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ANUL XI" Nr. 2318 "Sâmbătă, 30 - Duminică, 31 ianuarie 1999

OUG nr. 24/1998, privind 
regimul zonelor defavo
rizate, a lansat în România 
un nou gen de concurență în 
care țelul nu este direct 
profitul, ci atragerea unui 
număr cât mai mare de 
investitori. Cum oferta este 
mult mai mică decât cere
rea, intre zonele defavorizate 
ale țării a început o cursă 
contracronometru în care va

avea câștig de cauză acea 
zonă care va fi capabilă să 
se organizeze prima pentru 
a netăzi calea investitorilor 
prin hățișul birocrației 
românești. Pe lângă 
facilitățile fiscale oferite de 
actul normativ, aportul 
zonelor defavorizate la

______Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare in pag. 2)

Reforma sanitara e bolnava
In cadrul unei anchete de 

opinie realizată de ziarul 
nostru.la sfârșitul anului trecut, 

majoritatea hunedorenilor 
chestionați mărturiseau că 
pentru anul 1999 își doresc în 
primul rând sănătate - că-i'mai 
bună decât toate. Iar cum starea 
de sănătate a populației depinde 
în mare măsură de calitatea 
actului medical ne-am propus să 
vedem cum se asigură, în acest 
început de an, asistența medicală 
la dispensarele câtorva comune 
hunedorene.

CERTEJ: Bolnavi, bătrâni, 
săraci

Anul nou nu a debutat prea 
grozav la dispensarul comunal 
din Certej. Temperaturile foarte 
scăzute au provocat înghețarea 
și spargerea unei conducte 
astfel că dispensarul a rămas 
fără apă și încălzire. Deși 

’ Direcția Sanitară a intervenit 
| destul de prompt defecțiunea nu 
i s-a putut repara operativ. Astfel 
I că până ce Primăria a ,,donat” 
I niște lemne pentru sobe, 
j dispensarul a fost „dezmorțit" cu 
i câteva radiatoare, motiv pentru 
: care pacienții riscau să plece 

de la dispensar mai bolnavi 
I decât veniseră.

Dincolo de aceste aspecte 
| „gospodărești” dna dr. Aurica 
| lordache aprecia că „reforma 

sanitară n-a ajuns încă la 
i ■'.'■ertej". Deși s-au întocmit listele 

de pacienți pentru medicul de 
familie lucrăm încă după vechiul 
sistem consultând pe oricine ne 
intră în cabinet. Mai mult decât 
atât din cauza crizei economice 
și a sărăciei munca noastră 
rămâne uneori fără rezultat. 
Rețetele gratuite pentru copii și 
bolnavii cronici - eliberate con
form legii - nu sunt onorate de

ANCHETA SĂPTĂMÂNII
nici o farmacie. Astfel mulți dintre 
pacienți fămân doar cu rețeta 
pentru că nu au bani să-și 
cumpere respectivele medi
camente „gratuite".

Analizând situația pacienților 
din comună dna dr. lordache 

SOIMUS: Excepția de la 
regulă

în ceea ce privește condițiile

aprecia că „predomină bolile 
respiratorii (silicoza) și cele 
cardiovasculare" și că „din

l)r. 4/utrri \unn, iwdk grnermiM, 
Cortuiui în timpul unei annuitant la

dnitrnvirul metltvu! thn Rumen.
Foto: Traian MÂNU

cauza condițiilor grele de trai se 
reacutizează cazurile de TBC". 
Lipsa unui mijloc de transport face 
ca asistența medicală în cele 
patru puncte sanitare ale 
comunei-Vărmaga, Săcărâmb, 
Nojag și Toplița - să se asigure 
sporadic, numai o dată la două 
săptămâni, fapt care îi 
nemulțumește pe mulți dintre 

locuitorii comunei. Constantin F. 
din satul Nojag ne spunea că 
„acum nu mai suntem tineri să 
venim pe jos până la Certej, iar 
autobuzul îi mai scump decât 
medicamentele". 

dispensarul din comuna 
Șoimuș constitu ie o excepție de 
la regulă, i wcrarile de reparații 
efectuate in '96 cu sprijinul 
Primăriei fac ca dispensarul de 
aici să constituie un exemplu 
pozitiv pentru modul cum ar 
trebui să arate în mod normal 
un dispensat Existența 
acestor condiții e dublată și de 
calitatea colectivului de medici 
de aici: dr. Nicolae Fotescu, dr. 
Angela Moloț, dr. Cristina 
Bebeșelea și dr. Nicoleta Sîrbu. 
Dr. Nicolae Fotescu asigură 
zilnic asistența în punctul 
sanitar Păuliș, dr Moloț și dr. 
Bebeșelea deservesc 
dispensarul din centrul de 
comună și execută periodic 
vizite în școlile comunei, iar dr. 
Sîrbu asigură zilnic asistența 
stomatologică.

„Din păcate și activitatea de 
aici e afectată de întârzierea 
reformei sanitare. S-au întocmit 
listele medicului de familie, dar 
nu se aplică. Se eliberează 
rețete compensate și gratuite, 
dar farmaciile nu le onorează. 
Lipsesc materialele sanitare - 
vată, feșe, spirt - și arfi foarte 
necesar un mijloc de transport 
pentru accesul în zonele greu 
accesibile (de exemplu 
Sulighete). Sunt și câteva

Cristina CÎNDA, 
Ciprian MARiNUȚ 

(Continuare în pag. 2)
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Consiliul județean Hunedoara

In temeiul art.65, alin.2 și 3 din Legea nr.69/1991 privind 
administrația publică locală, republicată, se convoacă Consiliul 
județean Hunedoara în ședință ordinară, la sediul acestuia, 
pentru data de 11 februarie 1999, ora 11,00, cu următoarea 
ordine de zi:

1. Informare cu privire la activitatea desfășurată în domeniul 
relațiilor externe, de către Consiliul județean Hunedoara în anul 
1998;

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe din | 
competența Consiliului județean Hunedoara;

3. Proiect de hotărâre phvind aprobarea tarifelor lunare 
pentru activitățile de prestări servicii auto-garare pe anul 1999; i

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției 
Consiliului județean Hunedoara la finanțarea cheltuielilor de 
organizare și funcționare a Agenției pentru Dezvoltare Regională 
a Regiunii V, Vest-România;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării prin 
licitație publică a autoturismului Dacia break cu numărul de 
înmatriculare HD-14-CJH, aparținând Consiliului județean 
Hunedoara;

6. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Centrului de 
Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare și a 
Școlii de Arte Deva și înființarea Centrului Cultural Județean 
de Artă și Etnografie;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de 
fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare D.J.687 
E, sector Ghelari-Bunila, km.17+600- 29+200", județul 
Hunedoara;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de 
fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare D.J.687 
D, km. 14+870-22+870 Toplița -Hășdău", județul Hunedoara;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de 
fezabilitate pentru obiectivul “Stabilizare alunecare teren 
comuna Băciă, sat Totia, județul Hunedoara";

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de 
fezabilitate pentru obiectivul "Refacerea lucrărilor de 
regularizare a albiei pârăului Slătinioara, municipiul Petroșani, 
județul Hunedoara”

PREȘEDINTE 
Gheorghe BARBU

2^ WEST BANK
OFVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

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

Shou- 
variete 
Ivtcecfiti 

IliinalooiM'
Spectacolul Show-variete 

"Liceenii Hunedoarei" de la 
acest sfârșit de săptămână s- 
a bucurat de prezența unor 
soliști și formații îndrăgite de 
tineri. Au cântat solistele de 
muzică ușoară Bianca Toma, 
Anca Pleș și Reiny Weber. Au 
mai evoluat trupa de dans 
modern "Conection", trupele de 
break-dance "Free Style" și 
“Bad Boys", formațiile “Hip 
Hop" și "Dance Lowe” și grupul 
umoristic “Satiris". Momentele 
vesele și prezentarea au 
aparținut lui loan Mermezan. 
Regia Show-variete "L iceenii 
Hunedoarei" a fost semnată 
de Măricel Găgăuță iar 
scenografia de Nela Ciolea. 
(VR)

V -

Reducerea cererii de 
servicii obligă SC 

Activitatea Goscom 
Orăștie la restructurări 

de personal
Confortul locuitorilor unui 

oraș este determinat în bună 
măsură de modul cum se 
asigură serviciile de 
gospodărire comunală, 
constând in furnizarea apei 
potabile, a apei calde și a 
căldurii. Despre modul cum se 
asigură aceste servicii în 
Orăștie, despre problemele cu 
care se confruntă unitatea 
prestatoare în asigurarea lor 
am discutat recent cu dl Ovidiu 
Trif, inginer șefja SC Activitatea

■ Goscom Orăștie.
- Domnule Trifprezentați- 

ne vă rugăm un bilanț al 
activității SC Activitatea 
Goscom în anui 1998.

- Anul 1998 a însemnat în 
primul rând transformarea 
unității noastre din regie 
autonomă în societate 
comercială. Apoi, am reușit 
modernizarea tuturor 
centralelor termice din oraș, 
prin înlocuirea schimbătoarelor 
de căldură cu fascicule cu 
schimbătoare de căldură în 
plăci care au un randament mult 
mai bun. Din păcate sumele 
mici alocate pentru investiții au 
făcut ca lucrările de înlocuire a 
rețelelor să nu se poată efectua 
pe măsura necesităților. La ora

^actuală uzura rețelelor de 

alimentare cu apă e expirată 
la 70% din rețelele de 
distribuție din oraș, astfel că 
din acest motiv ne confruntăm 
cu numeroase avarii.

-Am înțeles că sfârșitul 
anului a însemnat apariția 
unui număr record de astfel 
de avarii.

- într-adevăr. Tempera
turile foarte scăzute din acea 
perioadă au provocat 
înghețarea și apoi spargerea 
conductelor. Echipa operativă 
a intervenit în numai două 
săptămâni la nu mai puțin de 
16 avarii, urmărind remedierea 
defecțiunilor pentru asi
gurarea în permanență a 
căldurii și a apei calde după 
programul convenit cu 
asociațiile de locatari.

- Tot în 1998 am 
consemnat și înăsprirea 
politicii financiare a SC 
Activitatea Goscom. 
Comentați vă rugăm acest 
lucru.

- Numărul mare de 
restanțieri atât din rândul 
agenților economici cât și al 
populației ne-a obligat la

Ciprian MARINUȚ
(Continuare în pag. 2)

Datele Centrului Național de 
Referință pentru Gripă (CNRG) 
din cadrul Institutului Canta- 
cuzino București semnalează 
creșterea numărului bolnavilor 
de gripă în țară. CNRG 
estimează, de asemenea, că în 
luna februarie va fi un vârf epi- 

-■demic. respectiv o îmbolnăvire 
în masă de gripă.

Sinqura cale eficientă de 
prevenire a acestei boli 
intecțioase si foarte molipsitoare 
este vaci.narea care, în plus, 
este și o Cheltuială mai mică 
decât tratamentul medica
mentos. CNRG asigură populația 
că vaccinul antigripal preparat 
pentru iarna 1998-1999 (care se 
găsește în farmacii) are o mare 
capacitate de imunizare.

Printre cei care fac forme mai 
grave de îmbolnăvire sunt 
persoanele care suferă de boli 
cronice cardiace, pulmonare, 
hepatice, renale, diabet și, de

BANCA INTERNAȚIONALA A RELIGIILOR S.A. 
W" SUCURSALA DEVA

Anunță MAJORAREA 
DOBÂNZILOR Ia DEPOZITELE 
POPULAȚIEI PE TERMEN DE 

1 LUNĂ și B LUNI, 
începând cu data de 

1 februarie 1999, 
după cum urmează:

1 lună 57% pe an
2 luni 58% pe an

emite, in zilele de
3 și 4 februarie 1999,

CERTIFICATE PENTRU 
CONTUL DE DEPOZIT 

Cu o dobânda fixă de 
61% pe an, 

pe termen de 90 zile.
Conturile de depozit vor avea 

scadența in zilele de 4 șl 5 mai 
1999, valoarea minimă fiind de 

1.000.000 lei.

EVITAȚI 
GRIPA!

asemenea, copiii și vârstnicii. 
Medicii recomandă vaccinarea 
antigripală cu prioritate a acestor 
categorii cu risc crescut la boală. 
Subliniem însă că gravidele și 
sugarii au organismul mai puțin 
rezistent la gripă și trebuie 
protejați de colectivitate.

Gripa este cauzată de virușii 
gripali și este transmisă de omul 
bolnav (care devine contagios 
în primele 3 zile de la infectare) 
prin vorbire, strănut, tuse, odată 
cu picăturile de salivă. Boala are 
un început puternic, alarmant, cu 
senzație de frig, febră 39°-40°C, 
dureri musculare, dureri ale 
globilor oculari, cefalee, tuse, 
strănut. Temperatura ridicată 

durează, de obicei, 3-5 zile și 
prelungirea ei mai mult timp 
semnalează apariția unei 
complicații: pneumonie, otită, 
sinuzită etc. în unele cazuri 
apar și tulburări digestive ca 
greață, vărsături, limba 
încărcată ș.a.

După vaccinare, măsura 
principală de prevenire a 
extinderii epidemiei este 
depistarea cazurilor de gripă de 
către instituțiile medico-sanitare 
și, în cooperare cu populația, 
izolarea bolnavilor la domiciliu 
sau chiar internarea în spital, în 
funcție de gravitatea bolii.

Compartimentul de
Promovare a Sănătății 

și Educație pentru 
Sănătate a Direcției de 

Sănătate Publică a 
Județului Hunedoara 

(Continuare în pag. 2)



[ Cuvântul liber

Prin Banca Mondială
Două milioane de dolari pentru 

Parcul National Retezat
1

La Direcția Silvică Deva a avut loc joi, 28 ianuarie 1999, o 
întâlnire a membrilor Comisiei "Retezat", care au dezbătut 
componentele Proiectului “Managementul integrat si conservarea 
ariilor protejate din România", cu accent pe principala coordonată 
a proiectului-Administrarea Parcului Național Retezat.

Participant la întâlnire - reprezentanți ai tuturor instituțiilor, 
întreprinderilor sau organismelor neguvernamentale din județul 
Hunedoara și din țară care au avut ori au interese în zona Parcului 
Național Retezat - au audiat prezentarea proiectului sus-amintit 
de către dna Erika Stanciu, responsabila departamentului "Arii 
protejate" din cadrul Direcției Silvice Deva și membru în grupul de 
lucru al proiectului.

După cum ne-a spus dna Erika Stanciu, proiectul aflat în atenția 
și în dezbaterea Comisiei "Retezat" este finanțat de către Fondul 
Global de Mediu (GEF), prin Banca Mondială, urmând să 
beneficieze de fonduri însumând circa două milioane de dolari. 
Banii vor fi folosiți în bună măsură pentru înființarea administrației 
Parcului Național Retezat și modalitățile ei de funcționare, 
organizarea în parc a unor centre de vizitare și puncte de 
informare, dotarea cu o serie de echipamente specifice, 
coordonarea activității în parc în vederea conservării valorilor 
cunoscute și necunoscute din singurul Parc Național al României 
- cel din Munții Retezat. (D.G.)

l\lem ultumiti
9 9

de
ajutoarele 

sociale
Miercuri, câteva zeci de 

romi și-au exprimat 
nemulțumirea la Primărie pentru 
neplata întreagă a ajutorului 
social.

Din datele existente la zi, la 
nivelul municipiului Orăștte, 
sunt înscrise pentru ajutorul 
social 520 de persoane, dintre 
care cei mai mulți sunt romi, iar 
plata numai pe jumătate a 
ajutorului social s-a făcut din 
lipsă de bani. Lunar, pentru 
ajutorul social ar fi necesare 
circa ,101-102 de milioane de 
lei, bani ce trebuie asigurați din 
bugetul propriu al Primăriei.

Autoritățile locale spun că 
banii care vor fi dați sunt pe 
măsura posibilităților, cu toate 
că protecția socială trebuie 
realizată de către stat de la 
buget, nu de către Primărie, în 
sarcina căreia a revenit 
această responsabilitate.

Referitor la ajutorul social 
tot mai mulți cetățeni își exprimă 
nemulțumirea că abonați ai 
acestor bani sunt în cea mai 
mare parte romi, persoane 
cărora nu le place munca și s- 
au obișnuit să trăiască 
parazitar din truda altora. O altă 
parte dintre locuitorii Orăștiei 
spun că ,,nu mai sunt dispuși 
să dea impozite, pentru ca o 
parte dintre acestea să fie 

Lreîmpărțite unor puturoși,"

Apel al Petiției 
municipiului Orăștie

Podl.i m<jrvcț>i<An 
tace apel către toti cetățenii 
municipiuhri se prezinte In 
sediul acesteia pentru pie- 
schimberea adekx de iberrtrtate 
expirate, precum șl pentru 
eliberarea actelor de identitate 
Snerkx care au impmt 14 ani in 
cazul neprezentftni, Polția va fi 
nevoită să adopte măsura 
amendării contravenționale a 
tuturor celor care au împlinit 14 
ani. In cazul neprezent.lrii 
cetățenilor in cauză. Pcntja va fi 
nevoită să adopte măsura 
amendării contrnvent-onntc a 
tuturor celor care se înca
drează in această categoric

Nici un incendiu in 
luna ianuarie

Compania de pompieri din 
Orăștie se poate mândri în 
această lună cu faptul că nu a 
fost nevoită să participe la nici 
un astfel de eveniment. Au 
fost eiectuate controale la 
obiectivele economice precum 
și la persoanele private, 
sancționându-se încălcarea 
normelor P.S.I . Această 
activitate de prevenire s-a 
dovedit benefică tocmai prin 
absența oricărui eveniment de 
această natură (A N.)

EVITAȚI 
GRIPA!

(Urmare din pag. 1)

Alte căi de prevenire a 
aripei sunt:

• Evitarea locurilor 
aglomerate cum sunt mijloacele 
de transport în comun, piețele, 
cozile, cinematografele, 
discotecile, cârciumile etc. și a 
vizitelor la persoane bolnave.

• Folosirea întotdeauna a 
batistei la tuse și strănut pentru 
a nu răspândi virusul.

• Aerisirea încăperilor și 
expunerea la soare, deoarece 
virusul gripal nu este rezistent 
la lumină și la ultraviolete.

• Creșterea rezistenței 
organismului prin mișcare, 
excursii în aer liber, sport, 
expunere la soare și apă rece, 
igienă și alimentație sănătoasă 
(cu mai multe fructe care au 
vitamine, în special Vitamina C).

• Evitarea tratamentului 
neadecvat, autoprescris și 
urmarea completă a recoman
dărilor medicului dumnea
voastră de familie.

(Urmare din pag. 1.) ZONA DEFAVORIZATA VALEA JIULUI

cu toate 
legate de

reușita acestei inițiative este 
aproape la fel de important. 
Posibilitatea oferirii inves
titorului în cel mai scurt 
timp a unei liste a spațiilor 
disponibile 
amănuntele 
suprafață, utilități și prețuri 
de închiriere, împreună cu 
posibilitatea “șuntării" biro
crației prin implementarea 
unei interfețe unice între 
omul de afaceri și instituțiile 
abilitate să-i elibereze 
autorizațiile necesare 
afacerii, ar fi atuuri forte în 
atractivitatea unei zone 
defavorizate.

Valea Jiului, în confor
mitate cu prevederile OUG 
24, a fost'prima declarată 
zonă defavorizată. Cum se 
organizează comunitatea 
locală pentru a-și atrage 
investitorii încercăm să 
aflăm în continuare.

“Efectele pozitive ale 
OUG 24 nu se vor simți 
prea curând. Cauza este 
lipsa de organizare cu 
care ne confruntăm “

Dialogul purtat cu dnii 
Iulian Mitrache, director, și 
Radu lacob, expert, în 
cadrul Colectivului zonal 
Petroșani al Agenției 
Naționale pentru Dezvol
tarea și implementarea 
Programelor de Recon
strucție a Zonelor Miniere, a 

^gravitat tocmai în jurul

30-31 IANUARIE 1999

t

SlMlEA MEDIULUI
Valorile medii și maxime 

ale poluanților gazoși 
analizați (dioxid de azot, 
dioxid de sulf, amoniac și 
fenoli) s-au încadrat, pentru 
perioada 18-24 ianuarie 
1999, în limitele prevăzute 
de STAS-ul de calitate a 
aerului 12574/1987.

Valorile maxime au fost 
înregistrate pe zona 
Hunedoara la data de 20 
ianuarie a.c., pentru dioxidul 
de azot și pe zona Deva la 
data de 21 ianuarie pentru, 
dioxidul de sulf.

Pulberile în suspensie 
au valori medii și maxime 
care se încadrează în limită 
admisă de 0,150 mg/mc aer/ 
24h, cu excepția'zonei Zlaști,

Reducerea cererii 
de servicii ...

(Urmare din pag, 1)

acest lucru. Am fost de multe ori obligați să 
apelăm la soluții extreme mergând până la 
sistarea serviciilor către rău platnici. Totuși, 
această politică - hulită de populație - a avut 
și părțile ei bune. La începutul iernii nu am 
început furnizarea căldurii până la achitarea 
integrală a datoriilor, fapt care a provocat 
divizarea asociațiilor nr. 2 și nr. 10 în 120 
asociații mici, de scară ori bloc, cu care relația 
contractuală se desfășoară foarte bine. Am 
reușit astfel să conștientizăm puțin 
consumatorii că doar cei care plătesc pot be
neficia de serviciile noastre.

- Cum a început anul 1999?
- Din păcate acest an nu a început sub 

cele mai bune auspicii. Dacă în noiembrie '98 
se ajunsese cât de cât la zi cu încasarea 
datoriilor, acum restanțele consumatorilor au 
crescut din nou, numai agenții economici 
înregistrând un debit de 838 milioane lei. Acest 
lucru ne-a obligat ca de luni 18 ianuarie să 
inițiem un program de sistare a serviciilor către 
rău platnici. în plus, datorită scăderii volumului 
de servicii prestate către agenții economici 
care și-au redus activitatea suntem obligați la 
restructurarea personalului cu aproximativ, 10 
la sută.

asupra 
aparțin, 
adunăm

ce le 
să

necesare și

eforturilor care se fac în 
Valea Jiului pentru a veni în 
întâmpinarea posibililor 
investitori atrași în zonă de 
facilitățile OUG 24.

“ în prezent suntem în 
curs de a finaliza o 
inventariere a spațiilor 
disponibile existente în cele 
șase administrații teritoriale 
din Valea Jiului, care de la 
est spre vest sunt Petrila, 
Petroșani, Aninoasa, Vulcan, 
Lupeni și Uricafii. Primăriile 
ne-au ajutat să întreprindem 
această acțiune 
spațiilor 
reușind 
informațiile 
despre spațiile aflate încă în 
proprietatea CNH și FPS, ne 
spune dl lacob. Preconizăm 
pentru Valea Jiului un 
număr total de cca. 400 de 
spații care s-ar putea 
constitui în "leagăne” 
imobiliare ale afacerilor ce 
se pot inaugura în zonă. 
Imediat după finalizarea 
inventarierii spațiului vom 
emite un pliant cu toate 
informațiile necesare 
privitoare la acestea”.

Prin ce procedură și sub 
ce formă vor ajunge aceste 
spații la investitori nu știe 
nimeni încă. Nici’legea, nici 
normele metodologice spe
cifice nu pun la îndemâna 
autorităților instrumente care 
să faciliteze administrarea 
unică a acestor spații. Nu se 
știe dacă ele vor putea fi 

unde valoarea maximă 
înregistrată în data de 20 
ianuarie '99 depășește de 
două ori limita admisă.

Pulberile sedimentabile 
înregistrează depășirea 
limitei admise de 17,0 gr/mp/ 
lună - în zona Chișcădaga 
de 3,31 ori și în zona Teliuc 
de 6,72 ori.

Nivelul radioactivității 
beta globale și dozei gama 
absorbite se menține în 
limitele de variație ale 
fondului natural de 
radioactivitate pentru toți 
factorii de mediu analizați. 
Față de valorile de atenție 
stabilite pentru depuneri 
atmosferice de 200 Bq/mc și 
de 10,0 Bq/mc aer la

cumpărate în leasing sau 
închiriate, nici dacă cei care 
vor să facă afaceri în zonă 
vor beneficia de facilități 
concrete la plata acestor 
spații. Cert este însă că în 
clipa de față în Valea Jiului, 
la fel ca și în zonele fără 
caracter defavorizat, 
investitorii trebuie să bată la 
zeci de uși pentru a-și putea 
asigura un cadru legal 
minim de funcționare. Chiar 
și în calea facilităților fiscale 
prevăzute de OUG 24 există 
hopuri greu de trecut într-o 
economie malformată cum 
e cea românească, numai 
pentru reîncasarea taxelor 
vamale, de exemplu, 
întreprinzătorul trebuind să 
treacă prin minimum șapte 
etape, din căre cea mai 
descurajantă pare a fi cea 
care impune încasarea 
integrală a contravalorii 
producției înaintea restituirii 
taxelor.

“In conformitate cu 
Ordonanța 69/1998, în baza 
căreia s-a înființat agenția, 
spațiile în discuție ar fi 
trebuit să intre în 
administrarea noastră, 
declară dl Mitrache. Din 
păcate, se face simțită o 
acțiune disparată, instituțiile 
cu aport la implementarea 
OUG 24, consiliile locale, 
FPS, CNH, Consiliul 
județean Hunedoara nereu 
șind să-șj focalizeze
deciziile intr-un flux unic. 

aerosolii atmosferici in 
această perioadă valorile 
medii obținute au fost de 
0,76 Bq/mp și, respectiv, 2,43 
Bq/mc aer.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu au avut o valoare 
medie de 93,14 mg/l și o 
valoare maximă de 402,0 
mg/l, înregistrată la data de 
23 ianuarie '99. Raportate la 
perioada anterioară, se 
constată o scădere a 
materiilor în suspensie pe 
râul Jiu cu 900,0 mg/l pentru 
valoarea maximă.

Din datele primite de la 
unitățile teritoriale ale R.A. 
Apele Române, în cursul 
lunii decembrie - prin 
verificarea a 40 de puncte de 
evacuare a apelor uzate în 
receptorii naturali provenite 
de la agenții economici - a

Reforma sanitară e
bolnavă

(Urmare din pag. 1)

cazuri sociale (familii de romi) care vin 
la consultații, dar nu au bani pentru 
cumpărarea medicamentelor" - ne re
lata dna dr. Angela Moloț.

GHELARI: Zonă defavorizată - 
Dispensar defavorizat

Consiliul Local al comunei Ghelari 
a depus recent documentația pentru 
obținerea statutului de zonă 
defavorizată. Credem că din punctul 
de vedere al asistenței medicale 
oamenii de aici sunt categoric 
defavorizați. Deși dispensarul e 
aproape nou și e destul de bine dotat 
lui îi lipsește tocmai esențialul - anume 
medicii. Deși structura de personal 
prevede existența a trei medici, 
dispensarul mai e deservit doar de unul 
singur, dr. Ștefan Zăinescu. „Meseria 
de medic presupune dăruire și multe 
renunțări. Eu m-am obișnuit cu naveta, 
îmi place zona și îmi plac oamenii de 
aici - ne justifica dl dr. Zăinescu

rămânerea pe baricade după 35 de 
ani de muncă aici. Totuși, atât eu cât 
și pacienții resimițim lipsa 
colectivului de medici. Fără 
confruntări și discuții cu colegii eu 
risc să mă plafonez." Iar din cauza 
numărului mare de pacienți există 
riscul ca pe unii bolnavi să-i con
sult prea în grabă. Cel mai revoltat 
de situația existentă la dispensarul 
din comună era dl loan Toplicean, 
primarul localității. „Am investit în 
dispensarul acesta o mulțime de 
bani și acum ei se pierd pe apa 
sâmbetei. Am apelat la toate 
autoritățile competente 
Prefectură, Consiliu Județearf, 
Direcție Sanitară - dar nimeni nu a 
reușit să rezolve situația.

în plus, din 1992 nu avem medic 
stomatolog, astfel că pentru o simplă 
durere de dinți oamenii trebuie să 
mearga la Hunedoara, plătind pentru 
aceasta 15.000 lei numai 
transportul."

de 
ne

productiv, sub bagheta unui 
singur dirijor. Efectele 
pozitive ale OUG 24 nu se 
vor simți prea curând. 
Cauza este lipsa 
organizare cu care 
confruntăm." Această lipsă 
de organizare va face ca în 
momentul în care un 
investitor va dori să facă 
pasul de ia intenție la 
realizare în demararea unei 
afaceri în zona defavorizată 
Valea Jiului, el se va lovi de 
același scenariu morbid al 
birocrației naționale în care 
cheia de boltă est-e 
anticamera, jalba în proțap 
și "comisionul” ilicit. La 
nivelul intențiilor, interlo
cutorii au apreciat că 
numărul locurilor de muncă 
pe care le-ar putea crea cei 
care s-au interesat până 
acum de posibilitățile de 
investiții în Valea Jiului se 
ridică la cca. 4000. în plan 
real, desigur, nu s-a creat 
încă nici un loc de muncă în 
baza OUG 24.

“Chiar cu organizări 
perfecte și facilități fără 
precedent, nimeni nu va 
investi în Valea Jiului 
dacă pu va fi liniște”

Este opinia dlui ing. Carol 
Schreter, primarul muni
cipiului Petroșani. Domnia 
sa a precizat că primăria a 
acorda iot sprijinul pentru 

rezultat că doar la 18 
puncte se respectă valorile 
corespunzător epurate. Din 
diferența de 22 de unități 
care evacuează ape uzate 
necorespunzător epurate, 
14 nu respectă limitele 
impuse la un indicator, 4 
unități la 2 indicatori și 4 
Unități prezintă depășiri la 
3 indicatori. Tot în cursul 
lunii decembrie 1998, din 
437 de km de râuri care au i 
fost urmărite calitativ, a \ 
rezultat că 185 de km se > 
încadrează în categoria 1 de 
calitate și 252 de km se i 
încadrează în categoria a | 
ll-a de calitate, ceea ce 
reprezintă o situație bună 
pentru județul Hunedoara.

r-
I

Agenția de Protecția t
il

J
Mediului Deva

“contabilizarea" spațiilor 
disponibile existente pe 
raza municipiului. în 
evidența existentă la 
primărie se menționează 
că la Petroșani există 
disponibile 70 de spații 
aflate în proprietatea FPS, 
21 din patrimoniul CNH, la 
care, adunând spațiile 
nefolosite ale unor 
societăți comerciale gen 
Realcom, Hermes sau 
Retezatul, se ajunge I4 un 
total de peste o sută de 
spații. Din cele declarate 
de dl Schreter, am reținut 
că au fost numeroase 
intențiile de a deschide 
afaceri la Petroșani. Au 
solicitat informații
preliminare oameni de 
afaceri din țară și 
străinătate interesați să 
deschidă activități în 
domeniul construcțiilor, 
turismului, metalurgic, 
confecții metalice, tricotaje. 
Din păcate, mișcările 
minerești de la începutul 
lunii au îndepărtat mulți 
din acești posibili in
vestitori, care nu au mai 
revenit în Vale. Printre alții, 
s-au “pierdut" un investitor 
chinez care s-a hotărât să 
investească la Brad, 
precum și interesul firmei 
Knorr care intenționa să 
dezvolte capacități de 
producție în Valea Jiului. 
Pierderi investiționale pe 
care nici o mișcare 
sindicală nu le mai poate 
recupera pentru Valea 
Jiului.
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DUMITRU HURUBĂ

■

Bună seara, 
domnule Mann...

cube»

Bună seara, domnule 
Mann... este o carte în care 
autorul surprinde, de regulă, 
câte un moment de răscruce 
din viața fiecărui personaj. Ex
periențele trăite de acestea 
sunt unice, ceea ce, poate, și 
asigură cărții caracterul unității 
prin diversitate. Există un liant 
ușor de sesizat citind cartea: 
eroii prozelor cuprinse în ea 
sunt oameni rătăciți în lume, 
dislocați de la sat la oraș, dar 
purtând în ei amprenta locurilor 
în care au văzut lumina zilei - 
de exemplu, un sat de munte 
cu un univers aparte, în care 
oamenii se numesc simplu: 
Ana, Ioana, Aurica, Petrea, Mi- 
trucu, Șăștinaru, sau având 
porecle: Bușulețu, Flindăr, Mă- 
țălan... Iar localizările în spațiu 
țin de Pădurea Cailor, Părăul 
Mortoncii, Poiana Dobrenilor, 
Poiana lui Filip, Troaca Pașcului, 
loguri - toate locuri străjuite de 
Muntele Bătrâna. Sunt surprin-

"...am/iuțea vate ba nu-i fta m ftu/itate?
Parcă speriați de ideea lor, 

autorii acestei cărți se întreabă 
într-un fel de prefață: "... cum 
să rezumi o istorie inepuiza
bilă?”, întrebare perfect legitimă, 
iar o privire aruncată în treacăt 
peste ...întreprinderea temerari
lor autori naște un sentiment 
de reală compasiune și, poate, 
de ușoară neîncredere. Pentru 
a ne da seama de dimensiunea 
contextului, voi nota că "deca
logul" etapelor începe în secolul 
VIII (i. Ch.) și se termină în ultimul 
deceniu al secolului XX - o pe
rioadă care, să recunoaștem, 
ar fi necesitat în mod logic vreo 
câteva volume de dimensiuni 
asupra cărora nu e cazul să 
mă pronunț. Or, a încerca să fie 
"acoperită" distanța în cauză 
într-un număr de nici 320 de 
pagini, mi se pare un non sens. 
Dar, în același timp, să admitem 
și ipoteza unei prejudecăți în- 
trebându-ne: și dacă totuși cei 
doi autori au reușit să ne pună 
în contact la modul ideal măcar 
cu cele mai importante momen
te "ale gândirii occidentale"? 
Dar, și nu mă pot opri dintr-o 
pornire de patriotism local euro- 
pean-estic, să nu întreb: de ce 
numai gândire occidentală? Nu

In anul 1964, în Editura 
Academiei, reputatul folclorist 
Adrian Fochi a publicat o lu
crare de valoare incontes
tabilă, consacrată literaturii 
populare române - "Miorița". Pe 
lângă aparatul științific și stu
diul vast asupra tipologiei, cir
culației și genezei "Mioriței", 
impresionează numărul de tex
te - circa 800 de variante de pe 
întreg teritoriul românesc. Din 
acestea, circa 70 sunt din ju
dețul Hunedoara, din care 
peste 50 au fost descoperite 
de către Romul S. Micluția, unul 
dintre cei mai harnici culegă
tori, pe care A. Fochi îl nu
mește corespondent:

“Merite deosebite în stabili
rea circulației sale (a “Mioriței” 
n.n.) și-au câștigat "corespon
denții" (s.n.) noștri Romul Micluția 
din Rișculița - Brad și loan Tri- 
fan din Tisa - Gurahonț" (A. Fo
chi - "Miorița" - tipologie, circu
lație, geneză, texte, pag. 385).

Este adevărat că Romul 
Micluția a fost pentru autorul 
volumului “corespondent", în 
sensul că îi trimitea rezultatele

Confesiuni
se zbaterile, neliniștile celui 
plecat din sat, pus în situația să 
se despartă de o lume și de un 
univers de care va rămâne 
totuși legat prin nenumărate fire 
invizibile: sunt neliniștile ple
catului printre străini, de cele mai 
multe ori un însingurat și un inte
riorizat - bărbat sau femeie fiind 
- capabil de trăiri puternice, în 
căutarea unui echilibru interior, 
trăiri disecate cu un umor 
amar.... Dar, în generai, persona
jele create de Dumitru Hurubă 

Dumitru Hurubă: Bună seara, domnule Mann...
Editura Eubeea, Timișoara, 1998

sunt caractere puternice, niște 
luptători care nu se lasă cople
șiți de necazurile inerente vieții, 
recăpătându-și în cele din urmă 
liniștea interioară, echilibrul su
fletesc. Finalul narațiunii este, 
așadar, sub semnul speranței și 
al dragostei de viață, al încre
derii în forța binelui și a luminii.

Cum e firesc, proza care i-a 
sugerat autorului și titlul cărții, ne 
poartă cu gândul spre marele 
Thomas Mann... Din punctul de 
vedere al construcției narațiunii, 
avem impresia de stranietate: 
personajul principal (naratorul) 
întreprinde o vizită nocturnă, în 
vis, marelui scriitor, "singurul ca
re putea face lumină în hățișul 
acestei întâmplări stranii", pe 

dau un răspuns care, oricum, 
nu-mi convine, pentru că ar in
clude un cuvânt demonetizat la 
noi, însă dureros în acest spațiu 
ideatic: marginalizare.

Lăsând la o parte însă toate 
aceste argumente - să le zicem 
- cartea e.ste cel puțin un 
instrument de lucru și, în același 
timp, o posibilitate reală de infor
mare. Deoarece nu putem ignora 

( Pierre Auregan, Guy Palayret: Zece etape ale gândirii 
occidentale, Editura Antet

un conținut din care, fie și doar 
la o lectură în...diagonală, putem 
acumula date, momente și situații 
absolut necesare unei culturi 
generale. Iar autorii, după câte 
îmi dau seama, au urmărit cu 
precădere acest lucru. Ates
tarea o dau capitolele, subca
pitolele, titlurile și subtitlurile utili
zate abundent, lată câteva care 
mi se par oarecum mai relevan
te, deși unele parcă sună cam 
pueril (însă nu aceasta este 
problema): Lumea greacă, se
colul VIII (i. Ch.) - 129 (i. Ch.); 
Principalele curente ale gândirii 
grecești; Câteva contribuții ori
ginale ale creștinismului - 
Dumnezeul creștin (l-d.h.); Con
tribuția Renașterii - De la geo- 

cercetării, dar înainte de a le 
trimite le “culegea", cum se spe
cifică în josul fiecărei variante.

Toți cei care au cules texte i 
le-au trimis lui A. Fochi. Aceștia 
și cei dispăruți de la care 
acesta a luat textele sunt trecuți 
la sfârșitul cărții într-un "Indice 
de nume proprii" de la pag. 1087 
până la 1097.

Pentru descoperirea vari
antelor, Micluția a bătut Țara Za- 
randului de la un capăt la altul, 
texte fiind culese din majoritatea 
localităților zărăndene, în anul 
1956. Cele mai multe provin din 
localități aparținătoare comu
nelor Rișculița, Baia de Criș, 
Ribița, Vața, Tomești, Bulzești și 
Tărățel. La acestea se adaugă 
orașul Brad.

în volumul lui A. Fochi mai sunt 
cuprinse și variantele mioritice 
culese și de alți folcloriști, care au 
cercetat satele hunedorene, nu 
numai din Zarand : H Cocișiu, 
Sabin Drăgoi, C. Brăiloiu, Ion T. 
Florea, loan R. Nicola ș.a., astfel 

care tocmai i-o relatase. Fasci
nat de universul operei lui 
Thomas Mann, autorul imaginea
ză un periplu oniric în lumea 
operei acestuia și are revelația 
întâlnirii cu scriitorul însuși, cu 
personajele sale, cu locuri cu
noscute și, cu toate acestea, 
autoobservându-se permanent, 
constată: "că prin vis auzeam", 
sau conchide apoi: "ori înnebu
nisem, ori mă aflam sub imperiul 
unei halucinații de neimaginat". 
Detașată net de celelalte proze 

prin temă, prin semnificații și prin 
viziune, povestirea pare a fi (un 
fel de "artă poetică") o mărtu
risire literară paradoxală...

Prima proză din carte - In
tervenția -, de un dramatism tul
burător, dă tonul tuturor celor
lalte bucăți ale volumului. Eroul, 
care în urmă cu șapte ani se 
afla la cumpăna dintre viață și 
moarte, îi amintește doctorului 
care îi făcuse intervenția pe 
creier într-o zonă unde "nu căl
case încă picior de om" acea 
întâmplare cu adânci reverberații 
și cu perpetuă neliniște în sufle
tul său, amintește acel "moment 
existențial de care sunt amândoi 
legați datorită unui aranjament al 
naturii": pacientul cu dorința de 

centrism la heliocentrism; Figuri 
de umaniști; Clasicismul - Con
textul istoric și social; Câteva 
mari curente de gândire; Ilumi
nismul; Desăvârșirea gândirii 
clasice; Montesquieu sau înte
meierea gândirii politice; Cotitura 
în filozofiile istoriei; Contextul 
cultural: Germania, "țară de filo
sofi și de poeți” (Madame de 
Stael, Despre Germania); Princi

palele direcții în filosofiile istoriei; 
Omul și cunoașterea; Istoria filo
sofică a dreptului; Măreția și 
limitele esteticii hegeliene; Era 
suspiciunii: Nietzsche și Freud - 
1870-1914; Nietzsche și critica 
adusă culturii; Ce valoare au 
valorile noastre?; Voința de pu
tere și eterna întoarcere; Freud 
sau răsturnarea coperniciană; 
De la Marx la Freud; Psihanaliza 
și aplicațiile ei; Psihanaliza și 
religia; De la fenomenologie la 
existențialism - 1900-1960; Mize 
filosofice ale structuralismului; 
Moartea omului; Domnia codu
rilor; Nașterea nebuniei etc., etc., 
etc. ... Tn total, sper să nu fi gre
șit, 336 de titluri în 311 pagini! 
Orice comentariu riscă să cadă 

Un folclorist; din Zarand
încât am putea spune că, în linii 
generale, județul a fost cercetat 
aproape în întregime. Sigur, 
aceasta se datorește bogatului și 
interesantului material folcloric al 
pământului hunedorean.

( Romul S. Micluția
Variantele din Zarand, ca 

cele din întreaga Transilvanie, 
circulau/circulă în colinzi, mai 
toate încep cu versul “Pe munții 
cei mari” și se încheie cu "La 
marginea lunii (sau lumii)/ Pe 
aripa șubii".

Deosebirea dintre acestea 
este neînsemnată, iar motivele 
sunt aceleași - sunt trei ciobani, 
dintre care doi sunt frați sau 
veri, iar al treilea străin. Cei doi 
se hotărăsc să-l omoare pe al 
treilea, îi spun străinului, iar 
acesta îi roagă să-l înmormân
teze în preajma oilor, iar la cap 
să-i pună fluiera; mamei să-i 
spună c-a rămas înapoi la vân

a trăi, "de a se bucura de soa
re, de foșnetul pădurii..." și 
doctorul cu dorința de împlinire 
profesională, de a demonstra 
că este cel mai bun specialist.

Acum, când "totul a trecut, 
s-a îngropat într-o amintire", 
pacientul de altădată se decide 
să-i scrie doctorului, nu pentru 
a-i mulțumi, ci pentru a-i aminti 
că vizita acelei femei frumoa
se "ca o păpușă lucrată de 
artizani chinezi", care a uitat - 
oare - să-i spună că este soția 
sa, "a hotărât într-un fel soarta 
amândurora."

Referindu-se la proza lui 
Dumitru Hurubă, Dan Culcer 
face următoarea remarcă: "Tex
tele pe care ni le propune acum 
(...), construite cu economie de 
mijloace, încearcă să mențină 
echilibrul estetic dificil între 
realismul tenace și ironia blândă 
și sentimentalismul unor situații, 
prin decupaje epice inteligente și 
prin finaluri neașteptate".

în încheierea acestor însem
nări, ar mai fi de remarcat un amă
nunt: confesiunea este moda
litatea artistică abordată cu pre
cădere și cu măiestrie de proza
torul Dumitru Hurubă în contextul 
acestui volum, în deplin acord cu 
imaginea de pe coperta principală, 
"Confesiuni la lună plină" apar
ținând pictorului Ion Cârjoi.

Prof. Doina DOBREAN

în dizgrația cititorilor. Dar nici 
nu pot încheia aceste 
însemnări fără a preciza că în 
ele nu există absolut nimic 
tendențios. Dimpotrivă, așa 
cum am și spus-o, este de 
apreciat în primul rând 
strădania autorilor de a 
comprima într-un spațiu 
tipografic restrâns un material 
imens, fără să-și piardă prea 
mult din consistență, de unde și 
ideea salutară a folosirii mul
țimii de titluri și... titlurețe, ceea 
ce ușurează culegerea infor
mației și, realmente, ajută citi
torul angajat la o lectură doar 
la prima vedere pretențioasă, 
în mod normal, cartea nu tre
buie să lipsească din biblioteca 
doritorului de cunoștințe noi, de 
cultură generală, de fapt. 
Aceasta, fără să scăpăm din 
vedere spusele lui Montaigne: 
"A interpreta interpretările e 
lucru mai anevoios decât a in
terpreta faptele; mai multe cărți 
despre cărți decât orice alt 
subiect; nu facem decât să 
glosăm unii despre alții". Citind 
Zece etape ale gândirii occi
dentale, am putea, oare, să nu- 
i dăm dreptate'.’

Dumitru HURUBĂ

zarea de oi, “numărând la bani”. 
Foarte rar se semnalează vreo 
abatere de la această “schemă”.

La fiecare variantă se preci
zează informatorul, localitatea, 
culegătorul și anul culegerii.

lată o variantă a lui Micluția, 
de la Dobroț, comuna Tomești:

Pe munții cei mari/ Merg trei 
păcurari,/ Doi-s frățișori,/ Unu-i 
strin cu ei./ Frați se-nțelegeau/ 
Pe strin să-l omoare./ Strinu i- 
auzea/ Și din grai grăia:/ - De 
mi-ți omorî/ Voi să mă-ngropați/ 
în mijloc de cale,/ La fagul cel 
mare/ Și-n loc de cruciță/ Dalba 
floieriță./ Vântul când va trage,/ 
Fluiera va zice,/ Oile s-or strân
ge,/ Pe mormânt ș-or plânge./ 
Mama de-o-ntreba/ Voi spuneți 
așa:/ C-am rămas 'napoi/ Tot 
vânzând la oi,/ Numărând la 
bani/ Pe aripa șubii,/ La lumina 
lumii.

Ș/ dacă iarna continuă 
să ne răsfețe cu albul ei în
tins și ușor, ne-om îndrepta 
pașii spre locuri unde știm 
sigur că am întâlni un alb 
mai profund, insinuat prin
tre revelatoare contururi ne
gre. Un asemenea privile
giu ne oferă acum Galeriile 
de artă 
"Forma ” din 
Deva, găz
duind ex- 
poziția, 
vernisată în cursul săptă
mânii trecute, talentatei gra
ficiene Eva Suto.

Membră a Uniunii Artiș
tilor Plastici din România, 
precum și a Societății Ar
tiștilor Plastici și Artiștilor 
Decoratori a Uniunii Mon
diale a Maghiarilor, artista 
deveană are în “palmares” 
câteva expoziții personale 
și participarea la numeroa
se altele naționale și inter
naționale de grup, colecții 
particulare, precum și la di
verse manifestări culturale. 
Nu-i lipsesc artistei nici dis
tincțiile, cea mai importantă 
dintre ele (un premiu I) obți
nând-o cu opt ani în urmă 
la Tokyo, din partea Minis
terului Poștelor și Teleco
municațiilor din Japonia, la 
un concurs de design de 
timbre poștale.

Invocând aprecierile 
unor critici, am rezuma că

Aspect din timpul vernisajului expoziției de grafică realizată 
de Eva Suto

Foto: Traian MÂNU

(Inf. Indrieș Serafim, Dobroț, 
comuna Tomești, județul Hune
doara. Culeg. Romul S. Micluția, 
1956)

Cantitativ, în culegerea 
textului literar din Hunedoara, 
cum arp spus deja mai înainte, 
ponderea o dețin variantele 
mioritice culese de Romul S. 
Micluția. De aceea surprinde 
faptul că acesta nu a fost și 
nu este cunoscut suficient de 
către toți iubitorii de folclor și 
poate nici de toți “specialiștii”, 
care atunci când se referă la 
volumul "Miorița" amintesc au
torul ei și mai puțin, sau chiar 
deloc, și pe “culegător”. Nu I- 
am întâlnit nici în cele două vo
lume ale “Dicționarului folclo
riștilor", indiscutabil una din 
cele mai complete și mai com
plexe cărți care au fost dedi
cate cercetătorilor folclorului 
românesc.

Această situație, am putea 
spune, se datorește faptului că 
volumul realizat de Fochi circulă 

“împlinindu-se și dezvol- 
tându-se necontenit”, ope
rele Evei Suto sunt “adevă
rate poeme desenate”, fă
cute “cu inima" și încărcate 
“de o mare candoare", 
dezvăluind “înțelesuri cu
prinzătoare ale existenței 
zilnice a omului".

Tematica 
celor 60 de 
lucrări expu
se în pre
zent pe si- 

mezele Galeriei de artă 
este destul de restrânsă, 
după cum remarca deca
nul de vârstă al filialei lo
cale a UAP, losif Mătyăs, cu 
prilejul vernisajului: “moti
vele la care a apelat gra
ficiană provin din fauna și 
flora înconjurătoare, care 
formează un fel de fundal 
pentru figura umană, prin 
excelență reprezentată de 
femei tinere, adolescente, 
care apar în diferite ipos
taze în aceste lucrări". 
(“Castelana”, “Cleopatra", 
“Zeiță orientală”, “Cele trei 
grații" etc.)

Suficiente argumente, 
nu-i așa, pentru a ne purta 
pașii în locuri unde albul și 
negrul alternează sub 
semnul fiorului artistic și 
spre încântarea iubitorului 
de frumos...

Georgeta BÎRLA

într-un “cerc strâmt”, închis 
pentru marea masă a cititorilor 
și greu de manipulat chiar de 
specialiști.

Părerea noastră este 
că Romul S. Micluția este 
un mare folclorist, dacă ne 
referim numai la cele 50 
de “Miorițe”. Culegerile 
sale ar trebui să apară într- 
o colecție individuală sau 
colectivă, împreună cu încă 
2-3 culegătoare de calibru 
(eventual sub genericul 
“Colecții de folclor din 
Hunedoara”), iar volumul 
ar trebui răspândit pe o 
scară mai întinsă, cel puțin 
la bibliotecile publice de la 
sate și orașe.

Și dacă cel în discuție a 
mai cules și altceva? în orice 
caz, dacă nu-l vom valorifica 
pe Romul S. Micluția, se va 
ajunge la îngroparea în uitare a 
unui tezaur al folclorului.

Poate ar trebui să vedem, 
mai întâi, și cine a fost Romul 
S. Micluția.

Constandin CLEMENTE
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î CEL MAI l 
i MARE LAC l 
! DIN EUROPA I 
! ESTE ÎN ! 
| PERICOL | 
| Lacul Ladoga, cel mai|
■ mare din Europa (17.700. 
'kilometri pătrați), situat' 
I între Carelia și regiuneal 
| Leningrad, este în pericol | 
j din cauza poluării indus-.
■ triale, a anunțat organizația ' 
I Greenpeace, citată de AFP. I 
| Peste 700.000 de metri |
■ cubi de deșeuri lichide aui
! fost deversați în lac în urma ! 
I unui accident care a avutl 
| loc în 20 decembrie 1998, | 
i la o fabrică de hârtie dini 
! Sias, în apropierea lacului.! 
I Organizația Greenpeace al 
| afirroat că acest accident| 
| poate duce la distrugerea i 
.lacului, pentru că acele! 
I deșeuri conțin clor. I 
I Greenpeace consideră că | 
| acesta este unul dintre | 
. cele mai grave accidente, 
'ecologice ale anului' 
I trecut. |

Clhira efectuieaizâi 
<6 laiirsami die saiteiliit

China va efectua șase 
lansări de sateliți- cu 
ajutorul rachetei Long 
March în 1999. Tot șase 
lansări au fost efectuate și 
în 1998 în această țară 
care deține 9% din piața 
mondială a lansărilor de 
sateliți comerciali. Ultima 
lansare a fost efectuată la 
19 decembrie 1998, când 
au fost plasați pe orbită 
doi sateliți din rețeaua de 
telefonie mobilă iridium. în 
1999 urmează să fie

lansați un satelit 
meteorologic chinez și 
cinci sateliți din rețeaua 
iridium. China a pătruns 
pe piața internațională a 
lansărilor de sateliți cu 
peste două decenii în 
urmă și reprezintă o bună 
alternativă de piață față 
de rachetele americane 
Atlas și cete europene 
Ariane. Până în anul2006 
China are deja de onorat 
15 lansări de sateliți 
comerciali.

Scade populația Rusiei
Populația Rusiei s-a diminuat in perioada 

ianuarie - octombrie 1998 cu 311.000 persoane 
(echivalentul a 0,2 la sută) și este în prezent de 
164,4 milioane de oameni, conform ultimelor 
statistici oficiale. Populația Rusiei scăzuse deja cu 
335.000 de oameni în aceeași perioadă a anului 
1997. Nivelul mortalității, atribuit alcoolismului și 
deteriorării serviciilor din domeniul sănătății, a 
ajuns de la 15 persoane dintr-o mie in 1995, față 
de 7,4 la 1000 in 1960, ceea ce plasează Rusia pe 
ultimul loc pe plan mondial, cu excepția 
Afganistanului și a Cambodgiei - țări devastate de 
lupte armate îndelungate.

JL

Promulgarea Legii pentru 
sprijinirea exporturilor
Președintele Emil 

Constantinescu a pro
mulgat Legea pentru 
sprijinirea exporturilor, 
act normativ prin care 
se reduc o serie de taxe 
aplicate agenților eco
nomici cu activități de 
export, se arată într-un 
comunicat al Preșe
dinției remis agenției 
MEDIAFAX.

Legea stipulează con
diții favorabile pentru 
stimularea exporturilor 
prin măsuri financiare 
de reducere a impo
zitului pe profit cu 50 la 
sută pentru contri
buabilii care încasează 
venituri din exportul de 
bunuri și servicii, 
precum și din prestări 
de servicii interna
ționale, pentru partea 
din profitul impozabil 
care corespunde pon

derii acestor venituri în 
volumul total al 
acestora.

Anual, prin Legea 
de aprobare a Buge
tului de Stat, vor fi 
prevăzute sume pentru 
bonificarea tuturor 
dobânzilor creditelor 
contractate de către 
agenții economici 
pentru export, sumele 
necesare finanțării 
acestor acțiuni fiind 
evidențiate distinct în 
buget, fără a fi mai 
mici de 0,1 la sută din 
volumul în valută al 
exportului din anul 
anterior.

Totodată, Guvernul 
va iniția și finanța 
acțiuni de promovare a 
exporturilor prin 
organizarea de târguri 
și expoziții, simpo
zioane și conferințe.

T Cine sunt "î 
'considerați | i ’ i
i cei mai i 

mincinoși 
în Marea

| Britanic | 
i Politicienii și ziariștii sunt | 
. persoanele în care britanicii au . 
I cea mai puțină încredere, se I 
| arată într-un sondaj publicat | 
. în Marea Britanie, transmite . 
I AFP. I
î Din grupul celor chestio- | 
. nați, 79 la sută consideră că . 
I ziariștii mint, iar 72 la sută au I 
| declarat că policienii nu pot fi | 
I crezuți. Cea mai mare parte a .

celorlalte profesiuni, printre ' 
| care prezentatori de televi- | 
Iziune, polițiști, profesori univer- ■ 

sitari și învățători, inspiră ' 
| încredere pentru mai mult de | 
■ jumătate dintre cei chestionați. ■ 
' Chiar și omul străzii este crezut ' 
| de 60 la sută dintre britanici. J 
■ De asemenea, britanicii ■ 
' au o încredere oarbă în medici ' 
| (91 la sută), dar sunt rezervați | 
■ în ceea ce-i privește pe cei 
1 care efectuează sondajele de ' 
| opinie, cărora numai 49 la | 
I sută dintre cei chestionați le 
' acordă credit. (Mediafax)

Reactualizarea valorilor în i/amă 
ale bunurilor introduse sau 

scoase din tară
Ministerul Finanțelor va reactualiza valorile în 

vamă ale bunurilor introduse sau scoase din țară 
de către persoanele fizice, în funcție de nivelul 
actual al cursului de schimb leu/dolar, și va 

■ publica lista acestor valori în Monitorul Oficial, 
informează Direcția Generală a Vămilor.

Din anul 1990 până în prezent, valorile în 
1 vamă ale bunurilor introduse sau scoase din țară 
I de către persoanele fizice au fost stabilite prin 
, liste unice pe produse sau grupe de produse, 
. aprobate prin ordine ale Ministerului Finanțelor și 
I periodic revizuite și indexate, însă ordinele 
i respective nu au fost publicate în Monitorul 
! Oficial.

Potrivit legislației actuale, călătorii și 
: persoanele fizice cu domiciliul în țară sau 
i străinătate pot introduce și scoate din țară bunuri 
I aflate în bagajele personale sau prin colete 
I poștale, mesagerie, cofetărie Regulamentul Vamal 
I precizează că este permisă introducerea în țară 
! cu scutire de la plata taxelor vamale a bunurilor 
I reprezentând în total echivalentul în lei al sumei de 

100 ECU (Euro), iar cu plata taxelor vamale,

T

bunuri reprezentând în total echivalentul în lei al 
sumei de 1.200 ECU (Euro), precum și câte un i 
bun a cărui valoare individuală depășește limita , 
de 1200 ECU (Euro), precizează comunicatul.

Pentru a putea determina încadrarea în l 
aceste limite, bunurile introduse sau scoase din 
țară de către persoanele fizice trebuie să aibă o I 
valoare în vamă. Această valoare în vamă este i 
stabilită prin lista de valori în vamă pentru bunuri : 
introduse sau scoase din țară de către i 
persoanele fizice, aprobată prin ordin al I 
Ministerului Finanțelor.

La stabilirea valorii unice în vamă s-a ținut 
cont de nivelul prețurilor practicate în prezent și 
au fost luate în considerare fluctuațiile cursului 
valutar din această perioadă, în contextul în 
care limitele valorice sunt exprimate în ECU . 
(Euro). Pentru bunurile care nu se i 
comercializează în mod curent și nu sunt i 
stabilite prețuri la intern, au fost stabilite valori în 
vamă pe baza cataloagelor sau documentațiilor ; 
de prețuri externe.

Ecouri din lumea
filmului

Medicii americani ou reușit o 
grefa comp'etâ de mânâ

Unul din patronii studio
urilor .Metro-Goldwyn- 
Mayer" a fost Samuel 
Goldwyr. Până prin anii '20, 
numele său a fost Goldfish, 
dar un incident hazliu l-a 
determinat să-și schimbe 
numele.

într-una din zile, s-a dus 
la sauna din centrul 
Hollywood-ului; intre timp, 
un funcționar - știind unde 
se află, s-a dus să-l caute 
într-o problemă de serviciu. 
Adresându-se angajatului 
de la recepție cu cuvintele: 
,,Unde-l pot găsi pe domnul 
Goldfish?" (peștișor de aur 
exotic) primește răspunsul 
prompt: ,,Cum unde? în 
apă!"

Goldwyn aude dialogul 
și... a doua zi și-a întocmit 
formele legale de schim- 

! bare a numelui!
Un fapt inedit s-a 

petrecut în timpul turnării 
filmului,.Action in the North 
Atlantic" (Bătălia Atlan
ticului) - 1943, în regia lui 
Lloyd Bacon S-a ajuns la

scena părăsirii petro
lierului torpilat și cuprins 
de flăcări. în jur marea 
ardea.

Dublurile lui Hum
phrey Bogart (secundul) și 
Raymond Massey 
(căpitanul) se pregăteau 
să sară în apă... Pe punte. 
Bogart și Massey. ,,Să știi 
cu dublura mea e mai 
curajoasă decât a ta...” îi 
spune Bogart lui Massey. 
Acesta îi întoarce vorba și- 
i spune că, din contră, a 
lui este mai curajoasă.

Atunci Bogart, ,,sfre- 
delindu-l” cu o privire gen 
film de ,,serie neagră", îi 
răspunde calm că 
,,adevărul este că eu sunt 
mai curajos decât tine!", 
cuvinte la auzul cărora, 
Massey izbucnește într-un 
zgomotos hohot de râs.

Peste câteva secunde, 
se ,,trezesc” amândoi 
peste bord, Massey cu 
pantalonii arși, iar Bogart 
cu...sprâncenele arse!

Adrian CRUPENSCH!

O echipă de chirurgi americani a reușit la Louisville, 
să realizeze o grefă completă de mână, transmite AFP.

Această operație, o premieră în Statele Unite, a fost 
realizată sub coordonarea doctorului Warren 
Breidenbach. Purtătorul de cuvânt al spitalului nu a 
precizat durata operației, nici detaliile procedurii, nici 
vârsta sau sexul pacientului. El a declarat numai că 
pacientul se află încă la secția de reanimare.

Prima grefă completa de mână a fost făcută în 23 
septembrie 1998 în Franța, la spitalul Edouard Herriot 
din Lyon. Cel care a beneficiat de această operație a fost 
un neozeelandez de 48 de ani. Operația a durat 13 ore. 
în 10 decembrie 1998, pacientul Clint Hallam, de 48 de 
ani, a anunțat că a început sâ-și miște degetele noii sale 
mâini și că își poate flexa ușor indexul. (Mediafax)

Pt una din grinzile acestei case din Sulighete, cu litere chirilice, 
este scris anul construcției sule, ÎH45, proprietara Valeria Dumitru. 

Foto Traian MÂNU

Femeile moderne 
sunt încrezătoare și 
ambițioase
Cititoarele revistei Elle, 

celebrul săptămânal pentru 
femei, sunt încrezătoare în 
viitorul lor, ambițioase și 
consideră viața sexuală mai 
importantă decât dragostea, 
demonstrează o anchetă 
realizată simultan în 30 de țări 
unde este publicată revista, 
transmite AFP. Un chestionar 
identic a fost publicat în aceeași 
perioadă în toate edițiile revistei 
Elle, din India și Brazilia până în 
China și Statele Unite.

Dintre cefe 20.000 de femei 
care au răspuns, 40 la sută sunt 
celibatare și .25 la sută sunt 
mame. 80 la sută au sub 35 de 
ani și 76 la sută muncesc. în 
proporție de 85 la sută, 
cititoarele revistei Elle se 
declară fericite, sentiment 
împărtășit în toate țările, cifra cea 
mai mică fiind 83 la sută. în 
Australia și Europa de Vest. 
Femeile chestionate sunt 
încrezătoare în viitorul lor (76 la 
sută), dar mai puțin în cel al țării 
lor. Ele cer mai multe 
responsabilități. în muncă (50 la 
sută), dar mai ales ir, politică (70 
ia sută). 70 ia sută dintre ele 
consideră că situația țării lor ar 
fi mai bună dacă femeile ar avea

un cuvânt de spus. 65 la sută 
dintre persoanele chestionate 
consideră că, foarte curând, 
condiția femeii se va ameliora. 
Ele estimează că un pas 
înainte în acest sens îl 
reprezintă accesul la studii (79 
la sută), contracepția (71 la 
sută) și divorțul ( 68 la sută), 
dar sunt mai rezervate în 
ceea ce privește avortul (32 la 
sută). Munca este înainte de 
toate o împlinire (76 la sută) și 
un mijloc pentru câștigarea 
independenței financiare (74 la 
sută). Una dintre principalele 
revendicări (67 la sută) este 
egalitatea remunerației, mai 
ales în Europa.

Pe plan personal, 
sexualitatea este considerată 
importantă de 83 la sută dintre 
femei, în timp ce maternitatea 
este "un mod de împlinire 
totală" pentru 69 la sută dintre 
ele. Cea mai importantă 
condiție pentru a fi fericite 
este sănătatea (64 la sută), 
urmată de "un proiect care 
să dea sens vieții" (47 la 
sută) și de bani (41 la sută). 
Dragostea nu apare decât în 
35 la sută dintre răspunsuri
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Reflecția I 
săptămânii I

“Educația primită nu ne 
schimbă prea mult viața. Nu 
te face decât să-ți privești 
zbuciumul de pe un plan mai 
înalt”.

Cu VPinston Churchill (1874 - 1965)
- om politic britanic, istoric, memorialist, unul dintre cei mai fecunzi scriitori ai secolului, 

laureat al Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 1953.
"Este un lucru frumos să fii cinstit, dar foarte important este să fii și drept”, 
"în guvernare ura joacă același rol ca acidul în chimie".
"Știam că are, mai mult decât oricare altul, darul de a comprima cel mai mare 

număr de cuvinte într-un spațiu minim de gândire".
s “Abilitatea politică constă din a putea să prevezi ce are să se întâmple mâine, 

săptămâna viitoare, luna viitoare, anul viitor".
n, "Totdeauna mă feresc de profeții, fiindcă urmez o politică mult mai sănătoasă: să 

fac profeții după ce evenimentul s-a consumat". Selecție de Hie LEAHU

No le-am inventat noi
* Proprietarul unui restaurant din insula Elba, în 9cop de 

reclamă a pus la intrarea în local un afiș de mari dimensiuni: 
"Aici a luat masa în mod obișnuit Napoleon". Un turist mucalit 
a adăugat:"... și de aceea a părăsit atât de repede Elba." 

în Italia există o serie de localuri de noapte unde taxa 
de. intrare se plătește după un interesant și amuzant tarif. 
Bărbații plătesc câte 9 lire de kilogram de greutate corporală, 
iar femeile 7 lire.

C- Psihologul britanic dr. Mike Argil a făcut o călătorie în 
jurul lumii, cu care ocazie a studiat gesticulația ca mijloc de 
comunicație între diferite rase și popoare, lată unele din 
constatările sale: în decurs de o oră englezii nu schițează nici 
un gest, finlandezii unul, italienii optzeci, francezii o sută zece, 
și mexicanii o sută optzeci.

t- Un interesant obicei există în unele din insulele 
Hebride, unde mirele înaintea cununiei trebuie să stea o 
noapte întreagă într-un singur picior pe "zidul îndrăgostiți'or". 
care este situat pe un mal pietros al Oceanului Atlant,o. O 
singură mișcare și în loc de nuntă poate avea loc o înmor
mântare. Nu este deci de mirare că aici divorțul este rar. Cine 
ar risca un asemenea examen de două ori?

LUPTA <U UN RECHIN 
UCICâAS

Un sud-african a reușit ca 
prin minune să scape cu viață 
după ce a fost atacat de un 
rechin alb ucigaș, lung de patru 
metri, trăgându-i un pumn straș
nic direct în bot, relatează 
Reuters. în momentul în care 
uriașul rechin alb l-a atacat pe 
sud-africanul care practica 
surfing, acesta nu s-a pierdut cu 
firea și, cu o forță extraordinară, I-

»
a lovit în cap pe atacator, care, în 
loc să își înfigă colții în piciorui 
victimei, nu s-a ales decât cu o 
bucată de lemn din planșa de 
surf a acestuia. Astfel de atacuri 
ale rechinilor sunt extrem de 
întâlnite în zona coastelor sud- 
africane, zilnic fiind înregistrate 
mai multe astfel de cazuri, în 
urma cărora rareori cei atacați 
scapă cu viață.

il
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MĂRTURIILE UNOR MARI OAMENI
REFERITOARE LA BIBLIE

Regina Victoria:
"Cartea aceasta stă la baza supremației Angliei”.

Thomas Cariyie:
"Biblia este rostirea cea mai adevărată din câte au izvorât 

vreodată, pe calea slovelor, din sufletul omului; prin ea, ca'printr- 
o fereastră divin deschisă, toți oamenii pot privi, spre liniștea și 
seninătatea eternității, întrezărind astfel ceva din căminul lor 
îndepărtat, de mult uitat."

Goethe:
"Oricât ar continua cultura să progreseze, oricât de departe 

ar ajunge progresul științelor naturii și oricât s-ar extinde 
capacitatea minții umane, acestea nu vor putea depăși niciodată 
elevația și cultura morală a creștinismului, așa cum strălucește 
el pe paginile Evangheliei."

Charles Dickens:
"Noul Testament este cea mai bună carte care s-a cunoscut, 

ori se va cunoaște vreodată pe lume”.

Robert E. Lee:
"Prin toate neliniștile mele și ale suferințelor, Biblia o dată 

măcar nu a încetat să-mi dea lumină și tărie.”
■ — - — .... — —

CLEPSIDRA

în tren...
A venit trenul și bucuria celor înfrigurați a fost mare 

pentru că acceleratul nostru avea o întârziere doar de 10 
minute - ceea ce este normal - și eram invidiați de către cei 
care așteptau rapidul cu întârziere de o oră.

Dar bucuria nu a ținut mult. A ținut până am urcat în 
trenul murdar și rece. întâi a trebuit să ștergem băncile pline 
de noroi - pe semne cineva nu avea unde să calce... - și coji 
de semințe, găsite de altfel peste tot, nu doar în trenuri, 
semințele - guma de mestecat a românilor. Ce contează 
prețul biletelor, murdăria și frigul din tren, suntem norocoși că 
a venit trenul și merge... merge mai adăugând câteva minute 
la întârzierea sa.

Ca să mai "omorâm" timpul, povestim. Și ce pot să 
povestească oamenii necunoscuți între ei în tren: desigur 
despre vreme și vremuri!

Frigul care se anunță și mai strașnic, zăpezi, dar altă 
tapară de meteorologi spun că va fi mai cald. Dar dacă vine 
frigul... frig înseamnă nevoia căldurii. De aici pornește totul: 
căldura înseamnă bani și banii se fac prin muncă și munca... 
Ei. munca nu mai e ca pe vremuri, toți vor să câștige bani.

- "Tinerii caută să facă bani nu să învețe o meserie " - 
spune cineva

- "Ei, lasă că pe vremea lui Ceaușescu aveau toți de 
muncă și pe huligani îi închidea sau le dădea de lucru, era 
bine pe vremea lui" - zice o doamnă bățoasă.

- "Ce lucru doamnă că eu am deschis un atelier, mun
citorii i-am primit cu carte de muncă și le-am dat bani buni, 
dar am ajuns să mă fure, să tragă chiulul, nu fac muncă de 
calitate și mai au pretenții. Ideile trebuie schimbate în țara 
asta. Dacă ei mă fură și nu-mi merge bine atelierul de unde 
să le pot plăti mai mult? Nu câștig eu, nu câștigă nici ei! Nu 
împotriva mea trebuie să fie ci cu mine. Aici nu e CAP și nici 
statul comunist nu e” - spune domnul patron.

- "Lasă dom'ie că era bine pe vremea CAP-ului și 
i comunismului, munceai nu munceai da bani aveai și nu

mureai de foame - ridică vocea doamna - "știți doamnă, se 
miră lumea de noi că suntem o țară de proști și leneși”.

- "Degeaba vrei să faci bine că proștii, ca racu'trag 
napoi...".

- "Proșt' da multi” - zice doamna parcă mândră...
- "Da, asta-i problema că sunt mulți!”

Ina DELEANU
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© Doi studenți către 
polițistul care dirija 
circulația:

-Nu vă supărați, care 
este diferența între cir
cumspect și cir-cumscris?

- Cir-culați, dăștepților!
© Profesorul se 

plânge decanului:
- Solicit cea mai aspră 

pedeapsă pentru studentul 
Clanță! Nu ajunge că l-am 
surprins la un bar cu 
program deocheat,-dar el 
s-a apucat să-i 
povestească despre acest 
lucru și soției mele!

© Nevasta, după ce 
citește ziarul, se 
adresează soțului:

- Uite, aici scrie că a 
fost pus la punct un 
balsam capabil să 
prelungească viața omului 
până la două sute de ani.

- Eh, oftează bărbatul, 
dacă aș fi fost celibatar, 
imediat l-aș fi cumpărat...

© Scoțianul s-a logo
dit cu o frumoasă tânără, 
dar între timp s-a răzgândit 
și a anunțat că rupe lo
godna. El a cerut înapoi de 
la fosta logodnică inelul.

- Din păcate, îi spuse 
tânăra rușinată, nu pot să- 
ți înapoiez inelul deoarece 
între timp m-am îngrășat și 
nu mai pot să-l scdt de pe 
deget.

Tânărul scoțian 
suspină o dată și spuse 
resemnat:

- De acord, te iau de 
nevastă...

© La un 
sanatoriu de boli 
mintale sosește 
un nou pacient. 
După plecarea

surorilor medicale, colegii 
de salon îl întreabă curioși:

- De ce-ai ajuns aici?
- Am încercat să fug 

peste graniță, dar m-au 
prins.

- Păi, pentru asta se 
face pușcărie.

- Da, dar eu am 
încercat să fug în est...

© Un parașutist, la 
prima săritură, nu 
reușește să-și deschidă 
parașuta și continuă să 
cadă în gol. La un 
moment dat, se 
întâlnește cu un individ, 
pe care-l întreabă:

- Nu vă supărați! Nu 
știți cum se deschide 
parașuta asta?

- îmi pare rău, nu 
știu. Eu vin din depozitul 
de muniții...

© - Gigei, întreabă 
bunica, de ce ești supărat 
pe mama?

- Mă bate!
- Dar pe tata?
- Și pe tata-l bate!
© - Iubita mea, ce

ti dorești tu cel mai mult și 
cel mai mult?

- Nimic.
- Se rezolvă!
© - Pentru dum

neata, cea mai bună 
soluție ar fi să te întorci la 
soția dumitale.

- N-am putea găsi o 
soluție mai proastă, 
domnule judecător?

Culese și prelucrate 
de Hie LEAHU
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Afîowtâfcă Mteweaftă

Robert Frost:
"Oamenii se împart în două: cei care au ceva de spus 

și cei care vorbesc întruna".

Ernest Hemingway:
"Tragedia vieții constă, uneori, în faptul că obținem 

ceea ce dorim".

Stephan Crane:
"Fiecare păcat e rezultatul unei colaborări".

Finley Peter Dunne:
"Cea mai mare ironie a soartei e că cei săraci, care au 

cel mai mult nevoie de'bani, nu-i au niciodată”.

Don Marquis:
"Când cineva spune că s-a îmbogățit printr-o muncă 

foarte grea, întrebați-l: "A cui?"

George Ade:
"Când toți editorii au refuzat să-l publice, a hotărât să 

scrie pentru posteritate."
Vs ..... - ----------------

ORIZONTAL: "j Crâmpei de natură moartă sub 
hlamida albă a iernii - Străveziu umbrar de ape în 
sezonul hibernal; 2j Argument combativ de mână forte 
- Spărgătoare de piatră sub pavăza rece a iernii; 3) 
Prins cu frenezie-n sarabanda fulgiloi de nea - 
Principiu masculin plasat în subsidiar: 4) Canal silabic 
de emisiune a uimirii - Decoruri înzăpezite pentru o 
iarnă lirică; 5) Perlă sud-americană generatoare de 
nopți albe - Mod de a se produce într-un colectiv 
armonic; 6) Dezintegrat ușor de frigurile hibernale - 
Șuviță argintie pe creștetul munților înzăpeziți; 7) 
Armuri mioritice la porțile frigului - Statuia unui corp în 
formă de bust!; 8) Demonstrativ personalizat al 
gramaticii populare - Trubaduri cu traistă într-o noapte 
de iarnă; 9) Trecătoare hibernale cu provizorat algid - 
Martor prețios la jurăminte de dragoste: 10) Săgeată 
vie pe drumuri veșnic troienite - Expirați cu nonșalanță 
în recele sezon.

---- — — — — —---------- ----- ----- ----- ---------- --------—
VERTICAL; 1) Legătură specifică tălpilor vehiculelor hibernale - Oaspete | 

hibernale primite cu răceală și rămase cu căldură; 2) Oaze familiale în pustiul rece . 
al iernii - Termostat hibernal cu tratament local; 3) Piese mobile într-un joc viclean ■ 
- Mandolina serenadelor de iarnă sub balconul furnicilor; 4) Manifestare cu răceală I 
specific hibernală - Teren secătuit de foarte multă vreme!; 5) Argintul viu consemnat | 
ca dezghețat - Puse'la hibernare într-un regim de uscături; 6) Barometru de ■ 
conduită în calea excelsor - Așezare defensivă pe teren, în spațiul porții, 7) Ciob 
de lut de sub volbura stelară a iernii - Generatoare hibernale de stări euforice la I 
cald; 8) Cu refluxuri sanguine generate de frigul iernii - Reflectorul gramatical al | 
clasicei solitudini; 9) Banderolă sui-generis la livrarea cojoacelor - Rece sabie de | 
cristal din arsenalul hibernal; 10) Prinsă în baletul fulgilor de nea - Verde hibernal . 
al unei geometrii montane (pl.).

Vasiie MOLODEȚ I 
Dezlegarea careului “PERCEPȚII" apărut în ziarul nostru de sâmbăta | 

trecută:
1) CARACATIȚA: 2) ONERAR-HAN; 3) LUNA-ANALE. 4) OMITERE-OS: 5) RE- . 

AR-TONT; 6) A- ORATOR- E; 7) TAPETE-TIZ; 8) UȚA-ANA-VI; 9) ROCA-ORTAC; 1 

10) ANIVERSARE.



Cuvântul liber 30-31 IANUARIE 1999

Sâmbătă
30 ianuarie

TVR I
7.00 Bună dimineața, de 

la ... Timișoara și de la 
București! 9.05 Tip-Top, Mini- 
Top! 10.00 Lumină din lumină 
11.00 în capcana din lumea 
jucăriilor (f, SUA, 1995) 12.30 
Ordinea publică 14.30 Video- 
magazin 16.00 Campionatele 
Europene de patinaj artistic 
18.00 Lumea de mâine 18.55 
Teleenciclopedia 19.45 
Săptămâna sportivă 19.55 
Doar o vorbă „săț-i” mai 
spunl 20.00 Jurnal, meteo
20.30 Prada (s, ep. 2,SUA, 
1995) 22.30 Filmele secolului 
- colecția Warner

ivr 2
9.00 Comorile lumii 

(Florența) 10.30 Documente 
culturale 11.25 TVR Timișoara
13.30 Actualitatea culturală 
14.00 Charlie Chaplin 15.35 
Dennis și cățelul Scârț (d.a) 
16.00 Țiganca (s, ep. 115)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 
757) 19.00 Istorie, memorie, 
recuperare 19.30 Retro TV
20.30 Teatrul TV prezintă: 
Fluturi, fluturi de Aldo Nicolaj 
21.55 Ateneu 23.35 Virtuozii 
din Moscova

X__________________________  

\^ / Duminică
'(EFT 31 ianuarie

- ivr i
8.30 Lumină din lumină 

11.00 Viața satului 13.00 
Biserica satului 14.00 Info 
Magazin 14.30 Șlagăre ’98 
15.00 Super gol show - joc 
interactiv 15.50 Gala 
Laureaților Campionatelor 
Europene de patinaj artis- 
tic18.30 Sabrina, vrăjitoare la 
16 ani (ep. 17) 18.55 Serial de 
călătorii 20.00 Jurnal, meteo
20.30 7 zile în România 21.00 
Cutia chinezească (f) 22.40 
Telesport 22.50 D-na King, 
agent secret (ep. 56)

IVR 2
10.00 Repere vitale (r)

10.30 Documente culturale
11.25 TVR lași 14.00 Charlie 
Chaplin 15.10 Din albumul 
celor mai frumoase melodii 
populare 15.35 Dennis și 
cățelul Scârț (d.a) 16.00 
Țiganca (s, ep. 116) 16.45 
Santa Barbara (ep. 758) 17.45 
Un secol, de cinema 18.30 
Alo, tu alegi! 19.45 Clepsidra 
cu imagini 20.0 Cu cărțile pe 
față 21.00 Sportmania 24.00 
Documente muzicale

Luni
1 februarie

IVR 1
12.05 TVR Craiova 13.00

Mistere și minuni (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară 
18.10 Nick Freno - Profesorul
perfect (s. SUA 1996, ep. 
16)18.35 Familia Simpson (s, 
ep. 4) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 394) 20.00 Jurnal, meteo, 
ediție specială 20.50 Telesport 
21.00 Primul val (s, ep. 10) 
21.50 Teatrul TV prezintă: 
,,Boală incompatibilă” 23.00 
Jurnalul de noapte 23.15 Schi 
alpin CM: Proba de coborâre 
bărbați

IVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r) 

13.00 D-na King, agent secret 
(s/r) 13.50 Un cântec pentru 
fiecare 14.00 Conviețuiri 
muzicale 15.10 Limbi străine: 
Engleză 16.00 Țiganca (s, ep. 
117) 16.45 Santa Barbara (s) 
18.00 Care pe care! (cs) 19.40 
Sănătate, că-i mai bună decât 
toate! (mag. medical) 20.10 
Mistere și minuni (s, ep. 13) 

\g1.10 Schi alpin CM: Proba de

ANTENA I
9.00 Animal Show (s, ep. 

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

PRO IV
8.00 Aventurile lui 

Huckeleberry Finn (d.a, ep. 
12) 8.30 Noile aventuri ale lui 
Superman (d.a., ep. 12) 9.00 
Călătoriile lui Gulliver (ep. 8)
9.30 Legenda lui Wilhelm Tell 
(ep. 2) 11.00 PRO Motor 11.30 
Am întâlnit și români 
fericițil2.00 Accapulco Heat 
(s,e p. 9) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Soțul și soția (ep. 25)
13.30 Bun de gură (ep. 7) 
14.00 Alo, Generația PRO!
15.45 Benny Hill (ep. 21) 
17.00 Profashion 17.30 
Knight Rider, Supercomando 
(ep. 8) 19.30 Știrile PRO TV

ANTENA I
8.00 Spirit și credință 8.30 

Câinii de mare (ep. 6) 9.00 Teo 
și Mircea Șou 12.20 Valsul 
Toreadorilor (comedie, Marea 
Britanie, 1989) 14.00 Duminica 
în familie 18.00 Uraganul (ep. 
4) 19.00 Observator 19.30 Re
porter TV Vouă 19.40 Damon 
(ep. 8) 20.00 Dependent de 
iubire (dramă, SUA, 1988)
22.45 Agenția de presă 22.50 
Soția infidelă (f) 0.30
Purgatoriul (dramă, SUA)

PRO IV
8.40 Călătoriile lui 

Gulliver ep. 9) 9.00 Super 
Abracadabra 11.00 Docu
mentar: Marile destine ale 
secolului XX (ep. 4) 12.00 
Profeții despre trecut 12.55 
Știrile PRO TV 13.05 Soțul și 
soția (ep. 26) 13.35 Bun de 
gură (ep. 8) 15.0 Benny Hill 
(ep. 21) 15.30 Echipa mobilă 
16.00 Al șaptelea cer (ep. 53) 
17.00 Buffy, spaima 
vampirilor (ep. 19) 18.00 
Beverly Hills (ep. 158) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Ally 
McBeal (ep. 22) 21.00 Iubirea 
adevărată (comedie, SUA,
1993)23.10  Știrile PRO TV
23.30 Un detectiv cu 
greutate: Stăpânul Soarelui 

slalom superuriaș femei 23.15 
Lady Chatterley (f. SUA ’92)

ANTENAI
10.00 Știri 10.15 Agenția 

de presă (r) 10.20 Iluzii (s, 
ultimul ep.) 11.20 Finaluri 
fericite (co. romantică SUA 
1982) 14.00 Știrile amiezii
14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 
162) 16.30 Știri 17.00 Trei des
tine (s, ep. 81) 18.00 Uraganul 
(s, ep. 5) 19.00 Observator
19.30 Marius Tucă Show 
21.00 Pericol iminent (s, ep. 
21) 22.00 Viitorul începe azi 
(s,ep. 43) 23.00 Observator

PRO IV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 9.10 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Iubire 
adevărată (f/r) 12.00 The 
Doors (f. biogr. SUA ’91, p. I) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00The 
Doors (p. II) 14.30 Suflet de 
femeie (s) 15.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Cărările 
iubirii (s) 17.00 Știrile PRO TV
17.30 Dreptul la iubire (s)
18.15 Știrile PRO TV 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Ferma 
veselă (co. SUA ’88) 22.30 

20.00 Specialiștii (s, ep. 20) 
21.00 Academia de poliția (ep. 
22) 21.55 Știrile PRO TV 22.00 
Instinct primar (thriller/dramă, 
SUA, 1992)

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (r)

7.45 Guadalupe (r) 8.30 Te 
iubesc (r) 9.00 Dragostea nu 
moare (r) 10.00 Escrocii (r) 
12.00 De partea legii (r) 12.45 
Ultima vară (r) 13.30 Căsuța 
poveștilor (r) 14.00 Dragoste 
și putere (r)14.45 Misterioasa 
doamnă (r) 15.30 Acasă la 
Ernest Maftei cu Ruxandra 
Săraru 16.00 Uneori avem 
aripi (ep. 126) 16.45
Guadalupe (ep. 108) 17.30 Ul
tima vară (ep. 56) 18.30
Dragostea nu moare (ep. 83)
19.25 Căsuța poveștilor (ep. 5) 
20.00 Dragoste și putere (ep. 
290) 20.45 Misterioasa
doamnă (ep. 153) 21.30 Marile 
Procese-și crime (ep. 6) 22.00 
Fotbal Spania - transmisiune 
în direct

PRIMA IV
7.00 Mecanica distractivă 

10.00 Sister, sister (ep. 19)
10.30 Malcolm & Eddie (ep. 
19) 11.00 Gregory Hines Show 
(ep. 19) 11.30 Lumea lui Dave 
(ep. 19) 12.00 Apel de urgență 
13.00 Motor - emisiune

AGASA
7.00 De partea legii (r)

7.45 Căsuța poveștilor (r) 8.15 
Film documentar: Marile 
procese și crime (r) 9.00 
Dragostea nu moare (r) 10.00 
Cinemateca de acasă (r) 12.00 
Sport la minut - știri sportive
12.45 Oxigen 13.00 Hochei 
profesionist 14.00 Golazo - 
Top Gol Europa 14.30 Tenisul 
după Năstase 15.00 Faza zilei
15.15 Afară din joc 15.30 
Fotbal: II Calcio 17.25 NBA 
Action 17.55 Fotbal american
18.25 Săptămâna lui... 18.30 
Dragostea nu moare (ep. 84)
19.25 Căsuța poveștilor (ep. 
6) 20.00 Fotbal: rezumat 
Spania 20.30 Fotbal Spania - 
transmisiune în direct 22.30 
Uciderea lui Mary Phagan 
(dramă, SUA 1987)

PRIMA IV
7.00 Mecanica distractivă

9.30 Nemuritorul (d.a) 10.00 
Sister, sister (ep. 20) 10.30 
Malcolm & Eddie (s, ep. 20) 
11.00 Gregory Hines Show 
(ep. 20)11.30 Lumea lui Dave 
(ep. 20) 12.00 Legături de 
familie (ep. 10) 12.30
Secretele bărbaților
irezistibili 13.00 Vedetele 
dragostei 13.30 în numele

Seinfeld (s, ep. 170) 23.00 
Știrile PRO TV 23.30 Audiența 
națională (talkshow)

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (sr)

8.30 Acasă la Ernest Maftei (r) 
9.00 Dragostea nu moare (s/r) 
10.00 Cine a ucis-o pe Mary 
Phagan (f/r) 12.00 De partea 
legii (s/r) 12.45 Ultima vară (s/ 
r) 14.00 Dragoste și putere (s/ 
r) 14.45 Misterioasa doamnă 
(s/r) 15.30 Te iubesc (s, ep. 
108) 16.00 Uneori avem aripi 
(s, ep. 127) 16.45 Guadalupe 
(s,e p. 109) 17.30 Ultima vară 
(s) 18.30 Dragostea nu moare 
(s) 20.00 Dragoste și putere 
(s) 20.45 Misterioasa doamnă 
(s) 21.30 Surorile (s,e p. 31)
22.30 întrebați-o pe Alice 
(dramă SUA ’73)

PRIMA TV
7.00 Prima oră (mag. 

matinal) 10.00 Sport magazin 
(r) 11.30 Motor: Mag. auto (r) 
12.00 Misterele din New Or
leans (s) 13.00 Știri 13.10 
Atingerea îngerilor (s) 14.05 
Celebri și bogați (s) 15.00 
Maria Mercedes (s, ep. 47) 
16.00 Știri 16.10 Tia și Tamera 

automobilistică informativă 1 
15.00 Detectivi de elită (ep. 
8) 16.00 Pământul . Bătălia 
finală (ep. 8) 17.00 Super 
Jerry Springer (talkshow)
18.30 Știri 18.30 Camera 
ascunsă (ep. 65) 19.00 Viper 
20.00 Duet de unul singur 
(dramă SUA, 1986) 22.00 
Rea! TV 22.30 Știri

HB®
10.00 Războiul fiarelor 

(d.a): „Calea potrivită” 10.30 
Dragă, am micșorat copiii! 
(s) 11.15 Jack (co, 1996)
13.15 în pași de dans (co. 
romantică 1995) 15.00 Phoe
nix (thriller 1998) 16.45 
Graba strică treaba (co. 
1997) 18.30 Phenomenon 
(dramă romantică 1996)
20.30 Trenul cu bani (f.a. 
1995) 22.30 Dragi conce
tățeni (co. ’96) 0.15 Aventură 
de-o noapte (dramă 1997)

PRO IV - DEVA
08.00-08.30 “No comment” 

și "Vorbiți aici!” realizator 
Alin Bena 14.00-15.30 
Generația PRO (coproducție)

ANTENA l-DEVA
09.50-10.00 Știri (r) 10.00- 

24.00 Antena 1 București .

iubirii 14.00 Cinemagia - 
emisiune cinematografică 
informativă 16.00 Iadul Alb 
(dramă, SUA, 1994)18.00 
Știri 18.30 Camera ascunsă 
(ep. 66) 19.00 Viper (s) 20.00 
Detectiv particular (mister, 
SUA, 1992) 22.00 Frasier 
(ep. 19)

HB®
10.00 Incognito (thriller 

1997) 11.45 Foamea (s): 
„Surpriza” 12.15 Batman 
Forever (f.a. ’95) 14.15
Dragă, am micșorat copiii! 
(s): „Misiune ecologică” 
15.00 Lacul lebedelor (f. 
animație 1994) 16.30
Accidentul (dramă 1997)
18.30 Con Air - Avionul 
condamnaților (f.a. 1997)
20.30 Mizerabilii (dramă
romantică, 1995) 23.30
Interviu cu un vampir (f. gr.
1994)

PRO IV - DEVA
07.40 -08.00 Desene ani

mate 08.00-09.00 Talk show 
"Ghici, cine bate la ușă?” (r)

ANTENA VDEVA
08.30-09.00 “Plai de cânt 

și dor” 09.00-24.00 Antena 
1 București

(s, ep. 45) 16.35 Malcolm șî^ 
Eddie (s, ep. 45) 18.00 Știri, 
Meteo, Sport 19.00 Detectivi 
de elită (s, ep. 11) 20.30 Cine 
ia copilu’ (dramă SUA 1992)

HB®
10.00 Prieten și dușman 

(dramă. 1997) 12.00
Trancers (f., 1998) 13.15 
Operațiunea Elefantul (co.,
1995) 15.00 Cocoșatul de la 
...Universitate (f., 1989)
16.45 Fiicele doctorului 
March (dramă, ’94) 18.45 
Teren minat (f.a. 1994) 20.30 
Limbajul trupului (thriller 
er., 1995) 22.15 Magna cum 
laude (dramă, 1994)

PRO IV - DEVA
06.45-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00-09.00 
“Bună dimineața, PRO TV e al 
tău!” 09.00-10.00 Program co
mercial PRO TV Deva 17.00-
17.15 Știrile PRO TV (copro
ducție) 22.15-22.30 Știri locale

ANTENA VDEVA
16.30-17.00 Sportul hune- 

dorean 17.00-17.50 Antena 1 
București 17.50-18 00 Știri locale 
18.00-24.00 Antena 1 București,/

netescep
Perioada 30 ianuarie - 1 februarie

3 BERBEC
Câștigați într-o dispută, 

iar o veche relație se poate 
transforma în dragoste. 
Duminică vreți să vă 
odihniți, dar influența zeiței 
Venus le pune pe jar pe 
doamne. Sunteți gata de 
sacrificii pentru parteneri, 
dacă vă avantajează. Luni 
astrele vă ajută să luați o 
decizie corectă, cu efecte 
de durată.

O TAUR
în loc să contraziceți pe 

toată lumea, mai bine luați 
în considerare și părerile 
altora. O întâmplare 
ciudată vă ajută, duminică, 
să puneți capăt unei relații 
fără viitor. Renunțați la 
obiceiuri dăunătoare și 
vedeți cine vă pune piedici 
în realizarea planurilor dv. 
Pe viitor alegeți-vă prietenii 
mai atent.

3 GEMENI
Dacă sunteți bărbați 

considerați că toate relele 
vi se întâmplă din cauza 
femeilor și nu le apreciați. 
Duminică doamnele ar 
trebui să nu se certe cu 
familia. Cu diplomație ați 
putea obține orice. Luni e 
ziua cea mai nimerită 
pentru a clarifica 
neînțelegerile la locul de 
muncă. în zilele următoare, 
atenție la cheltuieli!

•

□ RAC
Momentul e excelent 

deconectării. Forma e 
deosebită atât din punct de 
vedere fizic cât și spiritual. 
Duminică nu e cazul să 
preluați toate problemele 
partenerului și familiei. O zi 
frumoasă și liniștită, cu 
speranțe de noi legături, 
aveți luni.

O LEU
Sunt posibile neplăceri 

în plan personal. Atenție la 
cum circulați și la stres! E 
bine să vă bazați pe 
puterile proprii duminică, 
ca să nu riscați punerea în 
primejdie a relației cu 
partenerul. Luni e o zi 
favorabilă, dar nativii celei 
de-a doua decade să fie 
prudenți.

O FECIOARĂ
Trăiți într-o tensiune 

interioară și ar trebui să 
rezolvați situația. Situația 
financiară vă influențează 
ziua de duminică, în care 
evitați orice joc de noroc. 
Atenție la cum vă investiți 
banii dar mai ales la 
relațiile de cuplu, luni.

O BALANȚĂ
Aveți un week-end 

netede*»

plăcut. O nouă legătură 
amoroasă nu e benefică. 
Deși visați la dragoste, 
duminică sunteți nevoiți 
să coborâți cu picioarele 
pe pământ. în săptămâna 
care începe dați drumul 
la cheltuieli. Să nu vă 
pară rău! Nu trebuie să 
luptați pentru ceea ce 
doriți.

O SĂGETĂTOR
Soarele strălucește 

pe strada dv., aveți un 
farmec irezistibil. Cei 
care au parteneri din 
Capricorn sau Berbec nu 
vor putea evita duminică 
certurile. în rest liniște și 
pace. Idei strălucite, 
succes în profesie sau în 
afaceri și energie 
debordantă la începutul 
noii săptămâni.

O CAPRICORN
Aveți de rezolvat o 

problemă mai veche cu 
partenerul. Rezultatele 
depind numai de dv. 
Duminica ar putea fi 
bună în plan financiar. 
Dar, atenție la sănătate! 
Schimbări majore în 
viața particulară, la locul 
de muncă totul se 
petrece cum v-ați 
închipuit, începând de 
luni.

O SCORPION
începeți să vă 

echilibrați bugetul. Un 
sfârșit de săptămână 
bun. Sunteți activi dar 
cam nervoși duminică. 
Ascultați de partener și 
va fi bine. Un cer senin, 
deși forma fizică nu e 
cea mai bună, vă 
așteaptă luni, când vi se 
recomandă sportul și 
plimbarea în aer curat.

O VĂRSĂTOR
Viața de societate și 

hobby-urile vă sunt 
favorizate. Doamnele vor 
avea bucuria unor 
schimbări favorabile în 
relația cu partenerul. Nu 
vă puneți partenerul la 
încercare, cerându-i 
imposibilul. Dacă nu 
exagerați cu pretențiile 
veți petrece clipe plăcute 
împreună.

5 PEȘTI
Doamnele rezistă cu 

greu tentației unei 
aventuri. Nu merită 
riscul, consecințele 
putând fi nefaste și greu 
de remediat. Sunt 
posibile conflicte în 
cuplu, duminică, dacă nu 
manifestați mult tact. în 
săptămâna ce începe să 
nu vă certați, căci aveți 
mult de pierdut.



ANIVERSARI

• Astăzi când își serbează 
ziua de naștere micuțul Sebi 
Ocoș și mămica lui Geta, 
părinții, bunicii, Lili, Marian și 
dna Alic le urează sănătate, 
fericire și un călduros "La mulți 
ani!" (6787)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă cu grădină și 
dependințe. Vețel, Vulcez, 43 
A. (6968)’

• Vând apartament 2 ca
mere, decomandate, central, 
în Hațeg. Informații str. T. 
Vladimirescu, bl.17 B, scara I, 
etaj 3, ap.92. (6685)

• Vând casă în Mintia și 
semiremorcă înmatriculată, 
cu CI. Tel. 622476 (8870)

• Vând apartament 2 ca
mere, ultracentral, îmbunătățit. 
Deva, tel. 217673. (6995)

• Cumpăr apartament 2 
camere, decomandate, exclus 
Micro 15. Tel. 620916 (6992)

• Vând urgent casă, gră
dină, gaz, apă. Deva,tel. 
213850 (6990)

• Vând /schimb apartament 
3 camere, 83 mp, central, cu 
apartament 2 camere. Tel. 
626276, 094 702455 (6684)

• Cumpăr garsonieră, apar
tament 2 camere, parter, pen
tru ABC. Deva, tel. 054 
226386, 094 521356 (6686)

• Vând casă cu grajd și 
grădină mare, Brănișca, tel. 
666656 (6152)

• Vând apartament 4 ca
mere, Deva, ultracentral, tel. 
217804 (6154) .

• Vând casă, anexe, teren 
agricol, 3 ha, Valea Lungă. 
Informații Luncoiu de Jos, 
nr.117, tel. 092724117 (3391)

• Vând apartament 2 ca
mere, etaj 1, Hunedoara, str. 
Cerbului, tel. 718156 (3158)

• Vând Dacia 1304, aco
perită, preț 40.000.000, nego
ciabil. Tel. 217230 (6973) 

culată, preț 12.000 DM. Tel. 
092 281558, 216043 (6979)

• Vând ARO 243, remorcă 
1,5, preț 50.000.000. nego
ciabil. Tel. 224564 (6973)

• Vând Volvo 340 Diesel, an 
fabricație 1986, înmatriculat, 
introdus în țară 1994, consum 
5,5 I. Tel. 092 708368 (6976)-

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

• Vând Fiat Regata, Diesel- 
Break, cu carte de identitate. 
Tel. 054/720677 (4235

• Vând urgent Dacia 1310, 
preț negociabil, tel. 650420 
(3391)

• Cedez contract Daewoo 
Damas de lux. Tel 054/ 
770864 și 092599599. (3155)

• Vând tractor 445 CP,
mașină de erbicidat, n.așină 
semănat, cu plata în rate. 
Informații Hațeg, str. Cloșca 
nr.32. (3157)'______________

• Cumpăr telefoane GSM '
defecte, sparte sau codate.1 
eventual repar, decodez. Tei., 
094 859958 (6734)________ !

• Vând două rezervoare 
motorină având capacitate de 
2 t fiecare. Tel. 234143 (6961,

• Cumpăr piese de mobilier 
vechi, peste 80 ani, ceasuri, 
tablouri, argintărie, statuete, 
diferite piese decorative vechi. 
Tel. 056 184728, 092 397184 
(6970)

• Vând televizor Sony, celu
lar Philips, telefon Loewe, 
Ericsson, video recorder 
Goldstar, noi. Tel. 229278 
(6978)

• Vând oțel beton <j>6 - 2965 
și <|>8, 10,12 = 2805 lei/kg. Tel 
213637, 092 348200 (6975)

• SC Torcătorie Miercurea
SRL, jud. Sibiu, execută stofe 
și pături din lână, cu mate
rialul clientului. Tel. 069 
533211 (6981)____________

• Vând calculatoare 486, 
second hand, asigur service, 
instalări programe,upgrade, 
depanări. Tel. 211798 (10-20) 
(6988)

• Vând drujbă rusească, cu 
piese rezervă. Tel. 241885 
(6074)

• Societatea Ultra Service 
vinde copiatoare noi, second
hand, imprimante laser ink-jet, 
case marcaj, cântare elec
tronice, la prețuri avantajoase. 
Reciclăm cartușe imprimante 
laser și ink-jet. Asigurăm ser
vice în garanție, postgaranție 
și piese schimb. Tel. 092/ 
554878, 092/380613 (3787)

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

• SC TERMOSANITARA 
vinde la preț avantaios cen
trale termice, boilere, calo
rifere, țeavă XLPE, fitinguri, 
robineți. NOU: centrale de 
apartament (cameră închisă, 
evacuare forțată). Informații str. 
Dorobanților, nr.12 Hune- 
doara, tel. 092/701072 (4228)

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

• Vând ieftin TV color, ma
șină de spălat automată, com
puter 386 Nintendo, xerox de
fect, radiocasetofon auto, scan
ner A4. Tel. 711063 (4239)

ÎNCHIRIERI

• închiriez spațiu 200 mp 
(Milițianul grăbit). Tel. 223468, 
după ora 18. (6160).

OFERTE DE 
SERVICII

• Efectuăm traduceri nota
riale engleză și tehnoredac
tare computerizată proiecte, 
lucrări diplomă, prețuri excep
ționale. Tel. 626860 (6967)

• SC lulia Farm Hunedoara 
angajează farmacist. Tel. 
712132 sau 716886 (6964)

Anunț publicitar
Consiliul de Administrație al S.C. 

Farmaceutică REMEDIA SA Deva, cu 
sediul în Deva, str. Dorobanților nr. 43, jud. 
Hunedoara, convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor societății în data de 
12 februarie 1999, ora 10,00, la sediul societății, 
cu următoarea Ordine de zi:

1. - Aprobarea înregistrării diferențelor de 
reevaluare, conform H.G./983/1998 și majorarea 
capitalului social al societății.

2. - Aprobarea structurii acționariatului 
societății.

3. - Analizarea situației activelor propuse 
pentru vânzare.

4. - Completarea Consiliului de administrație 
ai societății.

5. - Diverse
în cazul în care nu se îndeplinește cvorumul 

legal Adunarea Generală se va ține în data de 15 
februarie 1999 la aceeași oră și în același loc.

• Societate comercială an
gajează agenți comerciali. Tel. 
234283 (6991)

• SC Rep Rover Service 
SRL Deva angajează vânzător 
piese auto import, condiții: 
cunoștințe mecanică auto, 
muncitori necalificați. Relații 
str. Horea, nr.40, la magazin. 
(•6996)

• S.C.Marschall Reisen 
angajează mecanic auto, cu 
experiență în mașini mari, 
vârsta până la 35 ani. Infor
mații la tel. 714165 (4231)

DIVERSE

• S.C. ROX FAVORIT SRL 
Orăștie anunță intenția de 
autorizare a mediului a unită
ților: magazin en-gros Orăștie, 
str. N.Bălcescu, nr. 44, chioșc 
în piața din str. Pricazului. 
Sesizări la APM Deva în 20 de 
zile. (4135)

• S.C: TV Net SRL anunță 
intenția de majorare a tarifelor 
începând cu data de 1 martie 
1999. (4240)

PIERDERI

• Pierdut certificat de acțio
nar nr. 302794 emis de Soc.de 
Investiții Financiare Banat- 
Crișana Arad pe numele Gaș- 
parescu Ileana, având un nu
măr de 1000 acțiuni, de la nr. 
296899866, până la nr. 
296900865. Se declară nul. 
(6977)

• Pierdut CI seria B nr. 
755590. Se declară nulă. 
(6983)

• Pierdut certificat cod fiscal 
2664641 aparținând Asociației 
Locatari 28 Deva. Se declară 
nul. (6987)

• Pierdut certificat cod fiscal 
nr. R 2113146 pe SC Tomcom 
SRL Deva. Se declară nul. 
(6984)

• Pierdut carnet șomaj nr. 
20600 pe numele Olariu 
Remus. îl declar nul. (6157)

• Pierdut carnet de muncă 
pe' numele lonescu Maria. îl 
declar nul.(3156)

COMEMORĂRI

• Nimic nu poate să te 
înlocuiască pe această 
lume, dragă

MARIANA JURCA
de când ai plecat de lângă noi, 
lăsându-ne singuri pentru 
totdeauna. Nu o să te uite 
niciodată soțul, fiul, fiica, nora, 
ginerele și scumpii nepoți. 
Comemorarea va avea loc 
astăzi, 30.01.1999, ora 11, la 
Biserica din Cimitirul Emi- 
nescu. Dumnezeu să te 
odihnească. Familia. (6980)

• O lacrimă, o floare, ne- 
ștearsă amintire pentru me
moria scumpei noastre cuscre

MARIANA JURCA
Nu te vom uita niciodată. 

Cuscrii, familia Gros Viorel și 
Viorica. (6980)

r Primăria comunei 1 
| Brănișca j
' Primăria Comunei Brănișca scoate ia licitație |

■ publică in vederea închirierii spațiul BRUTĂRIA . 
I BRĂNIȘCA. Licitația va avea loc în data de 15 1 
| februarie 1999, ora 12, ia sediu! Primăriei, informații |
■ despre condițiile de participare ia licitație ia sediul i 
* Primăriei Brănișca tel. 666430, orele 8,30 - 16,30.

( Spitalul C.F. Simeria ) 
organizează în termen de minimum 30 zile de la apariția 

în ziar a anunțului, concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante:

- Medic specialist interne
-- Medic specialist chirurgie generală
- Medic specialist A.T.l.
- Medic specialist laborator analize medicale
- Medic specialist dermato - venerice
- Medic specialist oftalmologie
- Medic specialist neurologie 
-Medic medicină generală
Concursul se va desfășura conform H.G. Nr. 281/1993 

și Ordinului M.S. Nr. 366/1998 modificat și completat prin 
Ordinul Nr. 622/1998.

Scoaterea la concurs a posturilor vacante a fost apro
bată de D.G.S.M. București prin adresa Nr. 23/4068/ 
11.11.1998 și avizată de Colegiul Medicilor Jud. 
Hunedoara.

înscrierile se fac în termen de 30 zile de la data apariției 
anunțului în ziar.

Informațiile privind participarea la concurs și tematica 
se iau de la sediul unității din Simeria, Str. Avram lancu, 
nr. 26 Jud. Hunedoara sau la telefon 054/260681.

L _________—---------- ----- 'V

• Au trecut 6 luni de lacrimi 
și durere de când ne-a 
părăsit pentru totdeauna cea 
care a fost

LUXANDRA AURELIANA
TAMȘA

Slujba de pomenire va 
avea loc duminică? 31 
.ianuarie 1999, la Paraclisul 
Spitalului Deva. Dumnezeu 
să te odihnească în pace. 
Mama și sora. (6781)

DECESE

• Soția Mariana, copiii 
Florin, Lucian, Alin, Daciana, 
Carmen, Camelia și Ioana, 
cu nemărginită durere, 
anunță încetarea fulgerătoa
re din viață a celui care a fost 
un minunat soț, tată și bunic

IOAN BACRIU
înmormântarea are loc 

azi, sâmbătă, la ora 14,30, la 
Deva. Vei rămâne veșnic în 
amintirea noastră.

Primaria municipiului 
Orăstier

Licitație
în conformitate cu Legea nr. 50/1991, cap. II, republicată in 

1997) privind concesionarea unui teren pentru construcție atelier și 
depozit și a unui teren pentru construcție garaj. Primăria municipiului 
Orăștie anunță:

La sediul din str. Armatei, nr. 17 va avea loc in data de 
22.02.1999, ora 10,00, licitație publică privind:

• Concesionarea unei parcele de teren situat in str. Erou 
Munteanu, având o suprafață de 2.400 mp, cu destinația construcție 
«telier și depozit, potrivit cu documentația de urbanism:

- prețul de pornire la licitație este de 2000 lei/mp/an.
- taxa de documentație este de 20.000 lei.
- taxa de participare la licitație este de 40.000 lei
- garanția de participare la licitație este de 4.800.000 lei.
- perioada concesionării este de 25 ani.
• Concesionarea unei parcele de teren situat in str Popa Șapcă, 

având o suprafață de 21 mp, cu destinația construcție garaj, potrivit 
cu documentația de urbanism:

- prețul de pornire la licitație este de 6.579 lei/mp/an.
- taxa de documentație este de 20.000 lei.
- taxa de participare la licitație este de 40.000 lei.
- garanția de participare la licitație este de 138.159. lei.
- perioada concesionării este pe durata existenței construcției.
Până în preziua organizării licitației, ora 15.00, are loc 

înscrierea persoanelor fizice sau juridice interesate, precum și 
vânzarea de către organizator a documentației de licitație, la sediul 
din str. Armatei, nr. 17.

Informații suplimentare se opt obține la telefon 241019 - Serviciul 
administrarea domeniului public și privat, tehnic-investiții.

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

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

Soc.de
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Obiectivul principal al S.C. Salubritate este 
ca Deva să fie un oraș frumos, curat

- Die director, societatea 
pe care o conduceți, S. C. Sa
lubritate SA Deva, s-a înființat 
prin reorganizarea prin divi
zare a RAGCL Deva și are ca 
acționar unic Consiliul local 
Deva. Ce ne puteți spune 
despre ea?

- într-adevăr, societatea pe 
care o reprezint s-a înființat 
prin reorganizarea prin divi
zare a RAGCL Deva, în temeiul 
Legii nr. 207/97. întregul pro
ces de reorganizare a regiei a 
fost în temeiul legii, contrar afir
mației unora dintre foștii con
ducători ai regiei, cu o singură 
excepție, respectiv absența 
unei analize privind cauzele 
reale ale pierderilor înregis
trate de fosta regie.

- Ne puteți spune cu e 
zestre ați pornit la drum?-

- Cu o zestre săracă, ur
mare a modului în care a fost 
gestionată până acum această 
activitate. Mă refer la dotările 
care ne-au revenit prin actul 
administrativ individual de 
înființare pe care nu le-am gă
sit faptic, la starea de degra
dare accentuată a unora care 
nu mai permite repunerea lor în 
funcțiune, iar ceea ce mai pu
tea fi folosit era într-o stare 
avansată de uzură. Această 
stare de fapt am analizat-o în 
prima ședință a Consiliului de 
administrație și am informat în 
scris executivul Consiliului lo
cal, în vederea luării măsurilor 
ce se impun. Pe această temă 
am făcut mai multe interpelări, 
ultima din 13 decembrie 1998, 
fără a primi însă nici un răs
puns. Personal nu înțeleg 
această poziție a executivului 
de a refuza orice analiză la

fosta regie, de a cunoaște cau
zele reale ale pierderiloi și ale 
rămânerii in urmă din punct de 
vedere tehnologic

Pentru a corecta această 
carență, am făcut noi o astfel de 
analiză, aprobată în Consiliul de 
administrație din luna ianuarie, 
pe care o vom înainta executi
vului pentru a fi analizată ș1 apro
bată, în prima ședință a Consi

liului local, inclusiv cu I larea 
măsurilor ce se impun.

- Să înțelegem, die director, 
că activitatea de salubrizare a 
municipiului Deva va avea de 
suferit?

- Evident ca nu. Până la numi
rea mea ca director la această 
socieiate am ocupat funcția de 
șef birou tehnic la RAGCL Deva 
și cunoșteam bine modul în care 
fosta conducere a gestionat re
gia, deci și această activitate. Pe 
această temă deseori am făcut 
mâi multe sesizări adresate Pre
fecturii, Consiliului județean, Con
siliului local și executivului aces
teia. După înființarea societății am 
trecut la treaba Am realizat o 
analiză diagnostic a acesteia și 
pe această bază am propus 
programul de restructurare care 
a fost aprobat în primul consiliu de 
administrație din luna august și pe 
care l-am pus în aplicare. Acesta 
are în principiu 4 etape. O primă 
etapă are în vedere aducerea la 
starea normală de funcționare a 
utilajelor specifice, etapă care s-a 
finalizat deja. în prezent ies zilnic 
7 autogunoiere cu container, trei 
autocompactoare, un tractor și un

Convorbire cu ing. Gheorghe Bogdan, 
director ai *> C. Salubritate SA Deva

ARO basculant, ceea ce face ca 
starea de curățenie a orașului să 
se îmbunătățească net față de 
situația existentă la data înființării. 
O a doua etapă, care a început 
deja, are în vedere repararea tu
turor containerelor de 4 mc, la 
data înființării peste 80% din 
acestea fiind degradate; ea se va 
finaliza în vara acestui an. Cea de 
a treia etapă are în atenție imple

mentarea graduală a europube- 
lelor, acolo unde se pretează, evi
dent pe baza unor studii privind 
structura deșeurilor. A patra 
etapă prevede realizarea unui 
depozit ecologic de deșeuri, pe 
baza studiului de prefezabilitate 
realizat în cadrul societății 
noastre' și depus la Consiliul local 
Deva. Toate acestea vor face ca 
în scurt timp Deva să devină unul 
dintre cele mai curate orașe ale 
țării. Trebuie arătat însă că mo
dernizarea tehnologică prin intro
ducerea europubelelor și reali
zarea depozitului ecologic de de
șeuri va duce la creșterea pre
țului prestației, acesta fiind un alt 
argument pentru realizarea 
acestei etape gradual.

- Se pare că în curând o să 
aveți concurenți. Cum comen
tați acest aspect?

- Nu ne este frică de concu
rență în condițiile în care aceasta 
este în spiritul legilor în vigoare. 
Programul de restructurare re
alizat de noi este perfect viabil, 
avem o experiență în domeniu de 
peste 30 de ani precum și do
tările pentru a face față cererii, 
atât în municipiul Deva cât și în 

localități limitrofe, personal de 
specialitate de înaltă compe
tență și relații amiabile cu toți 
beneficiarii. Prin măsurile luate 
până acum starea de curățenie 
a municipiului a crescut vizibil.

Având în vedere realizările 
societății noastre, siguranța că 
mijloacele financiare le vom 
utiliza exclusiv pentru îmbu
nătățirea activității de salubri
zare și nu pentru alte interese, 
cât și relațiile pe care le dorim 
amiabile, considerăm că ne 
vom menține toți beneficiarii 
prezenți, iar posibilii noi bene
ficiari vor opta tot pentru 
societatea noastră.

- Care sunt relațiile dv. cu 
posibila societate concurentă?

- Practic nu avem și nu vom 
avea vreo relație cu această 
societate. Informăm populația și 
agenții economici din Deva că 
zvonurile răspândite de către 
unii sunt calomnioase și false, 
încălcând prin aceasta legea 
concurenței. Societatea noastră 
nu s-a desființat și nu se va 
desființa nici în viitor, iar prin 
managementul performant apli
cat se va dezvolta astfel încât 
să satisfacă în cele mai bune 
condiții pretențiile beneficiarilor. 
Ceea ce am cerut tuturor fac
torilor de decizie a fost respec
tarea legilor în vigoare în Ro
mânia. Ne bazăm și pe matu
ritatea Consiliului local Deva, în 
calitatea sa de acționar unic, de 
a-și apăra interesele patrimo
niale la societatea noastră, mai 
ales că a luat cunoștință de 
progresele realizate de noi în 
domehiu.

A consemnat 
Văii ARDELEANU

SC APATERM'SA 
DEVA
anunță toți consumatorii de apă po
tabilă racordați la conductele magistrale, 
(j)1000 Sântămăria Orlea ■ Deva si (|) 600 
Batiz-Deva întreruperea furnizării apei 
potabile în orașele Hațeg, Călan, 
Simeria, satele adiacente ronductelor 
magistrale și municipiul Deva tn data 
de 03.02.1999 ora 7 până în 
04.02.1999 ora 7, pentru remedierea unor 
defecțiuni și avarii de pe traseu, precum .și 
revizii la stațiile de producere a apei potaBile 
In aceeași perioadă va fi întreruptă și 
furnizarea apei calde menajere.

Deși este iarnă, Ion Cîmpean și Stan Rotaru de la Acvacalor 
Brad execută lucrări de reparații și întreținere

Foto. Traian MÂNU

31 ianuarie a.c.
Ultimul termen pentru depunerea declarațiilor

Reamintim tuturor celor interesați că ultimul termen 
prevăzut de Ordonanța de urgență nr.62/1998 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind 
impozitele și taxele locale este ziua de 31 ianuarie a.c. 
Important este însă, pentru a evita aglomerațiile, ca 
aceste declarații să fie depuse la organele fiscale 
înainte de data respectivă. (N.T.)

Consiliul de 
administrație 

al SC 
"Corvinul” SA 
Hunedoara
Modifică data convo

cării Adunării Generale 
Extraordinare a Ac
ționarilor pentru data 
de 25.02.1999, ora 12.00, 
la sediul societății.

în cazul în care 
Adunarea Generală nu 
va fi legal constituită, 
se va reprograma în 
data de 26.02.1999, în 
același loc și la 
aceeași oră.

Blocul “CASIAL" din Deva - o construcție ce înnobilează 
aspectul arhitectonic al orașului

Foto: Traian MÂNU

S.C. DEVATRAIXI5 5.A.
SC Devatrans SA informează publicul călător că începând cu 

data de 01.feb.1999 autobuzele vor circula pe traseele enume
rate mai jos după următorul program:

Traseu Program circulație
1. Deva-Boholt-Toplița Luni-vineri: 5.20/6.30/1T30/16.30 

Sâmbătă: 7.15/15.15
Luni-vineri: 5.20/6.10/8.00/13.15/15.00 

16.30/18.30
Sâmbătă: 8.30/16.30 

Luni-vineri: 4.40/6.10/14.15/17.00 
Luni-vineri: 5.30/6.30/14.15/16.00 
- Se suspendă -

2. Deva-Leșnic

3. Deva-Chergheș
4. Deva-Cozia
5. Deva-Sîntandrel

Cf ANUNȚ PUBLICITAR ]
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE | 

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, str. i 
22 Decembrie, nr. 37 A, scoate la vânzare prin LICITĂȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și H.G. 55/98, 
modificată și completată cu HG nr.361/1998, 39,9647% din acțiunile Societății Comerciale 
“METALCHIM” - S.A. DEVA, cu sediul în DEVA, str. 22 Decembrie, bl.4, sc. A-B, județul Hunedoara, 
cod fiscal R 2117172, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/3/1991, având:

Obiectul principal de activitate: comercializarea cu ridicata a produselor metalo-chimice, 
comerț cu amănuntul a produselor metalo-chimice.

Capitalul social conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului, 
Comerțului: 3.382.675 mii lei.

Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/semestrul I): 5.838.510 mii lei. 
Pierderea în semestrul I 1998: 193.668 mii lei.
Structura acționariatului la data de 26.06.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
F.P.S 54.075 39,9647
S.I.F 61.207 45,2357
P.RM. 19.977 14,7642
Manager 48 0.0354
Total 135.307 100

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 1.351.875.000 lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția 
Teritorială a Fondului Proprietății de Stat Hunedoara, între orele 8-16, până în ziua precedentă, 
organizării licitației, inclusiv.

Prețul de vânzare al DOSARULUI DE PREZENTARE de 2.500.000 lei, taxa de participare în 
valoare de 2.500.000 iei și garanția de participare în valoare de 40.556.250 lei vor fi achitate la 
casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Hunedoara a FPS. sau în contul numărul 
251100980000607 deschis la 3RD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine); ■»
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participare la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc la data de 22.02.1999, ora 10,00, la sediul FPS - Direcția Teritorială Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la 

data de 01.03.1999 la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de-a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

PREZENTARE și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus
Pentru persoanele fizice/juridice străine, plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de 

participare și a garanției de participare se face în contul nr. 251.100.000 002 423.000.08 de devize 
convertibile în USD, deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a 
României la data achitării acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute în H.G. 55/1998 
modificată și completată, art. 51, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE în plic 
sigilat cel mai târziu cu o oră înainte de începerea licitației, la sediul de mai sus.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare-cumpărare în 
devize convbrtibile la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare 
de garanție bancară valabilă 120 de zile calendaristice de la data depunerii doclimentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la sediul Direcției Teritoriale FPS 
Hunedoara-Deva - d-na Secașiu Rozalia, tel. 054/211089 sau 214503, zilnic, între orele 10-13.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa wwyv sof.ro.

Tiparul executat la Tipografia “Cuvântul liber" Deva


