, Biroului juridic, 
contencios și ordine publică, Administrației financiare a 
municipiului Hunedoara, celor interesați.

17.000 lei 
25.000 lei 
50.000 lei 
83.000 lei 

166.000 lei

34.000 lei

fel
O

O

O
O
Pentru remorci de orice fel, semiremorci si rulote aparținând 

contribuabililor, taxele anuale se stabilesc, în funcție de. 
capacitatea acestora, astfel:

J CAPACITATEA lei/an
a. până la o tonă inclusiv 14.400
b. între 1-3 tone inclusiv 40.000
c. între 3-5 tone inclusiv 96.000
d. peste 5 tone 106.400

Art. 8 - Instituțiile publice, precum și persoanele juridice care 
au ca profil de activitate transportul de călători în comun din 
interiorul municipiului sau care parcurg o distanță și în afara 
acestuia, dacă practică tarifele stabilite în condițiile transportului în 
comun, sunt scutite de plata taxei asupra mijloacelor de transport.

Art. 9 - Taxa asupra mijloacelor de transport pe apă care 
aparțin contribuabililor cu domiciliul sau sediul pe raza 
administrativ teritorială a municipiului se stabilește pentru fiecare 
mijloc de transport în parte, după cum urmează:

O luntre, bărci fără motor, folosite pentru uz și agrement 
personal 4.0001ei/an

O bărci fără motor folosite în alte scopuri 28.000 lei/an 
O bărci cu motor - 80,000 lei/an
Art. 10 - Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor și 

autorizațiilor în domeniul construcțiilor, se stabilesc după cum 
urmează:

autotrenuri.de
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Inlocninb lumim ochilor
cu cca a mintii

Auzind pentru prima dată, 
oarecum întâmplător, de tână
rul Daniel Solonca, ceea ce 
mi-a stârnit imediat interesul 
de a-l cunoaște a fost “par
cursul" său fără greșeală, 
cum s-ar spune, ca elev și ca 
student; fără greșeală însem
nând absolvirea liceului cu 10 
și promovarea, cu aceeași 
medie, a examenului de. licen
ță susținut anul trecut la ter
minarea facultății de filosofie.

Deci un elev și-un student 
eminent, un absolvent “de 
zece”. Bravo lui - ar spune 
probabil cititorul - dar, in fond, 
s-au mai văzut cazuri, nimic 
neobișnuit până aici, nu-i 
așa?... Și totuși...

Pe Daniel l-ați cunoaște 
neapărat in prezența mamei 
sale, cea care-l însoțește 
peste tot. Fiindcă...lumina și 
contururile nu sunt destul de 
puternice pentru ochii lui 
Daniel. Așa e, nu vă inșelați, 
tânărul de nota zece este ne
văzător din naștere. Și parcă 
nici asta n-ar spune atât de 
multe, dacă n-am afla chiar 
de la el cum e să străbați o 
asemenea cale și ce înseam
nă să urci pe ea, înlocuind 
puterea privirii cu cea a minții 
și a dragostei familiei.

Cuvintele vin greu, căci 
Daniel nu e obișnuit să vor
bească despre el; dar acum o 
face într-un fel pentru ai săi 
colegi de generație, care, ci
tind rândurile de fată, ar de-
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COLECȚIONARILOR
T

Aproape că nu există per
soană care să nu fi colecționat 
în copilărie tot felul de lucruri: 
timbre, capace de bere, pa
chete de țigări etc. Multi dintre 
cei care au făcut o pasiune din 
a colecționa diverse obie’cte 
au rămas fideli și la maturitate, 
mărindu-și și diversificându-și 
colecțiile. Acum însă, în era 
computerelor, marii colecționari 
au ieșit “pe piață” cu trofeele 
lor apelând firește la Internet. 
O sumedenie de site-uri sunt 
dedicate colecționarilor, pasio- 
naților de anumite obiecte.

Filateliștii se pot bucura 
întrucât de puțină vreme au 
fost lansate șapte serii Disney 
cu valori cuprinse între 2,70 și 
50 de dolari, timbrele fiind au
tentificate de către Societatea 
Internațională a Colecționarilor. 
Ele pot,fi găsite la adresa: http:/ 
/www.supernet.net, însă du
rata de încărcare a imaginilor 
mărite ale timbrelor poate fi 
foarte mare, în funcție de tipul 
și performanțele modemului

r————————
I gând ff-o poantă ta

! C2tt» V
■ “Este o josnică părăsire a
■ rațiunii să renunțăm la dreptul 
| nostru de a gândi - ultimul și

I singurul nostru loc de refugiu".
byron' 

veni părtași la o impresionantă 
“experiență” de viață; și ar în
țelege că se poate reuși și 
astfel.

La fel ca majoritatea celor 
aflați în situația sa, Daniel 
(născut in Hunedoara) a urmat 
o școală specială pentru nevă- 

.zători în Cluj Napoca, insușin- 
du-și scrierea punctiformă 
(braille). Apoi, posibilitățile de 
a urma un liceu, in general, 
erau destul de restrânse, "dar 
exact in momentul in care 

Tinerii de lângă noi J
aveam nevoie - mărturisește 
Daniel - s-a reînființat, tot la 
Cluj, liceul special pentru defi
cient! de vedere, cu profil teo
retic umanist. Cele 12 clase el 
le-a absolvit ca șef de promo
ție, pentru ca in toamna acelu
iași an (1994) să devină student 
al Facultății de Istorie- și Filo
zofie (secția Filozofie) din, ca
drul Universității "Babeș- 
Bolyai”. O altă lume, alte ce
rințe, noi încercări...

- în timpul școlii și liceului 
am locuit la Cluj împreună cu 
bunica mea, care mă însoțea 
atunci peste tot. Odată cu intra
rea în facultate, însă, lucrurile 
s-au complicat; era lectură mult 
mai multă, ritmul de scriere nu 
mai era același, motiv pentru 
care îmi înregistram cursurile 
printr-un reportofon și în timpul 
liber le conspectam, astfel în-

folosit. Alte adrese pentru co
lecționarii de timbre sunt http:// 
www.pgacon.com și http:// 
www.dl/cwest.com. Tatuajele 
se pot constitui și ele într-o 
colecție, ce-i drept mai ciudată. 
Ele pot fi găsite din abundență 
la adresele: http://
www.tatoos.com și 'http:// 
www.darkimages.com. Alte 
colecții mai ciudate ar putea fi 
cele de la adresa http:// 
www.blacksteel.com, unde îm- 
pătimiții vor găsi cam tot ceea 
ce se poate colecționa în ma
terie de obiecte de fier. Jucăria 
yo-yo, atât de cunoscută și 
răspândită în lumea întreagă, 
are și ea un site la adresa 
http://www.nmia.com/whistler. 
Este o pagină personală, aici 
fiind prezentate o serie de 
asemenea jucării cu diferite 
inscripționări ca și alte pro
duse care au inscripționat cu
vântul yo-yo (șepci, tricouri 
etc).

Andrei NISTOR

- Cum se poate 
să nu ai barbă, I 
când tac-tu are o I 
barbă de un stân- 1 

jen? - întreabă căpitanul pe I 
un tânăr recrut. i

- Apoi să vedeți cum 
stă lucrul, domnule căpi- I 
tan, eu seamăn mai mult l 
cu mama.

, —__________ — — — J

9

cât ideile să decurgă una din 
alta, să păstrez o ordine logică, 
în rest, mama îmi citea tot ceea 
ce era nevoie, iar eu conspec
tam, de asemenea, conținu
turile.

Atunci când s-a hotărât să 
urmeze filozofia (spectrul opți
unilor nefiind, de altminteri, 
prea generos), Daniel se gân
dea că o să devină profesor de 
filozofie. Dar până la urmă n-a 
ajuns la catedră, deși media cu 
care a absolvit facultatea îi per

mitea inclusiv continuarea stu
diilor aprofundate și, în conse
cință, pasul spre o eventuală 
carieră universitară. După mo
mente dificile de așteptare, de 
cumpănă, indecizii, Daniel a 
hotărât să încerce să realizeze 
"altceva”. Așa a ajuns șă lu
creze la Casa Corpului Didac
tic din Deva, unde “consider că 
ceea ce fac se mulează pe ca
pacitățile și posibilitățile pe 
care le am; bineînțeles că lu
crez tot împreună cu mama, ca
re citește materialul documen
tar iar în urma lecturii și a inte
riorizării lui, eu redactez lu
crările necesare în “braille" și 
ulterior le dictez mamei, ur
mând ca aici să fie culese la 
calculator”.

E de la sine înțeles, de alt
fel, că izbânzile lui Daniel, fap
tul că a reușit să facă tot ce și-

I Studenții își vor alege liderii prin vot |
I uninominal I
j Studenții vor participa, la 
. sfârșitul lunii martie - începutul 
• lunii aprilie, pentru prima dată 
| din 1990 și până în prezent, la 
. alegeri generale pentru de- 
> semnarea conducătorilor Ligii 
| Studenților din România. Actu- 
Iala conducere a Ligii a decla

rat că alegerile vor fi făcute 
| într-o singură zi în toate facul- 
Itățile, astfel încât cei aleși să 

devină reprezentativi pentru 
| studenți, punându-se astfel 
■ capăt dezbinării actuale dintre 
• tineri.
L — — —____ _ __ __ _

In iulie 1989 apare singlelul 
Hey Ladies / Shake Your 
Rump / 33% God I Diss 
Yourself In '89 (Just Do It) ce 
ocupă locul 36 în Billboard 
(26.08.1989) și prefațează al
bumul "Paul’s Boutique". ,

La 5 august 1989 apare pe 
piață albumul Paul’s Boutique 
care figurează pe locul 14 în 
Billboard și 4 în UK. Albumul 
este o adevărată operă de 
artă fiind foarte dens și conți
nând samples de la aproape 
toate genurile muzicale. Ca 
rapperi cei de la Beastie Boys 
au crescut imens, ei scriu ver
suri absurde dar inteligente. 
Muzical albumul este mai bogat 
că și.Licensed To III, pe el figu
rând funk, pop, country și hip- 
hop. în revista Billboard 
Stephen Thomas Erlewine 
spunea: "Braty B-Boys s-au 
întors cu un succesor al mult 
platinatului Licensed To III. 
Paul’s Boutique este briliant, un 

a propus, se datorează fami
liei, care i-a stat alături și l-a 

•susținut atât material, dar mai 
ales moral. Cât despre filo
zofie, poate că ea "m-a ajutat 
să aprofundez problemele 
mai mult, astfel încât să nu 
consider totul ca fiind ne
problematic dat”.

Neliniștile, regretele ori 
pesimismul par a fi departe de 
sufletul lui Daniel; dimpotrivă, 
ceea ce răzbate e siguranța 
de sine, echilibrul interior și 
un anume realism.

“Mi se pare semnificativ - 
conchide tânărul absolvent 
de filozofie - ca, în pofida difi
cultăților, oamenii să nu își 
piardă speranța; pentru că în 
momentul când speranța se 
pierde, acțiunile umane riscă 
să se disperseze în mai multe 
direcții, fără să mai constituie 
împreună un tot motivat".

Și pentru că neștiind ce 
urare i-ar fi mai potrivită, l-am 
rugat pe Daniel Solonca să-și 
mărturisească dorințele și aș
teptările, nouă nemairămânân- 
du-ne decât să-i urăm ca ele 
să se împlinească: "în plan 
profesional mi-aș dori foarte 
mult să lucrez în continuare 
aici, unde am găsit oameni 
care au înțeles că pot realiza 
ceva util, iar în plan personal - 
sănătate și să fiu ferit de acele 
trăiri abisale care să mă ducă 
“pe culmile disperării”, cum 
spune Cioran.

Georgeta BÎRLA

întrucât în ultimele luni tot 
mai multe grupări studențești 
s-ati erijat în foruri conducă
toare, Liga Studenților a hotă
rât să își aleagă conducătorii 
prin vot general uninominal.

Reprezentanții Ligii studen
ților cer tuturor tinerilor din 
universități să participe la ale
geri, evitându-se astfel dezbi
nările și orgoliile care au măci
nat, în ultimul timp, organizațiile 
studențești, acest lucru deve
nind evident în timpul protestelor 
din toamna anului trecut. (A.N) 

MUSIC BOX
album vizionar, un catalog virtual 
de cultură pop cu adânci rădă
cini în anii 70. Alături de comedia 
străzii pe acest disc cei trei 
rapperi albi au introdus 
samplesuri surprinzătoare de la 
Beatles la Flatt & Scruggs."

BEASTIE
BOYS (111)

Pe albumul Paul’s Boutique 
figurează piesele: To All The 
Girls / Shake Yout Rump / 
Johnny Ryall / Egg Man / High 
Plains Drifter / The Sounds of 
Science / 3 - Minute Rule I Hey 
Ladies / 5 - Piece Chicken 
Dinner / Looking Down The 
Barrel Of A Gun / Car Thief / 
What Comes Around / Shadrach

Aproape 5000 de elevi ai claselor a Vlll-a vor da, pe 19 
februarie a.c., un examen de capacitate experimental, al doilea 
de acest tip de la începerea anului școlar, având ca scop 
pregătirea viitorilor absolvenți și a profesorilor cu noul tip de 
examinare, a declarat Adrian Stoica, directorul Agenției Naționale, 
de Evaluare și Examinare.

Simularea examenului de capacitate va fi organizată în 
fiecare județ, într-un singur centru, testul urmând să fie susținut 
în aceeași zi, iar fiecare elev va avea de rezolvat subiecte dintr- 
o singură materie de concurs și nu din toate patru (Limba și 
literatura română, Matematica, Istoria României și Geografia 
României), ca la examenul pe care îl vor susține în iulie.

Pentru testul din februarie, conducerea agenției recomandă 
profesorilor să respecte programa pentru capacitate chiar dacă 
la clasă predau după manuale mai vechi, din care lipsesc unele 
noțiuni cerute pentru capacitate.

Rezultatele primului test, organizat în decembrie 1998, au 
fost extrem de modeste, ele situându-se sub nivelul acceptabil 
pentru un examen de absolvire, în primul rând pentru că elevii nu 
au fost anunțați de acest experiment, iar unele întrebări vizau 
materia pe care ei nu o parcurseseră la acea dată.

Directorul Stoica a precizat că, din rezultatele primului test, 
examinatorii au putut constata că elevii nu sunt obișnuiți cu 
întrebări tip grilă și, mai ales, nu respectă cererile. ,,în timp ce la 
matematică li se cerea să prezinte fiecare etapă a rezolvării, cei 
mai mulți au trecut direct la răspunsul final", a exemplificat 
directorul agenției. Specialiștii au constatat că și unii profesori au 
manifestat superficialitate în notare. în loc să acorde numai 
punctajul trecut în barem, respectiv note întregi, ei au dat jumătăți 
de puncte sau zecimi din punctaj, pentru probleme rezolvate 
parțial.

Directorul Agenției de Evaluare susține că un astfel de test
este absolut necesar, întrucât capacitatea este un examen nou, 
iar rezultatele acestuia permit specialiștilor, dar și elevilor și 
profesorilor, să insiste asupra acelor aspecte înțelese greșit. 
(AN)
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/ Ask Fot Janice / B-Boy 
Bouillabaise/ B-Boy Bouillabaise 
(I) 59 Chrystie Street / B-Boy 
Bouillabaise (II) Get On The Mic/ 
B-Boy BQuillabaise (III) Stop’ That 
Train / B-Boy Bouillabaise (IV) A 
Year And A Day I B-Boy 
Bouillabaise (V) Hello Brooklyn I 
B-Boy Bouillabaise (VI) 
Dropping Names / B-Boy 
Bouillabaise (VII) Lay It On Me /

B-Boy Bouillabaise (VIII) Mike On 
The Mic I B-Boy Bouillabaisș 
(IX)AW.O.L.

După lansarea albumului 
grupul a plecat într-un turneu 
mondial ce va dura peste un an 
și va fi marcat de participări la 
numeroase festivaluri cunos
cute. Tot în 1989 Adam Horovitz 
a jucat în filmul Lost Angels și s

a căsătorit cu actrița lone Skye 
(fiica lui Donovan). în luna no
iembrie 1990 a fost relansat în 
UK singlelul (Yoy Gotta) Fight 
For Your Right To Party I No 
sleep ‘Til Brooklyn I She’s On It 
deoarece piesa You Gotta 
Fight... a fost folosită ca fundal 
sonor la o reclamă de hrană 
pentru pisici.

Grupul dispare din nou din 
centrul atenției, prilej ca ceilalți 
doi membri să se căsătoreas
că, iar Horovitz să apară în 
filmul A Kiss Before Dying 
(1991).

La sfârșitul lui 1991 
Beastie Boys se regrupează 
în studiouri pentru a înregistra 
un album nou. Alături de produ
cătorul Mario Caidato Jr. la rea
lizarea LP-ului au participat: 
Ad-Rock (chit), MCA (bass), 
Mike D (bat), James Bradley Jr, 
(percuție), Drew Lawrence 
(percuție), Art Oliva (percuție), 
Juanito Vazquez (percuție) și 
Mark Ramos Nishita (organ, 
keyboards, clarinet). (- va 
urma -)

HortaSEBEȘAN

file:///www.supernet.net
http://www.pgacon.com
http://www.dl/cwest.com
http://www.tatoos.com
http://www.darkimages.com
http://www.blacksteel.com
http://www.nmia.com/whistler
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Ne-a vizitat pentru a treia 

oară lă redacție prof. dr. ing. 
N.I.Voina, om al acestor 
locuri (e născut la Pricaz), 
profesor universitar și 
creatorul și organizatorul 
laboratorului pentru noi 
materiale și tehnologii în 
construcții al Universității 
tehnice București.

Una din preocupările 
majore in direcția creării de 
noi materiale și tehnologii ale 
tenacelui savant hune- 
dorean ■<, acum bucureștean 
- este aceea de a crea 
asemenea materiale - 
semifabricate pentru 
construcții din substanțele 
reziduale ale industriei.

în'ce privește județul 
nostru, atenția i-a fost 
îndreptată către cenușile de 
termocentrală în stare 
uscată, ale căror calități 
cimentoide le-a demonstrat 
cu prisosință brevetând 
câteva invenții în domeniu ca 
și asupra șlamurilor 
cărbunoase rezultate de la 
spălarea și prepararea 
cărbunelui.

Despre calitățile 
' cimentoide ale cenușilor de 
termocentrală neumectate și 
ce se poate face cu ele, 
ziarul nostru a scris de două 
ori în speranța de a atrage 
atenția vreunui agent eco
nomic că în privința unor 
materiale și semifabricate 
pentru construcții, județul 
nostru stă pe o mină de aur, 
dar n-a- fost să fie. Chiar 
geniale dacă sunt, ideile 
simple străbat greu platoșa 
indiferenței și ignoranței.

La a treia vizită în 
redacție, profesorul a scos 
din buzunar un cub cenușiu, 
un cilindru roșcat și un 
"năsturel" translucid de 
culoare gri-petrol, toate de o 
foarte mare duritate.

■ Ce sunt aceste 
mostre, d/e profesor?

- Dovada materială a 
ceea ce se poate realiza cu 
costuri minime și foloase 
maxime din cenușile uscate 
de termocentrală și din 
șlamurile cărbunoase. Mă 
aflu în redacția dv într-un 
moment deosebit al luării 
deciziilor pentru crearea de 
soluții alternative și noi locuri 
de muncă pentru minerii 
disponibilizați din zonele 
defavorizate Valea Jiului și 
Brad. Și pentru că ani la rând

Miercuri
'llT' 27 ianuarte

tvri
9.00 TVR Cluj-Napoca 

10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Sensul 
tranziției (r) 13.00 Mistere și 
minuni (s/r) 14.10 Tenis Aus
tralian Open (înreg.) 15.00 
Tradiții. • E vremea 
sărbătorilor... 16.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 17 00 
Desene animate 17.30 
Medicina pentru toți (mag. 
med.) 18.10 Nick Freno - 
profesorul... (s) 18.35 Familia 
Simpson (s) 19 00 Sunset 
Beach (s, ep. 391) 19.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ediție specială 
21.00 Patinaj artistic CE: 
Proba de perechi, programul 
liber (d, Praga) 23.15 Jurnalul 
de noapte. Sport

TVR 2
9.00 Teleenciclopedia (r) 

10.00 Opinia publică (r) 11.00 
Pelerinaje (r) 11.30 Mapamond 
(r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 
12.45 Doar o vorbă săț-i mai 

am bătut la uși închise, 
oferindu-mi gratis invențiile 
în schimbul unor investiții 
foarte simple pentru punerea 
lor în practică, m-am hotărât 
să iau taurul de coarne pe 
cont propriu. Am căutat în 
Valea Jiului câțiva foști 
studenți de-ai mei, astăzi 
ingineri cu mari răspunderi 
în domeniul construcțiilor și 
i-am convins să folosim 
împreună mediul propice 
creat investitorilor în zona 
defavorizată Valea Jiului și 
să pornim afacerea,

CHIAR 
GENIALE 

FIIND, IDEILE 
SIMPLE 

STRĂBAT 
GREU PLATOȘA 
INDIFERENTEI 

SI A 
IGNORANTEI

valorificându-mi o expe
riență de peste 25 de ani.

- Să vorbim acum 
puțin, die profesor, despre 
corpurile geometrice 
aflate în fața noastră. Din 
ce e confecționat fiecare, 
cu ce costuri, cu ce 
tehnologie și ce calități 
fizico-chimice și mecanice 
prezintă în plus față de 
semeneie lor deja afirmate 
pe piața materialelor de 
construcții.

- Da, de pildă cubul 
cenușiu. E confecționat în 
exclusivitate din cenușă de 
termocentrală. Față de 
clasicul b.c.a. nu are nevoie 
de ciment, de expandant, de 
procesul de autoclavizare - 
toate costând foarte scump 
și prezintă o rezistență 
mecanică de 100-150 kg 
forță pe cm.p. față de 50-75 
kg forță la b.c.a. După- 
această rețetă se pot fabrica 
elemente de zidărie - 
cărămizi de orice 
dimensiuni, pline sau cu 
goluri, dar și betoane de 
rrtare rezistență la uzura 
mecanică pentru îmbor- 
durarea drumurilor și 
străzilor. Sub raportul

spun (r) 13.00 Sănătate, că-i 
mai bună decât toate! (r) 14.00 
Emisiune în limba maghiară 
15.10 Limbi străine. Germană 
15.35 Desene animate 16.00 
Țiganca (s, ep. 113) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.30 
Rapsodii pe zăpadă 18.00 
Care pe care! (cs) 20.10 Pentru 
dvs., doamnă! 22.10 Noroc 
chior în Vegas (co. SUA 1991)

ANTENA I
10.00 Știri 10.15 Agenția 

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

costurilor de fabricație 
elementele fabricate după 
rețeta mea costă cu 40-50 
la sută mai ieftin decât 
cele similare existente pe 
piață. Ca element de 
zidărie sunt de 4 ort mai 
bune termoizolatoare 
decât cărămida. Din 
această materie primă 
care se găsește din 
abundență în județul 
Hunedoara eu am 
brevetat nu mai puțin de 7 
rețete de fabricație.

. Cilindrul roșcat. Are în. 
rețetă, pe lângă cenușă de 
termocentrală uscată, 
argilă, șlam de la spălarea 
și prepararea cărbunelui 
care constituie suport de 
ardere în faza de ardere 
reducând substanțial 
consumul de energie 
termică și 5 ia sută ciment. 
Rețeta este optimă pentru 
elemente de acoperiș - 
țigle și olane. Elementele 
confecționate din acest 
material sunt aproape 
impermeabile, au în 
consecință o mare 
rezistență la îngheț și 
dezgheț, au o rezistență 
mecanică corespun
zătoare efortului de 
încovoiere la care sunt 
supuse - toate superioare 
clasicei țigle. Se pot face, 
adăugând acestei rețete 
deșeuri de fibre textile sau 
sticlă - înlocuitori de plăci 
de azbest.

"Năsturelul" gri - petrol. 
Este o microceramică 
înlocuitoare de faianță, 
gresie, placaje de fațadă. 
Are în rețetă aceeași 
materie primă. Pentru 
toate elementele de care 
am vorbit, ca și pentru 
altele din seria de 7 rețete 
din deșeuri pe care le-am 
brevetat, tehnologia de 
fabricație este foarte 
simplă. Secretul de 
fabricație în fiecare rețetă 
și produs îmi aparține. Și 
sper să-l pun în slujba 
soluționării unor probleme 
din cele multe și grave cu 
care se confruntă Valea 
Jiului și economia 
românească în general. 
Nu urmăresc neapărat 
câștigul bănesc. Orice 
invenție este obsesie și 
sursă de durere pențru 
inventator.

Ion CIOCLEI

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.45 Arca lui 
Noe (s) 11.30 Norocosul (s) 
12.15 Totul e trecător (s) 12.45 
Polteraeist III (thriller SUA '88, 
p. I) 12'.55 Știrile PRO TV 20.30 
Momeala (thriller Canada/ 
Franța 1993) 22.15 Știrile PRO 
TV 22.20 Chestiunea zilei
22.30 Nebun după tine (s, ep. 
21) 23.00 Știrile PRO TV/Profit
23.30 Walker, polițist texan (s, 
ep. 16) 0.15 Dosarele X (s, ep. 
21) -

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 Notre histoire 
(f/r) 11.40 Ca la mama Acasă
(r) 11.45 De partea legii (s/r)
12.30 Ultima vară (s/r) 13.15 
D.a. (r) 13.45 Dragoste și 
putere (s/r) 14.45 Misterioasa 
doamnă (s/r) 15 30 Te iubesc
(s) 16.00 Uneori avem aripi (s) 
16.45 Guadalupe (s, ep. 92)

La Dobra
Prelucrarea bentonitei provoacă 

Neliniștea unor locuitori 
din Dobra

De curând dl Traian Comișescu, consilier în comuna 
Dobra, și llie Surdu Cuza, domiciliat pe str. Trandafirilor nr. 
45 în aceeași localitate, s-au prezentat la redacție pentru a 
ne sesiza niște îngrijorări ale circa 100 cetățeni din zonă 
(având și un tabel cu semnături), în legătură cu o investiție 
ce se face aici în scopul prelucrării bentonitei. Pe cei i 
îngrijorați nu-i deranjează faptul că beneficiarul - S.C Alppe 
Internațional SRL, a instalat utilajele de prelucrare într-o 
magazie concesionată de la S.C. Comcereal Deva, unde 
se spune că vor fi create circa 10 locuri de muncă, ci durerea 
lor vizează posibilele consecințe ce s-ar putea naște prin 
poluarea mediului înconjurător.

în același timp a fost adusă în discuție procedura de 
obținere a avizului de mediu, neimplicarea hotărâtă a I 
primăriei și nesupunerea dezbaterii publice la Dobra, cu : 
participarea cetățenilor din localitate, a solicitării 
beneficiarului.

La sesizarea făcută către Agenția de protecție a mediului 
Deva, in urma investigației efectuate la fața locului, s-a spus 
că sunt reale în parte cele semnalate de către consiliul Io- I 
cal, urmând ca executarea obiectivului să fie făcută cil 
respectarea prevederilor legale, iar studiul de impact pentru 
activitatea respectivă să fie efectuat în aceleași condiții. 
Teama locuitorilor din apropierea magaziei unde au fost 
instalate utilajele este aceea că, neasigurându-se 
cplectarea apei, vor fț afectate culturile de legume sau 
cereale din împrejurimi, nefiind soluționate definitiv nici 
problemele de colectare a prafului de electrofiltre, fapt 
constatat la probele tehnologice ce s-au făcut până acum.

în cele din urmă în decizia luată d&Agenția de protecție 
a mediului Deva se arată că emiterea actului de autorizare 
a activității de producere a bentonitei s-a făcut pe o perioadă 
limitată de 6 luni de zile, cu monitorizarea factorilor de mediu. 
Nădejdea locuitorilor din zonă este aceea că în cazul 
constatării unor abateri de la normele admise nu vor fi 
încălcate prevederile legale.

Nicolae TÎRCOB

17.30 Ultima vară (s) 18.30 
Dragostea nu moare (s, ep. 80) 
19.25 Desene animate 20.00 
Dragoste și putere (s) 20.45 
Misterioasa doamnă (s)21.30 
Surorile (s, ep. 28) 22.30 
Harlow (f. biogr. SUA 1965)

PRIMA TV
7.00 Prima oră (mag. 

matinal) 10.00 Ultima ediție 
(talkshow/r) 12.00 Misterele 
din New Orleans (s) 13.00 Știri 
13.15 Atingerea îngerilor (s) 
14.00 Celebri și bogați (s) 
15.00 Maria Mercedes (s, ep. 
44) 16.00 Știri 16.10 Tia și 
Tamera (s, ep. 42). 16.35 
Malcolm și Eddie (s, ep. 42) 
17.00 Jerry Springer Show 
18.00 Știri, meteo, sport 18.50 
Real TV 19.00 Viper (s, ep. 62)
20.30 Comisarul Rex (s;ep. 9)
21.30 CI 5: Profesioniștii (s, ep. 
9) 22.30 Știri 23.00 Uit ma 
ediție (talkshow)

HB®
10.00 Ostatici ostili (co., 

1994) 11.30 Prințese de 
culoare (co., 1997) 13.00

Foamea: "Regulile jocului"^
13.30 Misterul crimei din 
Manhattan (co., 1993) 15.15 
Scandalul Irvine (drama,
1996) 16.45 O vară printre 
prieten) (f.a., 1997) 18.30 
Bogus (co. fant., 1996)
20.30 Incognito (thriller,
1997) 22.15, Războiul 
siliconului (co., 1997) 0.00 
Striptease (co., 1996)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 - 
09.00 “Bună dimineața, PRO 
TV e al tău!’’ (coproducție cu 
stațiile locale) 09.10-10.00 Pro- j 
gram comercial PRO TV Deva j 
17.00-17.15, Știrile PRO TV j 
(coproducție) 22.15-22.30 Știri | 
locale

ANTENA 1-OEVA
10.00-10.10 Știri (r) 

10.10-10.40 Plai de cânt și 
dor 10.40-1-17.50 Antena 1 
București 17.50-18.00 Știri 
18.00 - 24.00 Antena* 1 
București

Miercuri, 27 ianuarie

Z BERBEC
O zi perfectă pentru a vă 

relaxa ori pentru a vă gândi 
ia planuri de viitor, mai ales 
în casă, și, nu în ultimul 
rând, în profesie.

O TAUR
Cel ce nu-și stăpânește 

poftele își pune viața în 
pericol. Nu uitați că din 
cauza bolilor cu transmitere 
sexuală puteți rămâne 
stigmatizați pe viață.

Z GEMENI
într-o echipă în care 

majoritatea coechipierilor 
sunt cu capul în nori, 
obiectivitatea și simțul dv. 
practic au o valoare 
nestimabilă. Azi puteți 

dovedi din nou că suntețj 
indispensabil.

Z RAC
Pentru doamne se arată 

o zi deosebit de bună. Ele 
acordă mai multă atenție 
vieții particulare, flirtează cu 
plăcere, iar prin eleganță și 
amabilitate cuceresc inimile 
bărbaților.

Z LEU
Cei născuți în prima 

decadă a acestei zodii au 
parte de succese în toate 
domeniiie. Sunt mai 
prudenți, mai cumpătați și 
sunt capabili să se 
concentreze asupra unei 
anumite activități.

O FECIOARĂ
Apar schimbări im

portante în relațiile 
interumane ale doamnelor; 
au probleme ori cu șeful, ori 
cu‘colegii. în domeniul 
financiar trebuie să fiți mai 
reținută, in schimb afacerile 
vă ies...

Z ISALMink
Apreciați umorul și asta 

este un semn bun. 
Conjunctura planetelor este 
perfectă. Norocul vă surâde 
în următoarele zjle. Nu vă fie 
teamă să întreprindeți ceva.

O SCORPION
Vă așteaptă câteva zile 

obositoare și faceți tot 
posibilul să treceți peste 
toate, chiar dacă rezultatele 
nu sunt cele așteptate. Fiți 
ceva mai insistent pentru a 
reuși.

O SĂGETĂTOR
Și dv. sunteți surprins de 

metamorfoza relației 
profesionale într-una de 
amor nebun. Oricum, relația 
nu este bazată pe 
sentimente. Poate însă să 
aducă atingeri serviciului.

Z CAPRICORN
Mulți vor să profite de 

firea dv. înțelegătoare. Aveți 
grijă să nu cădeți în capcana 
lor, pentru că o să vă 
ademenească cu propuneri 
atrăgătoare din punct de 
vedere material:

O VĂRSĂTOR
Influența planetei Mercur 

poate provoca necazuri, dar, 
mulțumită capacității dv. de 
convingere și datorită 
inventivității, reușiți să opriți 
cele mai mari catastrofe.

O PEȘTI
Ideile vagi capătă forme 

tot mai sigure. Printr-o I 
schimbare inopinată și în | 
același timp binevenită, vă ■ 
puteți înfăptui planurile de 1 
studii sau călătorie.



■r• Vând tractor U 650, stare
1 bună, înscris în circulație, Totești,

, nr. 50 (5800)
■ - ' t • Vând tractor U650, stare

ANIVERSARI bună de funcționare. Informații tel.
“ 094524869(3151)

• Pentru dna Costescu, cu 
ocazia zilei de naștere, un căl
duros “La mulți ani! din partea 
soțului și părinților. (6788)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

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

• Vând garsonieră Gojdu, 
parter, preț negociabil, 25 milioane. 
Tel. 217948 (6741)

• Vând casă, anexe, grădină,
sat Zeicani, 26. Tel. 770522, 
770542(6735/36)____________

• Vând apartament două 
camere, îmbunătățiri, Simeria. 
Informații, str.l.Creangă, I4. (6953)

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

• Vând apartament 2 camere, 
Hunedoara, 10 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 247756 (4128)

• Vând casă mare în Orăștie, 
str. Grădiștei, nr. 2,2800 mp teren, 
încălzire centrală, gaz, apă, 
trifazic, canalizare, având în 
incintă fabrică pentru prelucrarea 
laptelui și multe anexe, situată în 
zona I a orașului. Informații tel. 
094527691 sau 242308 (4129)

• Vând casă, cărămidă, Câm
puri de Sus. Informații tel. 175, 
Gurasada. (7601)

• Vând Volkswagen Passat 
break Diesel, 1987. Tel. 213064 
(6740)

• Vând Renault 20, înmatriculat, 
preț 3500 DM (schimb cu Dacia 
1300, plus diferență). Tel. 225567 
(6744)

• Vând tractor 445, 4 cilindri, 
55 CP, fabricație România,import 
Germania, preț 30.000.000. Tel. 
212036, după ora 17. (6951)

• Vând multicar IFA, CI.VT. Tel. 
627519,092 725282(6670)

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

• Vând tractor 445, tracțiune
față, cu accesorii, fabricație 1992, 
Costești, nr. 111. (4127) •

• Vând VW Golf 1, benzină, 
1600 cmc, numere Germania, tel. 
720173(4230)

• Vând rochie de mireasă, plus 
voal (SUA), 450 DM, calculator, 48 
Windors 95,400 MBHDD, 8 MB 
RAM, monitor color, 500 DM. Tel. 
054/247263, Orăștie. (4126)

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

• Vând cavou în cimitirul Bejan. 
Tel. 094 857250 (6746)

• Vând sfeclă furajeră. Infor
mații Hărău, 133, sau tel. 232534 
(6669)

• Vând mașină de tricotat 
Veritas 360. Tei. 216006 (6671)

• Vând acordeon Welt- 
meisterCapricce, 120 bași, stare 
bună. Tel. 094/858695 (6795) 

•Viagra, 120 000, spray con
tra ejaculării rapide, medicamente 
potența, 01-6376273, 092- 
342628, 092-342629. Angajăm 
distribuitori. (OP)

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

• Vând ieftin TV color, computer 
386, fax Samsung, radiocasetofon 
auto, scanner A4, xerox defect 
A4. Tel. 711063 (4229)

• Vând dozator suc Fresco, trei 
capete, un sifon și cântar elec
tronic, Orăștie, 054/241422. (4125)

• Vând mobilier birou și con
gelator de 260 litri, cu 8 sertare. 
Informații tel. 714165 (4231)

• Vând armă de vânătoare IJ- 
BOK, calibru 12, tel. 656464. 
Criscior. (3390)

• Vând vitrină frigorifică Alco 
1,8 m, 1000 mărci, sobă teracotă 
gaz, 260 mărci. Tel. 094860822 
(5799)

• Vând porumb popcorn la preț 
de producător direct. Informații tel. 
216780(6794)

ÎNCHIRIERI

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

• închiriez, schimb cu Deva 
sau vând apartament ultracentral 
Cluj-Napoca. Tel. 622935. (6743)

OFERTE DE
SERVICII

• Confecționăm din materiale 
germane prelate camioane, co
pertine, panouri publicitare, 
acoperiri terase. Deva,SC 
Stilmes, tel/fax 054 211128, 
219045(6625)

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

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

• Oportunitate pe 1999!!! DS Max 
Canada deschide noi divizii de 
marketing în România: clearance, 
bocks, adversiting, fashion, music 
CD și selecționează 30 de per
soane, dinamice, plăcute, care 
doresc să învețe noul sistem mar
keting-management. Profit asigurat 
acum cât și în viitor. Sunați azi, start 
imediat. Tel. 627527 (6783)

• S.C.Marschall Reisen anga
jează mecanic auto, cu experiență 
în mașini mari, vârsta până la 35 
ani. Informații ia tel. 714165 (4231)

DIVERSE

• Consiliul de Administrație al 
SC Sarmis SA Deva convoacă 
adunarea generală extraordinară 
a acționarilor săi pentru ziua de 
15.02.1999,ora 10 la sediul so
cietății din Deva, Piața Victoriei, nr.3 
cu următoarea ordine de zi : 
aprobarea divizării SC Sarmis SA 
Deva, aprobarea actului constitutiv 
al SC Castel SA Sîntămărie Oriea, 
aprobarea protocolului de predare 
- primire între SC Sarmis SA Deva 
și SC Castel SA Sîntămărie Oriea; 
aprobarea administratorilor și 
cenzorilor noii societăți Castel SA 
Sîntămărie Oriea. (6675)

• S.C. Panicor SA Hunedoara 
organizează licitație publică 
pentru lucrări de deratizare și 
dezinsecție a spațiilor comerciale 
și de producție. Licitația va avea 
loc în data de 02 02 1999, ora 10, 
la sediul societății din str. 
M.Viteazul, nr. 1, Hunedoara. 
Pentru relații suplimentare sunați 
latei. 713556, 713339,711481’, 

713478(4232)
• In conformitate cu Legea nr. 

137/1995 SC Fif Scanrom Optica 
SRL Hațeg anunță începerea de
mersurilor pentru obținerea acor
dului de mediu pentru funcțio
narea magazinului din str. Pro
gresului, nr. 1. Eventualele sesi
zări se depun la sediul APM Deva, 
str. A. Vlaicu, nr. 25. (3152)

PIERDERI

• Pierdut diplomă de școală 
profesională comercială eliberată 
de Liceul Economic Petroșani, pe 
numele Lupulescu Olimpia Voi- 
chița. O declar nulă. (4223)

• Pierdut certificat de înma
triculare nr.2/94, eliberat de Ca
mera de Comerț Deva, aparținând 
Asociației Familiale “Suba” Săl- 
civa. Se declară nul. (6954)

COMEMORĂRI

• Soția Letiția.fiul Neluțu, fiica 
Mariana, cu familiile anunță împli
nirea unui an de la stingerea din 
viață a dragului lor

I0AN MUNTEAN
din Fintoag. Nu îl vom uita 
niciodată. (6737)

• Soția, copiii, nora, ginerele și 
nepoții anunță că se împlinesc 4 
ani de când a plecat dintre noi 
cel care a fost

MÎNECAN IOSIF
îți vom păstra o veșnică 

amintire. (6785)

DECESE

• Familia anunță trecerea în 
eternitate, la 98 de ani, a lui

SAMOILĂ AVRAM
din Sibișel. înmormântarea azi, 27 
ianuarie. Dumnezeu să-l odih
nească ! (6672)

• Cu adâncă durere în suflet, 
familia anunță trecerea în neființă 
a celui care a fost

HAN LUCIAN
plecând dintre noi la doar 37 
ani, printr-o moarte fulgeră
toare, lăsând cu inimile pline de 
durere frații llie, Zorel, cumnata 
Maria și nepoțica Raluca, tatăl 
Simion și mama Florița. înmor
mântarea joi, 28.01.1999, în 
localitatea Almășel, corn. Zam 
(6955)

I U Patria-Deva
| crimă perfectă (29-4);

"tf Flacăra-Hunedoara
1 - Afaceri necurate (29-4);

Parâng-Petroșani -
| Dansează cu mine (29-1); 

Paradisul în direct (2-4);

li Dacia-Hațeg - Un^ 
băiat de treabă (29-1); Sărutul I 
care ucide (2-4); |

"4 Patria-Orăștie - . 
Jurnalul unei vedete de film • 
porno (29-1); îmblânzitorul de | 
cai (2-4); g

'J Zarand-Brad - Sal
vați soldatul Ryan (29-1); Jur- I 
naiul unei vedete de film porno I 
(2-4). .

S.C. CASIAL SA.

Organizează licitație
în data de 05.02.1999, ora 10,30, la 

sediul unității, pentru asigurarea 
necesarului de echipament de lucru și 
protecție.

Licitanții vor trebui să prezinte 
următoarele acte:

E ofertă de preț;
® avizul Ministerului Muncii pentru 

producerea acestui echipament;
E mostră din sortimentele supuse 

licitației.
....... . ■ <7

Societatea Comercială 
ROMPIRO SA Orăștie

9
Cu sediul in Orăștie, str. Codrului, nr.25

Organizează licitație publică cu strigare conform prevederilor 
Ordonanței de Urgență nr.88/1997 aprobată prin Legea nr.44/1998 și 
Normelor Metodologice aprobate prin HG nr.55/1998 pentru vânzarea 
următorului activ:

Penitenciarul Deva
\_ _ _ _ _ _ 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

încadrează, prin concurs, următoarele posturi: (bărbați) 
■S Economiști (vârstă până la 45 de ani, studii superioare) 
J Frigotehnist și asistent medical (studii medii, vârsta până la 

35 de ani, stagiul militar îndeplinit).
•S Specialist cu studii superioare, în sectorul zootehnic: inginer 

zootehnist, vechime in activitatea specifică (șef fermă, inginer șef, 
director) de minimum 5 ani, vârsta până la 45 ani.

De asemenea, recrutează candidați pentru Școala Națională de 
Administrație penitenciară - Tg. Ocna (bărbați)

Condiții:
J Vârsta până la 25 ani
J Liceul cu diplomă de bacalaureat
J Stagiul militar îndeplinit
J înălțime, peste 1,70 m
J Aspect fizic și profil moral bun.

Relații la sediul unității, intre orele 9-15.

Denumirea activului Obiectul de activitate Adresa activului Prețul de pornire
(amin nefamilișli locuință Orăștie, str. Mureșului, nr.8 1.200.000.000 lei

La prețul de adjudecare se adaugă TVA-ul suportat de către cumpărător. 
Licitația va avea loc în data de 15.02.1999, ora 10, la sediul societății.
în caz de neadjudecare la prima ședință se va organiza cea de-a doua 

ședință a licitației pe data de 22.04.1999.
Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate, contra cost, zilnic, de la 

sediul societății comerciale între orele 8-12.
Alte relații privind activele ce urmează a fi vândute la telefon 242050 - ing. 

Drăgan Viorel.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul societății până 

în ziua licitației, ora 9, documentele prevăzute de legislația în vigoare, precum 
și dovada achitării contravalorii dosarului de prezentare.

Participanții la licitație vor depune la casieria societății sau în contul nr. 
251100968000011 deschis la BRD Orăștie taxa de participare de 1.000.000 
lei și vor face dovada consemnării la dispoziția societății comerciale vânzătoare 
a garanției de 3% din prețul de pornire a licitației.

Valoarea terenului aferent activului nu este inclusă în preț, urmând ca acesta 
să fie vândut cumpărătorului activului conform prevederilor legale în vigoare.

-.................
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Valențele armistițiului
9 9

Guvern ■ mineri
Gândurile unui primar la 

început de an

-

(Urmare din pag. 1)

sindical Miron Cozma, deși 
Radu Vasile a spus că nu a 
câștigat nimeni, ci țara, 
vom constata că prețul 
plătit de mineri a fost prea 
mare. Pentru că, în fond, ce 
au obținut ei? Care au fost 
valențele armistițiului 
Guvern - mineri? O 
temporizare a reformei în 
domeniu. Suplimentarea 
subvențiilor pe acest an 
încât pierderile să fie 
diminuate cu 20 la sută, nu 
cu 30 la sută cum se 
stabilise inițial, reluarea 
activității la minele Dâlja și 
Bărbăteni și diminuarea cu 
același procent a 
cheltuielilor neecono- 
micoase (?!), o eventuală 
majorare a salariilor, prin 
distribuirea bugetului CNH

SC “Apaterm” - un agent economic 
cu înalt grad de tehnicitate

(Urmare din pag. 1)

de 3,374 milioane de dolari din 
care 25 la sută reprezintă credit 
nerambursabil, iar asupra a 
ceea ce mai rămâne, noi trebuie 
să achităm un avans de 5 la 
sută. Ceea ce mai rămâne, 70 
la sută, ar urma să fie plătit cu 
rate multianuale cu o dobândă 
anuală de 5 la sută. Ca să 
obținem acest credit, circa 
2,525 milioane de dolari, trebuie 
să fim girați de o bancă 
românească. Or, băncile 
românești girează dacă 
garantezi cu proprietăți 
imobiliare. De aceea este foarte 
important pentru noi ca 
punctele de termoficare să 
treacă în proprietatea noastră.

- La ce va fi folosit, die di
rector general, acest credit 
dacă va fi obținut?

- La retehnologizarea 
punctelor de termoficare și 
înlocuirea rețelelor exterioare 
de transport al agentului termic. 
Asta ar însemna mai puțini bani 
scoși din buzunarul cetățeanului 
pentru plata unui serviciu de 
termoficare mult mâi bine făcut. 
Aș dori să le ofer beneficiarilor 
din Deva ai serviciilor noastre 
un model. Cu mijloace 
financiare proprii am înlocuit 
schimbătoarele de căldură la 
câteva puncte termice cu altele 
mai performante. Consecința a 
fost că serviciile de termoficare 
au fost plătite de locatarii 
respectivi în decembrie 1998 la 
nivelul lunii decembrie 1997, cu 
toate influențele generate de 
inflație și repetatele majorări ale 
substanțelor energetice. Ceea 
ce am putea face cu creditul în 
discuție, ar însemna per
formanțe și randamente mult 
mai mari în punctele de 
termoficare și pe rețelele de 
transport, deci tarife mai mici.

- Restructurarea fostei regii 
a însemnat pentru SC 
“Apaterm" și reducere de per
sonal?

- Noi ne-am străduit să ne 
organizăm cât mai bine 
activitățile pe care le

^desfășurăm. Oglinda financiară

Petroșani pe acest an în 
condițiile convenite de 
administrație și sindicate.

Este, într-adevăr, 
ceva. Este și o cedare a 
Guvernului. Benefică în 
situația dată. însă reforma 
în minerit nu se oprește. 
Deocamdată va face pași 
mai mici. Poate că în 
acest timp se vor găsi al
ternative de reocupare a 
forței de muncă 
disponibilizate. Palpabile 
nu doar promise pe 
hârtie. Asemenea soluții 
puteau fi găsite și fără o 
revoltă de asemenea 
amploare, cu accidente și 
distrugeri materiale, cu 
teroare și tulburarea 
liniștii țării, dacă existau 
mai multă înțelepciune și 
comunicare de ambele 
părți: mineri - Guvern.

arată că dacă am preluat 
aceste activități în august 
1998 grevate cu datorii în 
sumă de 4,5 miliarde de lei am 
încheiat anul 1998 cu 
lichidarea acestora și un profit 
de 800 milioane de lei.

- Să înțelegem că această 
situație financiară v-a permis 
să nu disponibilizați oamenii?

- Mai mult decât atât, am 
pus la punct dispecerizarea 
serviciilor pentru populație și 
o parte din meseriașii care 
puteau fi disponibilizați 
execută comenzi ale 
dispeceratului și câștigă 
aproape dublu.

- Ne apropiem cu discuția 
de un punct dureros. Cum 
stați cu datoriile față de 
CONEL? Am înțeles dintr-o 
intervenție televizată a dv că 
e vorba de 14 miliarde de lei.

- Da, dar din aceștia circa 
7 miliarde sunt datorii curente 
care nu sunt la scadență, circa 
3 miliarde sunt penalități 
pentru întârziere și restanță la 
plată pentru energia termică 
furnizată de circa 4 miliarde 
de lei. Dacă bugetul local ne
ar vira subvențiile pentru 
energia termică la populație 
această datorie s-ar lichida.

- Domnule director ge
neral, ce ați dori să transmiteți 
populației căreia firma pe care 
o conduceți îi prestează 
câteva servicii vitale?

- Să aibă încredere în noi 
că suntem interesați să 
asigurăm servicii cât mai bune 
și la tarifele cele mai 
convenabile cetățeanului. Să 
manifeste înțelegere pentru 
faptul că aceste servicii se fac 
cu costuri pe care noi le 
achităm la timp față de 
furnizori și că deci este nevoie 
ca și dumnealor să-și achite 
la timp factura pentru serviciile 
prestate. Și mai rugăm 
populația să înțeleagă că 
rețelele de distribuție a apei și 
căldurii în oraș ca și cele de 
canalizare sunt vechi, uzate și 
subdimensionate și că 
înlocuirea lor necesită timp și 
foarte multi bani.

(Urmare din pag. 1)

în ultimii ani. Venind în 
întâmpinarea dorinței 
locuitorilor satelor, în 
majoritate oameni în vârstă, 
primarul a considerat că 
este bine ca formularele de 
declarații să fie duse acasă 
la fiecare. Pornind de la 
situația materială precară, 
când unele familii trăiesc 
doar din niște pensii 
amărâte, consilierii au 
decis să nu le împovăreze 
mai mult viața, acceptând 
un nivel mai redus al 
taxelor și impozitelor, deși 
este nevoie de bani ca de 
aer pentru finalizarea 
lucrărilor începute, în 
special a introducerii 
gazului metan, continuarea 
asfaltării unor drumuri 
comunale (spre Pișchinți s- 
a turnat asfalt pe 2,4 km), 
modernizarea unor străzi și 
drumuri laterale, refacerea 
și repunerea în exploatare 
a drumului Romoșel - 
Ciungi, care a fost distrus 
de ape anul trecut.

Gândurile primarului 
sunt legate nemijlocit, 
vrând-nevrând, și de 
profesia sa, adică de 
lucrarea pământului, capitol 
la care situația este cât se 
poate de îngrijorătoare. Cu 
totul nesatisfăcător este 
faptul că în toamna trecută 
nu s-au însămânțat nici 20 
de ha cu grâu față de peste 
500 ha care se cultivau în 
mod obișnuit, o mare 
durere fiind aceea că, chiar 

a 22 ian. 1561 - s-a născut, la Londra, Francis 
Bacon, ilustru filosof englez, considerat “adevăratul părinte 
al materialismului englez". în opera sa principală, “Novum 
organum”, el a pus bazele metodei inductive moderne, 
bazate pe folosirea analizei, comparației, observației și 
experimentului. A fost inițiatorul empirismului materialist’ 
englez, (m. 1626)

S 23 ian. 1549 - a murit Johannes Honterus. umanist 
sas, reformator al bisericii din Brașov (n. 1498). A deschis 
prima școală municipală la Brașov, precum și o tipografie 
(în 1535) în cadrul căreia a tipărit operele clasicilor latini 
și manuale școlare. A fost primul care a întocmit o hartă a 
vechii Dacii.

S 23 ian. 1898 - s-a născut Serahei Eisenstein. 

regizor, scenograf, teoretician rus, considerat unul dintre 
maeștrii artei cinematografice clasice. A realizat câteva 
filme de referință: “Crucișătorul Potiomkin”, “Aleksandr 
Nevsk" și “Ivan Goznîi”.

2 24 ian. 1849 - s-a născut Badea Cîrțan, pe numele 

real Gheorghe Cîrțan, unul dintre cei mai însemnați 
iluminatori ai unității noastre naționale, voluntar în Războiul 
pentru independență. în 1896 a parcurs 4000 km până la 
Roma pentru a depune la Columna lui Traian pământ, sare 
și grâu din România, (m.1911)

I 25 ian. 1874 - s-a născut Somerset Maugham, 

prozator și dramaturg englez, autor al unor cunoscute 
romane precum “Robii”, “Luna și doi bani jumate”, “Un petec 
de pământ”, “Ashenden” ș.a., multe traduse și în românește.

I 26 ian. 1699 - s-a încheiat Pacea de la Karlovitz, 

dintre Imperiul Habsburgic și cel Otoman, consfințind 
intrarea Transilvaniei sub stăpânire austriacă.

dacă se vor acorda 
cupoane, circa 30 la sută 
din arabilul comunei va 
rămâne nelucrat. De altfel, 
după 1990 la Vaidei peste 
50 la sută din teren nu a 
mai fost cultivat. 
Desființarea celor două 
asociații agricole din 
comună, lipsa mijloacelor 
materiale și imposibilitatea 
valorificării profitabile a 
producției agricole sunt 
cauze care au determinat 
practicarea unei agriculturi 
de subzistență și sărăcirea 
multor gospodării.

Pe lângă nemulțumirile 
arătate, primarul și-a 
exprimat satisfacția că 
după alegerile din 1996 au 
fost îndeplinite circa 80 la 
sută din promisiunile 
electorale locale. S-a avut 
în vedere repararea 
școlilor, reabilitarea 
dispensarului, repararea 
căminelor culturale, 
revigorarea activității 
culturale ș.a.

O speranță că ceva se 
întâmplă bun în zonă este 
că patrimoniul fostei AEI 
Vaidei va fi pus în valoare 
în sensul că aici va 
funcționa o fabrică de 
prelucrarea laptelui și una 
de bere, unde se vor crea 
și noi locuri de muncă.

în finalul discuției 
primarul spunea că ar dori 
ca toți consilierii (care iau 
lunar 6 milioane lei) să se 
implice efectiv în 
rezolvarea problemelor și 
bunului mers al treburilor 
locale.

CASA AUTO TIMIȘOARA (

Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948
- autoturisme -autoturisme -autobuze
- autovehicule transport marfă - autodube - Unimog
- autovehicule transport persoane - autocamioane

Se asigură service și piese de schimb pentru aceste autovehicule
Autovehicule care nu au nevoie de reclamă
- realizăm lucrări de întreținere și pentru alte tipuri de 

autovehicule străine
- executăm verificări ale sistemului de frânare pentru orice 

tip de autovehicul

Toate se rezumă 
la bani

Pe lângă Grădinița din 
Dobra am trecut fără a sesiza 
că acolo e o instituție de 
învățământ. “Firma nu se 
vede din pricina celor doi 
copaci" - precizează dra 
Lavinia Lala, responsabila 
comisiei metodice a 
grădiniței, una dintre cele trei 
educatoare de aici. Dar tot 
dumneaei recunoaște că și 
aspectul clădirii o face 
neobservabilă. Grădinița 
funcționează într-o casă 
naționalizată și calitatea 
zugrăvirii în urmă cu patru ani 
a fost atât de bună încât 
prima ploaie zdravănă a 
transformat pereții Intr-un soi 
de mozaic în care cremul se 
amestecă cu vernilul și bejul, 
din straturile anterioare.

Dar nu acestea sunt 
aspectele cele mai neplăcute 
legate de exteriorul clădirii, ci 
faptul că pe alocuri tencuiala 
e căzută ori poți introduce 
degetul prin ea și mai ales 
umezeala vizibilă pe peretele 
din spatele grădiniței. Aici, 
construirea blocurilor a făcut 
ca pământul rezultat din 
fundații să fie împins peste 
peretele grădiniței, astupân- 
du-se șanțul pentru drenarea 
apei pluviale. Primăria Dobra 
a promis că în primăvară va 
reface fațada și va înlătura 
acest pământ (acum greu de 
luat din pricina înghețului și a 
fundației unei foste clădiri din 
zonă). Umezeala care 
generează igrasie a pătruns 
și în interiorul clădirii. Nu se 
poate încheia lista aspectelor 
neplăcute fără a aminti stâlpul 
rupt din fața grădiniței (noroc 
că n-a căzut chiar peste 
clădire).

Dincolo de aceste neca
zuri, supărătoare în primul 
rând pentru educatoarele 
care predau aici, dra Lala și 
dnele Camelia Magheri și 
Margareta Luca, trebuie 
amintit că în curtea spațioasă 
a instituției copiii au la 
dispoziție un tobogan și 
leagăne ca să se joace când 

Președintele consiliului de 
administrație al SC APOLLO SA în 
conformitate cu art. Ill din Legea 
nr. 31/1990 - republicată.

CONVOACĂ
Adunarea generală a acționarilor pentru 

data de 12.02.1999, ora 12.00, la sediul 
societății din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 37/A, 
cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea B.V.C. pe anul 
1999, în vederea încheierii contractului de 
administrație.

K______________________ —----- 1

timpul le permite. In 
contrast cu exteriorul 
clădirii, interiorul său e 
primitor și cald, la propriu și 
la figurat. Cele trei 
educatoare se străduiesc 
să-și decoreze sălile, să-și 
realizeze materialul didactic 
adecvat în completarea 
celui primit de la 
Inspectoratul Școlar 
Județean (primiseră de 
curând niște seturi de 
matematică). Ceva jucării 
au mai primit de la o 
grădiniță deveană, prin 
sponsorizări locale. Dar 
ceea ce ar trebui și nu prea 
sunt speranțe că vor primi 
curând sunt niște covoare, 
care să le înlocuiască pe 
cele foarte vechi și rupte, 
de-a dreptul periculoase 
pentru cei mici (se pot 
împiedica în ele).

în rest, problemele se 
mai rezolvă cumva. Sălile 
de grupă sunt mici și pentru 
unele activități e nevoie să 
se clădească mesele într-un 
colț pentru a câștiga spațiu. 
Grupul social din interior a 
funcționat câteva luni și 
urma să-și reia funcționarea 
după schimbarea unui 
aparat de măsură. “Toate 
problemele se rezumă la 
bani, sunt numai admi
nistrative", susțin cele trei 
educatoare. Având gradul I 
didactic și suficienți copii 
(nu doar înscriși ci și 
prezenți la grupe), probleme 
de ordin didactic sau de 
frecvență într-adevăr nu au. 
Iar părinții răspund 
întotdeauna la solicitările 
lor, chiar dacă n-o fac de 
fiecare dată cu plăcere. 
Atmosfera ce domnește în 
grădiniță, “chiar dacă nu o la 
superlativ, este totuși foarte 
bună” - considerau 
interlocutoarele. Și acest 
lucru e pozitiv, deoarece le 
îngăduie copiilor să se 
pregătească pentru când 
vor fi elevi.

Viorica ROMAN

Invitație
Alianța Civică Invită populația municipiului Deva la 

o adunare cetățenească pentru sprijinirea democrației 
în țara noastră.

Adunarea este convocată pentru azi, 27 Ianuarie 
1999, ora 16, in sala mică a Casei de Cultură a 
municipiului Deva.

Fiți alături de noii
Comitetul de coordonare al Alianței Civice - 

Filiala județului Hunedoara

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: • zona Brad - Buceș - 1 post inspector
- 1 post inspector specialitate - inginer horticol specialitate;
Pentru Centrele locale de consultanță agricolă: • zona Hunedoara - Lelese - 1 post inspector
• zona Ilia - Zam - 1 post inspector specialitate; specialitate.
Tematica și relațiile suplimentare se găsesc la sediul O.J.C.A. Deva, strada 1 Decembrie, nr. 19, telefon 214261.

Tiparul executat la Tipografia "Cuvântul liber” Deva


