
t. Astăzi creștinii sărbătoresc
4 “întâmpinarea Domnului”

Greva minerilor din 
Valea Jiului a fost 
declarată ilegală!

Ieri, la Deva, Tribunalul Hunedoara a respins acțiunea în re
curs înaintată de către Liga Sindicatelor Miniere Valea Jiului 
împotriva Companiei Naționale a Huilei Petroșani.

Prin decizia de ieri, instanța de la Deva a păstrat soluția civilă 
nr. 238/1999, pronunțată de către Judecătoria Petroșani, declarând 
astfel greva minerilor din Valea Jiului, din luna ianuarie, ilegală.

Sentința pronunțată ieri, de către Tribunalul Hunedoara, este 
irevocabilă. (C.P.)

Una din realitățile cu 
care ne confrun
tăm în ultimii ani este 

adâncirea prăpastiei între 
cetățenii foarte bogați și 
cei foarte săraci.

Cum au devenit unii 
dintre cetățenii noștri 
extrem de bogați, știut 
fiind că în urmă cu 10 ani 
exista o anumită egalizare 
a veniturilor și, deci, și a 
averilor? La această 
întrebare mulți ar dori să 
poată da un răspuns, dar 
nu reușesc și atunci 
exclamă: “Necunoscute 
sunt căile Domnului!’’

Există probabil un 
anume procent de oameni

Prăpastia
care au reușit în afaceri, 
care au avut noroc și au 
agonisit pe căi cinstite banii 
și averile de care dispun. 
Dar există și o întreagă 
categorie de înavuțiți peste 
măsură, care jonglează cu 
miliardele și pun stăpânire 
pe întregi ramuri econo
mice și domenii de 
activitate. Ei de unde au 
aceste resurse, cine le 
sunt binefăcătorii care i-au 
ridicat la rangul de nababi, 
stăpânitori ai unor 
adevărate imperii?

Una din căile cunoscute

de îmbogățire fără just 
temei a fost crearea acelor 
SRL-uri “căpușe” pe 
spinarea firmelor de stat, 
care au transferat din avuția 
națională în buzunarele 
“întreprinzătorilor” adevă
rate averi. Dar aceasta nu 
putea fi singura cale. 
Corupția și economia 
subterană ascund cu 
siguranță mult mai multe 
căi, dintre care pe marea 
majoritate nu le cunoaștem 
încă.

Astfel, s-a creat această 
categorie a îmbogățiților

după revoluție, care 
sfidează și se comportă 
arogant față de marea 
masă a celor foarte 
săraci, oameni ce își duc 
cu greutate poverile unei 
sărăcii devenită cronică, 
supraviețuind zi după zi, 
în umilință, o tranziție 
sufocantă.

S-a spus, de nenu
mărate ori, că golul din 
prăpastia ce desparte pe 
cei foarte săraci de cei 
foarte bogați va fi umplut 
de o așa-zisă “clasă de 
mijloc” a micilor

Tiberiu iSTRATE
(Continuare în pag. 8)
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Reforma - deja prea grea pentru 
crusta fragilă a democrației ?

"Brodat cu aura liderului 
Miron Cozma, de intangibil 
profanator al Codului Penal, 
înfășat în coconul ideilor 
extremiste răspândite de C.V. 
Tudor, marșul cu păruieli al 
minerilor a apărut ca o posibilă 
tentativă de resurecție a unei 
forme de dictatură. Impresia a 
fost exacerbată nu de amploa
rea și forța “revoluționară" a 
minerilor, cât de incapacitatea 
repetată a forțelor de ordine de 
a dezamorsa, profesionist, o 
mișcare de protest sindical. 
Mișcare, ce-i drept, construită 
reflex, pe tiparul violent al 
mineriadelor rămase cu autori 
"necunoscuți" din 1990 și 1991. 
în "bătălia de la Costești" s-a 
văzut clar că minerii nu puteau 
lovi în măsura în care jandarmii 
și polițiștii erau “dispuși” să 
încaseze. Explicații pentru 
aceasta se pot brodi 
sumedenie, ba se pot fabrica 
chiar scenarii rocambolești al 
căror “rafinament” frizează 
S.F.-ul. Trădare nu pare să fi

fost, deși nu poți să nu gândești 
că cel mai urât vis al unui ofițer 
din poliția română pare a fi 
demilitarizarea și descen
tralizarea instituției cu trecerea 
în subordinea primăriilor. 
Adevărul este că slaba 
prestație a forțelor de ordine s- 
a produs în totalitatea ei după 
chipul și asemănarea actualei 
clase politice românești. 
Efectele incompetenței, 
iresponsabilității și nevolniciei 
promovate de putere printr-un 
aflux fără precedent de 
nepotisme și numiri clientelare 
pe funcție, s-au văzut încă o 
dată, pregnant, la Costești, în 
ciuda valurilor camuflante de 
gaze lacrimogene. De data 
aceasta, tarele pomenite mai 
sus au primit numele unui 
Dejeu, Zaharia sau Lupu și sunt 
legate de un domeniu vital 
mandatat cu obligația de a asi
gura ordinea publică și pro
tecția instituțiilor fundamentale 
ale oricărui stat de drept.

Ce s-a întâmplat la Costești

a fost o demonstrație "live” într- 
un alt plan a ceea ce se 
întâmplă de nouă ani în 
economia românească, în 
sistemul sanitar românesc, în 
Guvern și Parlament, în toți porii 
acestei societăți ce suferă de 
pe urma incapacității politicului 
de a reforma. Știam că ayem o 
economie falimentară, un 
Parlament plin de “tejghetari" 
spilcuiți pe banul contri
buabilului, iar spitalele ne sunt 
invadate de o mizerie 
aducătoare de moarte. La 
Costești am aflat că și forțele 
de ordine ne sunt doar de 
paradă, la capitolul tactică și 
strategie ele dovedindu-se 
inferioare chiar și minerilor lui 
Miron Cozma.

Revenind la cea de-a 
cincea mineriadă, se poate 
spune că fiecare a dorit altceva 
de la marșul ortacilor. Minerii au 
dorit locuri de muncă și salarii 
mărite, Miron Cozma, strunind 
nemulțumirile lor, a urmărit o 
revitalizare a mitului său de

r
"luceafăr” al cărbunelui din 
Valea Jiului, mit care îi aduce 
influență, bani și perspective 
politice nebănuite, iar C.V. 
Tudor, de la PRM, a vizat 
obținerea unei noi spirale 
ascendente pe scara 
popularității. La prima impresie 
lăsată "pacea de la Cozia” i-a 
mulțumit pe toți, mai puțin pe 
mineri care până la această 
oră nu au primit nimic din 
revendicările formulate. 
Blazonul de căpitan de "oști” 
al lui Cozma și aparența de 
"salvator al neamului” pe 
care mizează politicianul C.V. 
Tudor în lupta sa pentru 
putere pot primi noi galoane 
valorice în ochii miopi ai unei 
părți din electorat, dacă 
puterea se va arăta și de- 
astă dată șovăielnică în 
eradicarea dură a acestor 
metehne. De la o etapă la alta, 
ele s-au manifestat din ce în

Adrian SĂLĂGEAN
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Ce trebuie să știm despre

Taxele pentru utilizarea 
drumurilor

Celebra Lege 118/1996 prin care s-au instituit 
taxele pentru utilizarea drumurilor, care mai este 
cunoscută și sub numele de "taxa Băsescu", 
revine din nou în actualitate Până acum însă 
efectul aplicării legii amintite n-a fost cel așteptat, 
reabilitându-se doar scurte porțiuni de șosele 
(unde au apărut și nu mai puținele panouri cu 
inscripția "Aici sunt banii dstră”), în vreme ce 
banii au luat căi diverse, risipa resimțindu-se 
inclusiv în confortul realizat la diverse niveluri 
din domeniu, bineînțeles, pe banii contribuabililor, 
în final.

în legătură cu conținutul OG nr.72/1998 pentru 
modificarea și completarea Legii 118/1996 privind 
constituirea și utilizarea Fondului special al 
drumurilor publice, l-am rugat pe dl ec. Dănuț 
Ciocoiu, director adjunct al Sucursalei Hunedoara- 
Deva a CEC, să ne facă precizările de rigoare, 
cunoscând faptul că salariații și unitățile acestei 
instituții bancare au o implicare efectivă în 
încasarea taxelor pentru utilizarea drumurilor. Din 
cele spuse de către interlocutor am notat faptul 
că, așa cum prevede ordonanța amintită, sumele 
fixe anuale pentru utilizarea drumurilor se plătesc 
integral la unitățile CEC astfel: până la data de 14

martie 1999 sumele datorate de către deținătorii 
- proprietari ai autoturismelor, tractoarelor rutiere, 
semiremorcilor și altor tipuri de mijloace de trans
port sunt cele stabilite în conformitate cu 
prevederile OG nr.72/1998; până la 30 iunie 1999 
sumele prevăzute prin HG nr.21/1999; iar de la 
data de 30 iunie până la 31 decembrie 1999 
unitățile CEC pot încasa sumele fixe anuale cu 
respectarea prevederilor Legii 118/1996, adică 
reactualizate cu modificările ulterioare.

încasarea efectivă începe la data când se 
creează toate condițiile, la unitățile CEC, pentru 
derularea operațiunii. în context, dl Ciocoiu a arătat 
că până acum s-a așteptat primirea rovignetelor 
(documentul ce atestă dreptul de utilizare a 
drumurilor publice, care este individualizat în 
funcție de categoria autovehiculului), din partea 
Administrației Naționale a Drumurilor. Ministerul 
Transporturilor stabilește modelul, forma și 
condițiile de eliberare a acestor rovignete. 
Actualizarea sumelor se face prin hotărâre a

A consemnat 
Nicoiae TfRCOB
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responsabilitatea organizării 
' unei filiale în Brad a Asociației 
Disponibilizaților din Indus
tria Minieră Deva. Eu 
munceam cât trei, că aveam 
normă 
dădeam 
plăteau 
mizerie, 
lei / lună. Cât m-au mai plătit, 
că din martie trecut, cum vă 
spusei, sunt șomer. îi drept c- 
am primit vreo 20 de milioaee, 
dar banii se duc repede dacă 

nu aduci alții.
- Și ce 

faceți? Ce 
sperați?

- Așteptăm investitorii. Am 
î făcut și noi o filială a

> disponibilizaților din mineritul
nostru, avem înscriși aproape 

i 200 de șomeri, le-am întocmit 
i fișe sociale și vrem să ne 

recalificăm, să muncim 
i altceva, să putem trăi și noi 
1 cu familiile noastre. Poate 

găsim de lucru și pentru soții, 
r pentru copii. Numai să vină 

investitorii. Mai ales că 
i suntem și zonă defavorizată. 
i S-a dat și o lege cu asta.
' - Eu nu-s chiar așa opti-
’ mist, adaugă cel de-al doilea
i interlocutor, inginerul chimist
■ Otto Kheill, disponibilizat tot
i în 1998, de la Uzina de

preparare Crișcior, după 18 
ani de muncă. S-au dat legi, 
hotărâri, ordonanțe. Câte se 
aplică ?

Un gând mă străfulgeră. 
„Sunteți ceva grad de rudenie 
cu fostul director de la IM 
Bacza, Otto Kheill?", îl întreb. 
„Doar atât că sunt fiul lui. N- 
aș spune că situația mea este 
chiar disperată, deși nici soția 
nu lucrează și avem doi copii. 
Am deschis un mic magazin 
în locuința proprie din Brad, 
ne mai ajută socrii, însă nu 
putem trăi pe umerii altora. ”

2,5 tone/post și 
6-7 tone/șut, dar mă 
cu un salariu de 

de până la 632.000

Conversații
I

INVEST
La Centrul zonal Deva-Brad, 

din cadrul Agenției Naționale 
pentru Dezvoltarea și Imple
mentarea Programelor de 
Reconstrucție a zonelor 
Miniere, cu sediul în clădirea 
„Minvest" Deva, este un du-te- 
vino permanent. Aici funcțio
nează și Agenția Disponi- 
bilizaților din Industria Minieră 
Deva (ADIM). Așa că 
majoritatea celor care trec 
pragul susnumitului Centru sunt 
oameni rămași fără servicii ca 
urmare a 
restructurării, 
sectorului 
minier; din
unități extractive și preparații, 
dar și din institute și 
întreprinderi cu profil de 
activitate strâns legat de minerit. 
Dnele Corina Lazăr, de la 
Centrul zonal și Margareta 
Simuleșcu, președinta ADIM, 
stau de vorbă pe îndelete cu 
oamenii, le dau lămuririle 
necesare, aceștia mulțumesc 
frumos și pleacă măcar și 
numai cu o speranță.

Discutăm și noi cu doi 
bărbați încă tineri, apți și dornici 
de muncă. Alta decât cea pentru 
care au pregătire și în care au 
activat până nu de mult. Una care 
se va ivi, pe care o vor dezvolta 
în zona Bradului niscaiva 
investitori.

- Mă numesc Vasile Nițu, am 
lucrat ca miner la sectorul 
Musariu I din cadrul Sucursalei 
Miniere Brad până în martie 1998, 
de unde am fost disponibilizat 
cu Ordonanța 22, după 14 ani, 7 
luni și 19 zile de muncă, am 4 
copii, soția nu lucrează, locuim 
într-o casă în Crișciorși o ducem 
tare greu - își expune pe 
nerăsuflate fragmente din 
biografie fostul miner și actualul 
șomer Vasile Nițu.

- Cum se poate? Doar 
sunteți milionar.

- Mă luați la refec, șefu’, 
îmi răspunde sec brunetul in- 
terioclitor, bărbat dinamic, op
timist, care și-a asumat

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

A. BANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILOR S.A 
SUCURSALA DEVA

Anunță MAJORAREA 
DOBÂNZILOR la DEPOZITELE 
POPULAȚIEI PE TERMEN DE 

1 LUNÂ B LUNI, 
începând cu data de 

1 februarie 1999, 
după cum
1 lună
2 luni

urmează:
57% pe
58% pe

an
an

emite, in zilele de 
3 și4 februarie 1999, 

CERTIFICATE PENTRU 
CONTUL DE DEPOZIT 

Cu o dobândă fixă de 
61% pe an, 

pe termen de 90 zile.
Conturile de depozit vor avea 

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

1.000.000 lei.
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PREGĂTIRI. PRIMELE MECIURI AMICALE, RE VERIFICARE
""" ;

Intr-un decor hiberna! DOUĂ ECHIPE... DOUĂ GOLURI

VEGA DEVA - ASA AURUL BRAD î-2
Deși era planificat ca acest meci, 

primul care a deschis seria partidelor 
de verificare din programul celor două 
formații, să înceapă la ora 11, sem
nalul arbitrului de la centru, Nacu, a . își creează câteva ocazii bune, dar fie 
fost dat abia după o oră și un sfert: 
fotbaliștii de la Vega Deva au avut 
ghinionul să li se defecteze autobuzul 
ce trebuia să-i aducă din cantonament, 
de la Geoagiu Băi, lă Deva, unde se 
vor pregăti în continuare să susțină 
meciurile de verificare programate de 
conducerea clubului. întârzierea cu 
care a început meciul, frigul pătrun
zător au făcut ca dintre puținii spec
tatori veniți ia această întâlnire fotba
listică unii să mai plece spre casele lor.

în prima repriză cei care s-au “vă
zut" mai bine pe teren, au fost fotbaliștii 
brădeni care, de fapt, coborâseră de la 
pregătirea efectuată la Geoagiu Băi, cu 
3 zile mai repede, și și-au mai recuperat 
din oboseala acumulată, câțiva elevi ai 
antrenorului principal Virgil Stoica spu- 
nându-ne că au făcut o pregătire la 
"sânge". Bine așezați pe teren, cu 
lansări rapide pe atac, brădenii au ținut 
bine în șah înaintarea deveană, destră- 
mându-le atacurile în fața careului de 
16 metri. Așa se face că la un contra
atac fulgerător, în min. 10, Văcaru se 
lansează puțin lateral stânga, cen
trează spre Achim aflat pe post de 
extremă dreaptă, pătrunde în colțul 
careului de 16 metri, și cu toate că 
Cibotariu îi iese în întâmpinare, înscrie 
plqpat, în colțul lung al porții devene 0-1. 
Deși gazdele se preocupă mai mult în 
organizarea acțiunilor ofensive, apă
rarea și mijlocul Aurului sunt la post, 
obligându-i pe deveni să șuteze de 
departe la poartă, fără nici un rezultat 
concret.

Imediat după pauză, în minutul 49 al 
jocului, gazdele reușesc egalarea prin

CORVINUL HUNEDOARA - OȚELUL ROȘU 2-0 f2-OJ

Chira ce marchează printr-un șut ful
gerător: 1-1. în această a doua parte a 
meciului devenii pun ei mai multă stă
pânire pe joc, au mai mult “nerv" în atac,

că apărarea brădenilor este la post, fie 
că înaintașii echipei gazdă nu izbutesc 
să marcheze, cei care mai înscriu o dată 
sunt oaspeții, în minutul 65, prin Vereș.

Joc util pentru cele două formații, 
pentru antrenorii Romulus Gabor și 
Virgil Stoica, doi dintre tehnicienii hune- 
doreni puși pe treabă să-și facă cât 
mai bine meseria.

Cele două echipe au început jocul 
cu formațiile:

Vega Deva: Cibotariu, Bordean, 
Tănasă, Dobrescu, Gigi Ștefan, Be- 
rindei, Popa, Chezan, Preda, Naniu, 
Costăchescu.

ASA Aurul Brad: Căprărescu, 
Gomoi, Filipaș, Stoica, Neagu, Tode- 
riță, Vereș, Văcaru, Aslău, Lazăr, 
Achim. Rezerve: Sandu, Mihăilă, 
Șipoș, Șimon, Lupea, Mursa, Botici, 
Obârșan, Franeș.

După 18 zile de pregătire concretizată 
prin antrenamente la stadionul din Hunedoara 
și un cantonament de 12 zile la Cabana 
Cinciș, Corvinul a susținut vineri, 29 ianuarie 
a.c., prima partidă amicală de pregătire din 
acest sezon. Adversara hunedorenilor a 
fost divizionara D din Caraș - Severin - Oțelul 
Roșu, o echipă tânără și ambițioasă aflată în 
lupta pentru promovarea în Divizia C. Jocul s- 
a. desfășurat pe un teren anexă al Sta
dionului Corvinul, un teren mic ca dimensiuni 
și înghețat, care s-a constituit în cel de-al 
doilea adversar al hunedorenilor. Intuind 
dificultatea partidei, secundul Florea Văetuș 
și-a avertizat.elevii, în timpul exercițiilor de 
încălzire, spunându-le: "întâlniți o echipă mică 
și ambițioasă care va da totul, jucând ca într- 
o partidă decisivă. Evitați contactele fizice și 
intrările periculoase pentru a nu vă 
accidenta." ’

în prima repriză, antrenorul Nicolae Ba- 
beti a trimis în teren următoarea formulă de 
echipă: Rahoveanu - Procorodie, Haidiner, 
Sterean, Andone - Dincă, M. Dinu, Șandor, 
Andrei - Pavel, Păcurar. Hunedorenii au 
controlat cu autoritate jocul, dar s-au apropiat 
destul de rar de poarta oaspeților. Oțelarii s- 
au apărat grupat, pe două linii, profitând la 
maximum de starea terenului care nu per
mitea artificii tehnice și combinații sofisticate,

îngreunând astfel construcția. Astfel, prima 
fază cu adevărat periculoasă am notat-o 
abia în minutul 34 când, în urma unui corner 
executat de M. Dinu, Haidiner a reluat cu 
capul, dar portarul a scos de sub trans
versală. Totuși, spre finalul reprizei acțiunile 
hunedorenilor s-au intensificat, careul oțe- 
larilor fiind supus unui adevărat asediu. Și. "n 
minutul 44, la-un nou corner executat de M. 
Dinu, Sterean, venit lansat din spate, a reluat 
cu capul plasat la colțul lung, deschizând 
scorul: 1-0.

După pauză, Corvinul a intrat în teren cu 
o echipă complet schimbată, pe teren evo
luând acum următorul unsprezece: Pascal - 
Rus, Marincău, Gheară, Babarți - Mâhnea, 
Scarlat, Radu Gheorghe, Ocneanu - Stârc, 
Muth. Dar deși începuse să ningă și echipa 
hunedoreană era alta, aspectul jocului nu s- 
a schimbat aproape deloc. Hunedorenii au 
avut în continuare inițiativa, dar acțiunile lor 
lente și previzibile au fost o pradă ușoară 
pentru apărătorii oaspeți. Mai mult decât atât, 
iritați de propriile nereușite și de jocul uneori 
mai dur al oaspeților, câțiva jucători hune- 
doreni au răspuns nesportiv la unele intrări 
mai dure ale oaspeților, partida pierzându-și 
caracterul de "joc amical". Golul hunedo
renilor din această repriză nu a fost conse
cința vreunei spectaculoase faze de poartă, 
ci a fost urmarea unui penalty just acordat de 
arbitrul Octavian Spânu și transformat, în 
minutul 90, de Scarlat.

în aceste condiții nu am putut remarca 
nici un jucător ori nici vreun element po
zitiv în evoluția de ansamblu a echipei. 
Neuitând circumstanțele atenuante, 
constând în starea terenului, nu putem să 
nu criticăm lipsa de eficacitate a celor 
două echipe, găndindu-ne la timpurile în 
care Corvinul impunea în Divizia A celebra 
normă hunedoreană.

Oricum, sperăm ca următoarele jocuri 
amicale de pregătire să aducă schimbările 
necesare în jocul echipei, pentru ca expri
marea în teren a echipei să atingă nivelul 
dorit de conducerea clubului și de suporteri. 
Următoarea partidă amicală â hunedorenilor 
va avea loc miercuri, 3 februarie a.c., tot la 
stadionul Corvinul în compania divizionarei C 
- Minerul Certej.

Minerul Certei- 
cât mai multe

meciuri de
verificare

Și Rapid a decolat spre țâri mai calde...
z

I
Ieri, și lotul fotbaliștilor de la Rapid a decolat spre Verona, în 

Italia, unde se vor cantona la luxoasa Villa Maria de la Desenzano 
del Garda Elevii lui Tiți Dumitriu, în cele 12 zile de pregătiri, vor 
întâlni nu mai puțin de 4 formații în jocuri amicale: la 4 februarie vor 
primi replica formației Ospitaletto, la 6 februarie pe Lumezzane, la 
10 februarie pe Montova, iar în ultima partidă de aici, la 11 
februarie, pe... Brescia. Se pare că Mircea Lucescu încearcă să 
organizeze un meci și cu echipa de rezerve a Interului.

Se configurează un turneu foarte util pentru conducerea 
tehnică a Rapidului, dar și pentru întregul lot de jucători. După acest 
turneu, se mai pregătește unul, în Egipt, în perioada 13-24 februarie, 
timp în care rapidiștii vor susține încă 3 jocuri de verificare, cu 
formații din prima ligă a Egiptuldi. Așteptăm cu interes evoluția 
Rapidului, modul în care noii veniți și în special "bombardierul" Jean 
Barbu își vor face simțită prezența în atacul giuleștenilor.

“Trupa” lui Cornel Dinu la Telese Terme
De miercuri, 27 ianuarie, lo

tul dinamoviștilor bucureșîeni, 
în frunte cu “comandantul" lor 
Cornel Dinu, se află într-un sta
giu de pregătire pentru returul 
Campionatului '98 - '99, în Italia, 
ia Telese Terme, un loc așa de 
bine cunoscut de C. Dinu. Aici, 
Dinamo va munci serios, în do
uă antrenamente pe zi care au 
la bază exercițiile fizice, dez
voltarea tehnicii individuale. An
trenamentele sunt destul de 
"tari" la nivelul exigențelor “pro
curorului”, dar sunt asigurate și

cele mai bune condiții de refa
cere după efort: piscină'ter- 
mală, saună, hidromasaj, dușuri 
subacvatice.

Printre meciurile amicale, de 
verificare, ce le vor susține di- 
namoviștii în Italia, sunt cele cu 
Casartana (la 3 februarie) și cu 
Avellino (7 februarie). Condu
cerea clubului a purtat discuții 
și cu Napoli și Salernitana 
pentru eventualele două jocuri.

Dinamo are prevăzut un 
turneu și în Maroc, după închi
derea celui din Italia.

STEAUA CONTINUĂ IN ITALIA SERIA 
MECIURILOR AMICALE

încă de la încheierea pregătirii steliștilor la munte, militarii, cu 
Emeric lenei și Mihai Stoichiță la cârmă, au început șirul meciurilor 
de verificare având ca principal scop omogenizarea formației, 
creșterea forței de joc a echipei. Important este pentru antrenori 
să-i vadă pe noii veniți la lot, să poată cristaliza echipa cu care 
va ataca primul loc în clasament. Lucru foarte greu, diferența de 
puncte între Steaua și Rapid fiind deloc de neglijat.

în Italia, la Norcia, turneul “Winter Cup", din primul meci cu NK 
Jedinsvo (formație ce ocupă locul 5 în Bosnia), steliștii au remizat 
(1-1) prin golul înscris de Dănciulescu. în a doua partidă cu 
echipa poloneză UK Zaglebje, Steaua a învins cu 4-0. Golurile au 
fost marcate de Luțu, Roșu, Ciocoiu și Dănciulescu.

îmbucurător este că până sâmbătă întregul lot era valid, apt 
de a participa la antrenamentele și jocurile amicale, inclusiv Matei 
care s-a refăcut.

ubitorii boxului din 
Hunedoara, din tot județul, 

au primit cu mare bucurie ves
tea că Mihai Leu, unicul român 
campion mondial la box profe
sionist, a fost tratat la brațul 
stâng, cu rezultate dătătoare 
de mari speranțe, de către me
dicul egiptean Mahomed 
Khalifa, care profesează de 
câțiva ani la Institutul de Tera
pie Manuală din Hallein (Aus
tria). Trebuie să subliniem că 
Mihai a ajuns la acest renumit 
specialist cu ajutorul lui Ion

Mihai Leu va
reveni m

ring?
Țiriac, președintele Comitetului 
Olimpic Român, întrucât docto
rul Khalifa avea programările 
rezervate până în luna aprilie. 
Imediat după masajul făcut de 
specialist, Mihai Leu s-a simțit 
foarte bine, putând să facă 
mișcări, să ridice greutăți care, 
înaintea tratamentului, îi produ
ceau dureri.

Acum marele nostru boxer 
se simte bine și a primit asi
gurări de la bioenergeticianul 
Mahomed Khalifa că își va pu
tea relua antrenamentele pen
tru box! Mihai Leu a plecat 
miercurea trecută în Italia, îm
preună cu soția sa și fiul său, 
unde urma să poarte discuții 
cu pilotul M. Tregliasco pentru 
înscrierea unui echipaj româ
nesc (pilot chiar Mihai) la un 
concurs internațional de raliuri. 
După trei săptămâni, timp în 
care Mihai Leu va continua 
exercițiile în piscină și trata
mentele cu un unguent reco
mandat în Austria, își*a relua 

^antrenamentele și la box.

i
i

Doi arbitri la centru si la fotbal?
Spre surprinderea multor amatori și chiar specialiști de fotbal, 

săptămâna trecută, Comitetul Executiv al UEFA s-a declarat în 
favoarea testării unui nou sistem de arbitraj, cu doi arbitri la 
centru (!) și așteaptă o decizie în acest sens din partea FIFA.

Comitetul Executiv a răspuns pozitiv acestei propuneri ce a 
fost făcută de Comisia de arbitri a UEFA, care însă nu va putea fi 
aplicată numai cu aprobarea FIFA, singurul for de specialitate ce 
poate face modificări de regulament. Această propunere va fi 
luată în dezbatere la viitoarea reuniune a FIFA ce se va des
fășura în această lună, în Țara Galilor.

Dacă se va aproba, detaliile tehnice se vor termina într-un 
timp scurt și apoi se vor aplica. Cu ce rezultate? Vom vedea!

fajTdbal feminin

Oltchim Râmnicu Vâlcea a ratat 
calificarea în semifinale

După victoria ooțmută în 
urmă cu două săptămâni în fața 
“legiunii străine" de la Hypa 
Viena, în tabăra vâlcencelor de 
la Oltchim renășteau speranțele 
de calificare în semifinalele Ligii 
Campionilor. Esențial pentru 
concretizarea acestor speranțe 
era ca în partida disputată dumi
nică în compania unguroaicelor 
de la Dunaferr Oltchim să obțină 
neapărat o victorie. Din păcate, 
deși au evoluat destul de bine 
fiind în unele momente chiar 
superioare adversarelor, vâl- 
cencele au pierdut la limită, doar 
la un gol diferență (scor 23-24),

irosind astfel orice șansă de 
calificare în fazete superioare 
ale competiției. Victoria a fost 
decisă de ascendentul moral - 
unguroaicele ne-au învins și în 
decembrie la CE din Olanda -, 
de experiența și de puterea de 
concentrare superioară a jucă
toarelor de la Dunaferr. în ultima 
partidă pe care o va disputa în 
această ediție a Ligii Campio
nilor, Oltchim va întâlni la Vâlcea 
formația Artas - campioana 
Greciei, dar rezultatul acestei 
partide va mai conta doar pentru 
palmares, ambele echipe fiind 
practic eliminate.

Handbal* masculin

CELE ț GRUPE ALE "MONDIALELOR” DIN EGIPT
Cea de-a 16-a ediție a Campionatului Mondial de handbal 

masculin se va desfășura în Egipt, în perioada 1-15 iunie a c. lată 
care este componența celor 4 grupe în urma tragerii la sorți: 
Grupa A (Cairo): Spania, Tunisia, Danemarca, Algeria, Argentina, 
Maroc; Grupa B (Cairo): Germania, Arabia Saudită, Egipt, Cuba. 
Macedonia, Brazilia; Grupa C (Ismailya): Rusia, Ungaria, Croația, 
Norvegia, Nigeria, Kuweit; Grupa D (Port Said): Suedia, 
Iugoslavia, Franța, Coreea de Sud, China, Australia.

După cum se poate vedea, handbaliștii români - ce au intrat 
într-un pronunțat regres începând din 1990, nu sunt prezenți la 
această ediție a Campionatului Mondial. Și când ne gândim ce 
succese au obținut tricolorii noștri, România aflându-se mulți ani 
la mare cinste în handbalul mondial.

După câteva zile de can
tonament la Sovata, Minerul 
Certej s-a reîntors acasă, du
minică seara, în drum spre 
casă susținând un meci amical 
cu Record Mediaș, în care Mi
nerul a învins cu 4-1, prin go
lurile realizate de Kallo, Pol- 
vărea, Țibichi și Tăgârță. în 
timpul cantonamentului de la 
Sovata, Minerul a întâlnit și pe 
ASA Tg Mureș care a învins 
cu 1-0. Pregătirea lotului de 
jucători continuă urmând ca 
paralel cu antrenamentele pre-, 
văzute pentru această pe
rioadă să se desfășoare și 
meciurile amicale, de pregătire.

Chiar mâine, 3 februarie, 
elevii lui loan Petcu vor juca la 
Hunedoara cu Corvinul. Dar 
iată programul următoarelor 
meciuri de verificare:

- 6 februarie: Minerul 
Certej - Apullum Unirea A.l.

- 10 februarie: West 
Petrom Arad - Minerul Certej 
(probabil)

-13 februarie: Vega Deva
- Minerul Certej;

- 17 februarie: Minaur 
Zlatna-Minerul Certej;

- 20 februarie: Appulum 
A.l. - Minerul Certej;

- 24 februarie: Minerul 
Certej - Vega Deva (meciul se 
va desfășura la Simeria);

- 27 februarie: Minaur 
Zlatna - Minerul Certej

întrucât se dorește prote
jarea gazonului din Certej, Mi
nerul își va disputa meciurile 
din pregătiri, până la reluarep 
campionatului, pe stadionul din 
Simeria sau pe terenul echi
pelor programate.

Dacia Orăstie

promovare
FC Dacia Orăștie, una 

dintre pretendentele la primul 
loc din clasamentul Diviziei D 
la fotbal, dorind să promoveze 
în Divizia C, și-a reluat pre
gătirile cu antrenorul principal, 
Carol Gal.

lată și componența lotului 
ce se află în pregătiri:

Portari: Opric, Szucs și 
Dumitrescu;

Apărători: Ștefan, Cornea, 
Costea, Tirvoloiu, llici;

Mijlocași: Toth, Firu, Simian, 
Ivănescu, Chira și Moldovan.

înaintași: Eșanu, Szidorak, • 
Ovidiu Marin, Hrițcu.

Pregătirile specifice de 
iarnă se desfășoară la Orăș
tie până în data de 10 febru
arie și apoi se intră într-un 
scurt cantonament, la 
Geoagiu Băi.

Primele meciuri amicale de 
verificare prevăzute a se 
desfășura sunt cu ASA Aurul 
Brad si Corvinul Hunedoara.

Pagină realizată de 
Sabin CERBU, 

Ciprian MARiNUȚ
- - ... - -----
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Tratamentul incomplet și 
automedicația sum riscante” 

9
cutia cu șase capsule). "Ca să 
prescriu pacientului un tratament 
cât mai eficient, modern, aș vrea 
să mă aliniez la standardele occi
dentale în modul de a trată - mai 
spunea dna doctor Mermezan - 
dar aceasta înseamnă un cost 
foarte ridicat pentru pacient. Or, 
majoritatea pacienților noștri -

9

Cabinetele medicale, farma
ciile sunt în prezent aglomerate, 
deoarece este sezonul bolilor 
datorate răcelii, cum ar fi rino- 
faringitele, gripa, otitele catarale, 
sinuzitele, anginele eritematoase 
și pultacee, virozele respiratorii și 
pulrrtonare, complicațiile lor.

- Cele mai solicitate medi
camente - spunea dr. Adriana 
Mermezan (Dispensarul nr. 4) 
- sunt în prezent antibioticele, 
antiinflamatoarele, antireuma- 
ticele, miofilinul, vitaminele, expec- 
torantele, polidinul etc. Farmacia 
din Gojdu, singura care elibe
rează compensate, se orientea
ză și se aprovizionează după 
ceea ce prescriem noi pe rețetă. 
Nu s-au semnalat situații în care 
oamenii să fie nemulțumiți și să 
spună că au stat la rând și nu au 
găsit medicamentele. Ar fi totuși 
o problemă. Pentru a-l trata co
rect pe pacient, ar trebui să-i 
prescrii medicamentele care sunt 
foarte bune, dâr sunt și foarte 
scumpe, dar care nu și le permit 
să le ia. Așa încât, într-un fel, 
Impunerea de liste compensate 
și necompensate, pe noi, medicii, 
ne deprofesionalizează, fiindcă 
în primul rând trebuie să fii uman. 
Dar când îmi virfe pensionarul 
necăjit trebuie să’ mă gândesc 
să-i prescriu în așa fel trata
mentul ca să beneficieze de 
compensări, ca acele medica
mente compensate să nu fie 
foarte scumpe și să-l și vindec 
foarte bine. Este o muncă 
stresantă psihic pentru noi...

Adesea facem și asistență 
socială, trebuie să înclinăm să 
prescriem omului ceea ce știm 
că-și poate permite la posibilitățile 
lui financiare. Indirect, prin lista 
de compensări suntem obligați 
să ne adaptăm judecata, con
cepția de a trata bolnavul la po
sibilitățile lui financiare, ceea ce 
pentru noi este egal cu depro- 
fesionalizarea.

Notăm că pentru cazurile de 
pneumonii semnalate, medicii ar 
fi prescris altceva decât trata
ment injectabil, care putea fi înlo
cuit cu antibiotice administrate 
oral - un tratament foarte efi
cient, dar care nu se află pe lista 
de compensări. (Augmentinul, 

kspre exemplu, costă 125.000 lei

în sezonul bolilor 
generate de râceală

pensionari, bugetari, șomeri - nu 
și-l pot permite."

Cum am constatat deplasân- 
du-ne prin câteva farmacii, sunt 
solicitate medicamentele împotriva 
răcelii. La "Salutaris", afirma dra 
Speranța Husa, aprovizionarea 
este destul de bună, cei mai mulți 
solicitanți de medicamente prezen- 
tându-se cu rețete prescrise de 
medici, dar care aici nu se com
pensează. în schimb la farmacia 
’Terapia", în opinia dnei asistente 
de farmacie Păuna Frățilă, "aprovi
zionarea este mai slăbuță pentru 
că nu avem bani să facem o apro
vizionare mai bună, deoarece nu 
ni s-au decontat banii de către 
Direcția Sanitară de foarte mult 
timp și ne descurcăm greu.” Acum, 
spre exemplu, lipseau din unitate 
produsele pentru diabet, respectiv 
medicația orală. Insulină exista, 
’Terapia" fiind una dintre cele do
uă farmacii din Deva care elibe
rează gratuit medicarrtente pentru 
diabetici. "Toată toamna am asi
gurat bolnavii de diabet cu medi
cația necesară - mai afirma dna 
Frățilă. Insulina ni s-a decontat, 
celelalte nu. Avem datorii mari la 
depozite și acestea nu ne mai dau 
medicamente."

Pentru cele uzuale - ca algo- 
calmin, antinevralgic, paracetamol 
- oamenii nu se mai duc la medic, 
ci le solicită de la farmacii. "Decât 
să stau câteva ore la rând în 
Gojdu - spunea o pacientă - și să 
am surpriza să nu găsesc medica
mentul de care am nevoie - mai 
bine vin și-l cumpăr de la o far
macie particulară". Pensionarii, în 
general, solicitau câte 2-3 tablete 
dintr-un medicament. Cât poate fi 
de eficient un astfel de tratament 
incomplet. (?!)

farmacistă Maria 
S.C. 
bine

Dna
Tîlvescu aprecia că 
Humanitas este 
aprovizionată cu produse de 
sezon. "Singurul produs care ne 
lipsește - și care ar trebui să 
existe în această perioadă - 
este polidinul, care se aduce 
foarte greu, numai pe bază de 
comandă și nu se prea ajunge la 
el. Așa s-a întâmplat în fiecare 
iarnă. Noi am avut un stoc destul 
de mare, dar l-am terminat în pri
ma parte a iernii. Este foarte 
solicitat și se produce în cantități 
destul de mici... Avem vaccin anti- 
gripal care se poate face și la 
copii și la adulți, doză mică. Costă 
72.100 lei."

Câțiva dintre interlocutorii 
noștri au adus în discuție proble
ma automedicației. Foarte multe 
persoane nu mai merg să con
sulte medicul și se tratează sin
guri, așa cum au auzit de la un 
vecin. "Noi de obicei - spunea 
dna Tîlvescu - nu prea le dăm 
decât cele uzuale. în general, 
trimitem bolnavul la medic, mai 
ales când vine deja cu febră 
mare. Nu suntem de acord cu 
automedicația. Trebuie o con
sultație a medicului, automedi
cația fiind periculoasă.*

Nici una dintre farmaciile prin 
care am trecut nu elibera medica
mente compensate, singura din 
Deva căreia i s-a încredințat 
acest serviciu fiind farmacia din 
Gojdu a S.C. Remedia. Această 
farmacie însă, cum afirmaseră 
câțiva interlocutori, nu poate face 
față unui oraș întreg. Fluxul fiind 
foarte mare - mai cu seamă în 
sezonul actual - aceasta nu mai 
poate face o aprovizionare con
tinuă și completă, foarte multe 
produse recomandate de medic 
găsindu-se în celelalte farmacii, 
în cele private. Omul, având ne
voie, vine și cumpără, unii pentru 
tot tratamentul, alții doar câteva 
tablete - fiecare după posibilități. 
Or, tratamentul incomplet poate 
înlătura doar efectele de moment, 
nerezolvând cauza. Periculoasă 
este și automedicația care, din 
păcate, este tot mai frecventă, 
generată fiind de comoditate, dar 
și de un sistem defectuos de 
onorare a rețetelor în farmacii.

Estera SÎNA

ACHVITATI (ARE..
URNA

Sfârșitul toamnei aduce în 
lumea satelor o relativă acal
mie. Se încheie lucrul în câmp, 
oamenii stau mai mult pe lângă 
casele lor, au timp de petreceri 
legate de sărbătorile de iarnă. 
Și activitățile culturale se bucu
ră în această perioadă de o 
mai largă audiență printre să
teni. La Dobra, directoarea că
minelor culturale, dna Maurica 
Stanca, afirma că perioada de 
la sfârșitul lunii noiembrie și 
până în prezent a fost bogată 
în manifestări, începând cu o 
întâlnire cu poeții populari și 
încheind cu mai multe baluri.

Cu o săptămână înaintea 
Crăciunului, Dobra a fost gazda 
unui festival al dubașilor din 
comună. Alături de formațiile de 
dubași din Dobra, Lăpușnic, 
Mihăiești și Pane, în spectacol 
au evoluat și cei mai tineri artiști 
amatori - recitatorii și colindă
torii de la grădiniță și de la 
școala generală. Prestația celor 
mici a fost răsplătită de Moș 
Crăciun, care și-a făcut'intra
rea... în scenă la sfârșitul spec
tacolului, aducând în sacul lui 
daruri cumpărate cu sprijinul 
Primăriei Dobra. Balul dubașilor 
de la Crăciun a pus punct obi
ceiului colindatului cu duba.

Dar balurile au continuat în 
satele comunei: a doua zi după 
Revelion, de Sfântul loan, de - /

30 ianuarie. Și până se intră în 
postul Paștilor vor mai fi baluri, 
discoteci synt la fiecare sfârșit 
de săptămână ca și programul 
de club. Iar la primăvară se do
rește organizarea unui concurs 
de muzică populară împreună 
cu Fundația "I.C. Stoica”.

La gura sobei probabil se 
mai spun și astăzi povești la 
vreme de iarnă. Cu siguranță 
însă mulți le citesc. O dovedește 
numărul mediu de cititori pe un 
an, de 450-480 de persoane, de 
vârste și profesii diferite. Dna 
Lucica Popa, bibliotecară, spera 
ca anul acesta să fie mai bun în 
privința achiziționării de carte 
nouă. în 1998 biblioteca a primit 
cărți în valoare de 3 milioane de 
lei, dar îi fuseseră alocate inițial 
5 milioane de lei în acest scop. 
De la ministerul de resort, prin 
intermediul Bibliotecii Județene 
“Ovid Densusianu" Deva, la 
Dobra s-au mai primit volume în 
valoare de 1,4 milioane de lei. Și 
cu toate că speră să primească 
mai multe cărți, dna Popa e con
știentă că "banii sunt tot mai pu
țini". Și urmând cursul scumpi
rilor, cu siguranță și cărțile vor 
costa tot mai mult, astfel încât 
volumele luate dintr-un milion de 
lei să le poți pune într-o sacoșă.

Și orice am face, orice su
biect am aborda ajungem întot
deauna la bani. “Numai să se 

ajungă banii” - concluziona 
dna Stanca prezentarea lu
crărilor ce se vor face în 
acest an la căminele culturale. 
Anul trecut s-au făcut reparații 
capitale la cele din Mihăiești și 
Pane și s-au înlocuit scocurile 
de la Dobra. în acest an e pre
văzut pentru reparații capitale 
căminul din Dobra, la care tre
buie refăcut acoperișul, realizați 
pereți din bea și schelet de metal 
pentru acoperiș la terasă. Con
ducta de apă potabilă e ’7n colțul 
căminului" și se intenționează și 
racordarea acestuia. încă nu 
există instalațiile interioare nece
sare, dar e așteptat momentul în 
care așezământul cultural do- 
brean va avea în sfârșit un grup 
social propriu (acum oamenii 
trebuie să meargă la restaurant 
sau... acasă).

Intențiile sunt ambițioase, dar 
realizarea lor ține de bani, care 
în anul precedent n-au mai ajuns 
nici de mături și fărașe. Dar co
muna are gospodari interesați în 
fruntea sa și vor găsi soluții. Și 
ar fi păcat să fie altfel căci nici 
unul din cele 13 sate nu este 
părăsit, iar tinerii se întorc 
acasă, fie și numai la sfârșit de 
săptămână, și sunt dornici să-și 
petreacă timpul la activități cul
turale și la discotecă.

Viorica ROMAN
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La Hațeg

AU FOST CALCULATE
IMPOZITELE PENTRU CASE
în prima ședință a Consi

liului local Hațeg din acest an, 
au fost stabilite impozitele și 
taxele locale pentru anul fiscal 
1999. Impozitele pe clădiri și 
terenuri au fost stabilite în 
funcție de zona ocupată în ca
drul localității. Astfel, pe clădirile 
și terenurile din Hațeg au fost 
stabilite impozite de la 1000 lei/ 
mp în zona centrală până la 
250 lei/mp, la periferii, iar pen
tru satele componente Nălaț, 
Silvașu de Jos și Silvașu de 
Sus impozitele s-au stabilit la 
150, respectiv 100 lei/mp.

Au fost stabilite, de ase
menea, taxele pentru mijloacele 
de transport, pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor și auto
rizațiilor în domeniul construc
țiilor, precum și pentru elibe
rarea autorizațiilor lucrative cu 
viză.

în baza acestei hotărâri a 
Consiliului local și a declarațiilor 
contribuabililor, circumscripția 
fiscală Hațeg calculează 
efectiv valoarea impozitelor.

Doamna Lidia Roșu, șef ser
viciu impozite și taxe în cadrul 
Circumscripției fiscale, ne-a 
declarat că "pentru case au 
fost calculate deja impozitele, 
însă pentru blocuri valoarea 
acestora nu a putut fi stabilită, 
deoarece S.C. Prestatorul S.A 
Hațeg nu a prezentat încă o 
situație pentru fiecare bloc în 
parte, în care să se precizeze 
materialul de construcție.

Referitor la procesul depu
nerii declarațiilor de impunere 
pentru plata impozitelor pe 
clădiri, majoritatea oamenilor 
chestionați s-au declarat ne
mulțumiți. loan Păsărel era de 
părere că depunerea acestor 
declarații presupune multă um- 
blătură la Primărie, la fisc, la 
cartea funciară, la notariat etc., 
astfel că birocrația în loc să se 
reducă, înflorește. La rându-i 
dna Sofia Neidoni aprecia că 
formularele sunt alambicate, 
fiind greu de completat.

Cristina CiNDA
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Examen... la
vârf

Posturile pentru ocuparea 
cărora directorii și directorii 
adjuncți ai unităților școlare n- 
au susținut examen conform 
Statutului Cadrului Didactic 
sunt scoase la concurs.

Acesta a început la 1 fe
bruarie și se va desfășura pe

parcursul următoarelor două^ 

luni. Acțiunea cuprinde apro
ximativ 80 - 85 la sută din to
talul școlilor din județ, ceea ce 
înseamnă peste 250 de posturi 
de conducere pentru candidații 
care au mai putut să-și depună 
dosarele până la data începerii 
concursului, după cum aflăm 
din precizările Inspectoratului 
Școlar al județului Hunedoara. 
(G.B.)
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Din poșta de ieri

Parlamentarii

Stagiu de formare
Centrul local Deva al Orga

nizației Naționale Cercetașii Ro
mâniei (ONCR), cu sprijinul Di
recției Județene de Tineret și 
Sport Hunedoara, organizează, 
în februarie, un stagiu de for
mare pentru șefi de unitate, la 
Cabana Căprioara. Vor participa 
26 de cercetași, cu vârste cu
prinse între 17 și 25 de ani. Sta
giul de formare va fi coordonat 
de o echipă națională de for
mare din partea ONCR.

în scopul pregătirii teoretice 
și practice a șefilor de unitate, 
stagiul își propune următoarele 
obiective: «cunoașterea teore-. 
tică și practică a metodei Scout; 
•cunoașterea nevoilor și carac
teristicilor copiilor și tinerilor pe 
branșe de vârstă; «prezentarea 
pedagogiei de branșă; «ela
borarea, conceperea și punerea

în practică a pedagogiei proiec
tului: «planificare și prezentare, 
grad de implicare, cointeresarea 
comunității, găsirea eventualilor 
parteneri, depistarea surselor de 
finanțare; «tehnici de animație și 
autoevaluare; «schimb de ex
periență între participanți.

Pentru reușita acțiunii Cen
trul local Deva al ONCR are ne
voie de sponsorizări din partea 
unor firme. Cei care înțeleg me
nirea cercetășiei, faptul că 
această mișcare în care sunt 
cuprinși copii și tineri din lumea 
întreagă le oferă posibilitatea 
unor activități care să-i educe în 
spiritul datoriei, să-i ajute să se 
descurce în orice situație și să 
fie veseli și fericiți, pot sprijini 
Centrul local din Deva al ONCR 
pentru realizarea acestui stagiu 
de formare. (V.R.)
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Țara toată i-a ales
In cameră și senat
De-a aduce spre progres 
Un stat de drept democrat.

Au crezut în ei cu toții 
De la mic până la mare 
Votând legi de-a opri hoții 
Și în țară bună stare.

Dar spre amăgirea lor 
Au rămas buză umflată 
Traiul lor de viitor 
Tot mai șubred se arată.

Domnii-s domni și azi și mâine 
Când au ajuns la putere 
încep ea să-și facă vile 
Și să-și strângă la avere.

La ședința-n sala mare 
încep să se plictisească 
Unii-ascultă celulare
Alții-n grupuri să vorbească.

Alții ies și se-ntorc iară 
Deranjând pe ceilalți 
în gură cu o țigară 
Că în târg la... Afumați.

Aceia ce iau cuvântul 
Strigă tare să se-audă 
Sala-i mare, bate vântu
Oile-s plecate-n...turmă.

Asta e o parte mică 
Ce vedem noi pe ecran 
Fără rușine, nici frică 
Țin cu toții de ciolan.

loan BUȘTEA
Mka. 26 I 1999
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Gardienii publici nu se confruntă
doar cu contravențiile

- S-au scurs die Ștefan 
cinci ani de când a luat ființă 
Corpul Gardienilor Publici, iar 
în urmă cu câteva zile ați 
analizat activitatea din anul 
care a trecut. Ce putem spune 
despre această perioadă?

- Anii care au trecut au 
constituit pentru personalul 
instituției noastre o perioadă 
de eforturi pentru a aplica 
prevederile Legii nr. 26/1993, 
îndrumările Delegației Perma
nente a Consiliului Județean, 
precum și obligațiile ce ne 
revin din contractele încheiate 
cu beneficiarii contractelor 
noastre.

- Să fim mai concreți. în 
1998, încotro s-au îndreptat

i eforturile gardienilor publici din 
județul nostru?

- Principalele direcții de 
acțiune au fost orientate spre 
perfecționarea măsurilor de 
pază în obiective și zone de 
patrulare, creșterea eficienței 
activităților de menținere a 
ordinii și liniștii publice, 
îmbunătățirea cooperării cu 
organele de poliție. Am avut 
apoi în atenție selecționarea 
de personal corespunzător și 
dotarea cu mijloace tehnice și 
echipament.

- Cu contractele cu 
beneficiarii cum a fost?

- La începutul lui '98, 
unitatea noastră avea în 
derulare contracte cu 40 
agenți economici și 25 de con
silii locale, cu un efectiv de 636 
de gardieni publici. Au mai fost 
încheiate 11 contracte cu 
agenți economici și 3 consilii 
locale.

- Da, dar au fost reziliate 
o seamă din contracte, nu?

- 20 de contracte s-au 
reziliat, cu un efectiv de 165 
gardieni publici.

. - Din ce cauze?

- în principal, datorită 
incapacității de plată a unor 
beneficiari.

- De exemplu.
- Dintre cele mai im

portante ar fi cele cu Sucursala 
Electrocentrale Mintia, Direcția 
Județeană de Drumuri, E.M. 
Livezeni și altele.

- Acum, care este situația ?
- în prezent avem încheiate 

contrâcte cu 35 agenți 

f Interviu cu dl Flavian Florin Ștefan, 
șeful Corpului Gardienilor Publici al 

Județului Hunedoara

economici și 24 consilii locale, 
cu un efectiv de 513 gardieni 
publici.

- Deci efectivele scad.
- Așa este. în anul care s- 

a încheiat s-a înregistrat o 
scădere accentuată a 
numărului de gardieni publici. 
Mai exact, 111 persoane. ‘

- Care sunt motivele die 
Ștefan?

- După părerea noastră, 
scăderea este determinată de 
situația economico-financiară a 
majorității agenților economici, 
dar și ca urmare a unor 
deficiențe în executarea 
serviciului de pază de către 
gardienii publici.

- Care sunt efectele?
- Datorită schimbărilor 

intervenite în structura și 
efectivele noastre, numărul de 
detașamente a fost redus de la 
6, la 4.

O nejustificată re
ținere!!!

- La nivelul comunelor, 
care este situația ?

- O considerăm nesatis
făcătoare. Din 57 de comune 
ale județului, doar 12 dispun de

F 
unul sau patru gardieni.

- De ce oare?
- Pe lângă lipsa de fonduri, 

ne-am confruntat și cu o 
nejustificată reținere din partea 
primarilor din zonele Deva, 
Hunedoara, Simeria, Brad și 
Ilia. Or, Legea administrației 
locale pr'evede clar, citez: 
„primarul asigură ordinea și 
liniștea locuitorilor prin 
intermediul gardienilor publici, 

cu ajutorul jandarmeriei, poliției, 
pompierilor și apărării civile.”

- Nu ne-ați spus câte 
obiective din județ aveți în 
pază.

- 83, din care 71 sunt 
păzite integral de gardieni.

- Au gardienii publici arme 
de foc die Ștefan?

- Desigur, dar nu toți, evi
dent. Dintre obiectivele 
preluate în pază, 32 sunt dotate 
cu arme de foc. De asemenea, 
201 gardieni posedă ordin de 
serviciu de port armă.

- Care este localitatea în 
județ cu cei mai mulți gardieni 
publici?

- Hunedoara, cu 43. 
Urmează Deva, Orăștie, Hațeg.

Contravenții s-au 
constatat în 1998?

- Evident! Pentru cele 1257 
contravenții s-au aplicat amenzi 
în valoare de 145.723.000 de» 
lei. Dintre acestea, 385 privesc 
.ordinea și liniștea publică, 288' 
comerțul stradal, 154 curățenia 
localităților, 430 alte încălcări 
ale hotărârilor consiliilor locale.

- Unde s-au înregistrat cele 

mai multe contravenții?
- în Valea Jiului, 369. 

Urmează localitățile Hu
nedoara, Orăștie, Deva și 
Hațeg.

- A apărut vreun fe
nomen nou care să-i implice 
mai mult pe gardienii publici?

- în ultima vreme, 
gardienii au fost tot mai mult 
solicitați pentru a acționa în 
zonele unor școli pentru 
protejarea elevilor împotriva 
unor agresiuni la care sunt 
supuși din partea unor 
delincvenți care îi depose
dează de diverse obiecte, 
bani sau chiar mâncare.

- Unde s-au semnalat 
asemenea fapte?

- îndeosebi în orașele 
Lupeni, Orăștie, Hunedoara 
și Deva.

- Din 
activitatea 
semnalat 
neajunsuri.

- Așa este. în munca 
noastră au existat și persistă 
încă multe deficiențe în 
organizarea, planificarea, 
conducerea și controlul 
îndeplinirii sarcinilor. Mă refer 
îndeosebi la subunitățile din 
Hunedoara, Petroșani și Deva.

- Care sunt de fapt 
abaterile?

- Cele mai multe sunt 
încălcări ale consemnului de 
pază. Urmează apoi 
părăsirile de post, consumul 
de alcool, neprezentări la 
serviciu, adormiri în post etc. 
Față de asemenea atitudini 
manifestăm maximă 
exigență, 119 persoane fiind 
sancționate în 1998, iarîn 19 
cazuri s-a desfăcut contractul 
de muncă.

câte știm, în 
gardienilor s-au 
deficiențe și Rezilierea contractului de 

închiriere a locuinței
■

Maricica Stoica, Petroșani:
!n conformitate cu prevederile Legii locuinței nr. 114/ 

1996 (republicată în Mon. Of. nr. 393 din 31 decembrie 
1997), art. 24, contractul de închirieri poate fi reziliat înainte 
de termenul stabilit în următoarele condiții: - ia cererea 
chiriașului, cu o notificare prealabilă de minimum 60 de 
ziie; - ia cererea proprietarului, dacă chiriașul nu a achitat 
chiria cei puțin 3 iuni consecutiv; - chiriașul a pricinuit 
însemnate stricăciuni locuinței, clădirii în care este șituată 
aceasta, instalațiilor, precum și oricăror altor bunuri 
aferente ior, ori dacă înstrăinează fără drept părți aie 
acestora; - dacă chiriașul are un comportament care face 
imposibilă conviețuirea sau împiedică folosirea normală 
a locuinței; - chiriașul nu a respectat clauzele contractuale. 
De asemenea, contractul poate fi reziliat din cheltuielile 
comune pe o perioadă de 3 iuni, dacă au fost stabilite, 
prin Contractul de închiriere, în sarcina chiriașului.

Evacuarea chiriașului se face însă numai pe baza unei 
hotărâri irevocabile, acesta fiind obligat ia piața chiriei 
prevăzute în contractul de închiriere, până ia data, 
executării efective a hotărârii de evacuare.

Jaf la drumul 
mare

Poliția a constituit o echipă 
operativă pentru identificarea 
unui individ care, într-o seară, 
pe raza comunei Băcia, a 
tâlhărit-o pe Lucia Vegh, 
vânzătoare la S C. "Dudas" 
SRL.

Victima se deplasa de la 
locul de muncă spre domiciliu, 
când a fost atacată și lovită cu 
pumnii de un individ. Acesta i- 
a furat poșeta care conținea 
actele personale și 3 500.000. 
de lei proveniți din vânzări.

Bomba nu era de
cât o glumă proastă

într-o recentă zi, în jurul 
orei 11, directorul Școlii 
Generale Nr. 6 din Petroșani a 
fost anunțat printr-un telefon 
anonim că în clădirea școlii se 
află amplasată o bombă care 
va fi detonată prin teleco
mandă. A intervenit o echipă 
pirotehnică, iar după verificări 
s-a constatat că alarma a fost 
falsă.

în urma activităților 
întreprinse cu ‘‘Romtelecom” 
s-a stabilit că apelul a fost 
făcut de la telefonul 
aparținând lui Kuszai Cristian, 
din Petroșani. Autorul 
telefonului a fost fiul acestuia, 
de 13 ani, elev la școala 
amintită. Copilul a declarat că 
a făcut mai multe apeluri 
telefonicede acest gen pentru 
a se amuza și pentru că nu 
dorea să meargă în acea zi la

școală, întrucât urma să dea 
teză.

Halal glumă, măi băiete!

Colegul era hoț
Un elev de la cursul 

postliceal al Liceului Ener
getic din Deva a fost recent 
cercetat de lucrătorii Biroului 
de Ordine Publică Deva.

S-a constatat- că Mircea 
Mihai Palcău, de 19 ani, din 
Zlatna, județul Alba, a furat 
dintr-o cameră a căminului 
școlii bunuri în valoare de 
1.000.000 de lei aparținând 
unui coleg.

Neînscris și cu 
număr fals

Polițiștii hunedoreni l-au 
depistat recent pe Cristian 
Solomon, de 41 de ani, 
conducând un autoturism 
neînscris în circulație și cu 
număr fals.“ t

Doi din Timiș
Doi recidiviști din județul 

Timiș s-au apucat de furat la 
Deva. Este vorba de Ionel 
Goia, 38 de ani, din Făget, și 
Cristian Dănuț Pan, 21 de 
ani, din comuna Dumbrava.

Prin forțarea și 
escaladarea unui geam, cei 
doi au pătr-uns în locuința 
bătrânei Maria Ștefanie, de 
83 de ani.

După ce Cristian Pan a 
legat gazda cu un cablu de 
telefon, au sustras bijuterii din 
aur și bani în valoare de 
1.700.000 de lei.

Pagină realizată de Valentin NEAGU
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Aurei Ciceu. Brad:
Salariatul, care a fost în 

concediu medical sau în 
concedii fără piață acordate 
pentru interese personale 
(altele decât promovarea 
unor examene, îngrijirea 
copilului bolnav etc.) pe 
durate stabilite prin acordul 
părților, lipsind de ia

Modificări privind circulația pe drumurile publice
Unul dintre primele 

Monitoare Oficiale ale României 
apărute în acest an conține și o 
Hotărâre de Guvern cu privire 
la modificarea și completarea 
Regulamentului pentru 
aplicarea Decretului nr. 328/ 
1966 privind circulația pe 
drumurile publice, pentru 
stabilirea și sancționarea 
contravențiilor în acest sector.

încă de la început trebuie 
spus că modificările și 
completările sunt foarte multe. 
Dintre acestea, pentru astăzi o 
să prezentăm o parte pe care 
le considerăm mai importante.

Să începem cu ceea ce 
trebuie să aibă asupra lor șoferii 
în timpul conducerii: permisul 
de conducere, certificatul de 
înmatriculare, cartea de 
identitate a conducătorului auto, 
dovada efectuării inspecției 
tehnice periodice, licența de 
execuție pentru cei care 
efectuează transporturi rutiere 
publice, precum și alte 
documente prevăzute de lege.

Limita maximă de 
viteză

S-au modificat și limitele 
maxime de viteză. în localități 
bunăoară, viteza maximă este 
de 50 km/h. Pe anumite sec
toare de drum, administratorul 
^rumului, împreună cu organele

^ncediu de odihnă, in căzui absențelor de ia 
serviciu, determinate de concedii medicale
serviciu, pentru astfel de 
motive, întregul an 
calendaristic, nu are dreptul 
la concediu de odihnă pentru 
acei an. Dacă perioadele de 
concedii medicale - situația

de poliție pot stabili maxime de 
viteză care nu pot depăși 80 krrl/ 
h.

în afara localităților, pe 
autostrăzi, viteza maximă este 
de 120km/h, iar pe celelalte 
categorii de drumuri, 90 km/h. 
în funcție de categoria din care 
fac parte autovehiculele, 
vitezele maxime admise în 
afara localităților se limitează 
astfel: autovehicule din 

O HOTĂRÂRE 1)E GUVERN
categoria A - 100 km/h, pe 
autostrăzi și 80 km/h pentru 
celelalte categorii de drumuri. 
Pentru autovehiculele de 
categoria C, viteza maximă este 
de 90km/h pe autostrăzi și 70 
km/h pe celelalte drumuri, iar 
pentru cele din categoria D, 
vitezele sunt de 90 și. respectiv, 
80 km/h.

Trebuie precizat că viteza 
maximă pentru autovehiculele 
care tractează remorci este cu 
10 km/h mai mică decât viteza 
maximă admisă pentru 
categoria din care face parte 
autovehiculul trăgător. Nu 
trebuie apoi scăpat din vedere 
faptul că viteza maximă admisă 
în afara localităților pentru 
autovehiculele conduse de 

care vă interesează - și 
concedii fără piață, ia care ne
am referit mai sus, însumate, 
au fost de 12 iuni sau mai 
mari și s-au întins pe doi sau 
mai multi ani calendaristici

persoane care au mai puțin de 
un an practică de conducere 
este cu 10 km/h mai mică decât 
viteza maxirfiă admisă 
categoriei din care fac parte 
autovehiculele.

Un articol important al 
acestei Hotărâri de Guvern este 
cel care prevede situațiile în 
care conducătorul auto trebuie 
să reducă viteza. Acestea sunt: 
la trecerea prin intersecțiile cu 

circulație nedirijată, pe poduri, 
la curbe periculoase sau lipsite 
de vizibilitate, la trecerile la nivel 
cu calea ferată, prevăzute cu 
bariere sau semibariere, la 
trecerea pe lângă grupuri și 
coloane, indiferent dacă 
acestea se află în mers sau 
staționează. De asemenea, 
viteza redusă la trecerea pe 
lângă animale, în piețe 
aglomerate, când se circulă în 
direcție opusă tramvaielor, 
troleibuzelor și autobuzelor 
oprite în stații, pe drumurile cu 
o singură bandă de sens și la 
trecerea prin dreptul stațiilor de 
tramvai. Viteza mai trebuie apoi 
redusă la depășirea 
troleibuzelor și autobuzelor 
oprite în stații, pe timp de ceață, 

consecutivi, saiariații au , 
dreptul ia un singur I 
concediu de odihnă, | 
acordat în anui reînceperii ■ 
activității, în măsura in care ; 
nu a fost efectuat în anui în I 
care nu s-a ivit lipsa de ia | 
serviciu pentru motivele ’ 
arătate mai sus.
______________________ I

ploi torențiale și ninsori 
abundente, pe drumuri cu 
denivelări și pe cele acoperite 
cu polei, zăpadă, mâzgă, sau 
piatră cubică umedă, în apro
pierea locurilor frecventate de 
copii, la trecerile pentru pietoni 
etc.

Atenție la centura de 
siguranță!

Un lucru care trebuie 
neapărat reținut: conducătorul 
autovehiculului și pasagerul 
care ocupă locul din față sunt 
obligați să poarte centura de 
siguranță în timpul circulației 
pe drumurile publice atât în 
localități, cât și în afara 
acestora. De la această 
obligație sunt exceptați: 
conducătorul auto, pe timpul 
cât execută manevra de mers 
înapoi, instructorul auto, în 
timpul orelor de pregătire a 
cursanților, femeia care poartă 
o sarcină vizibilă, polițistul, 
conducătorul autoturismului 
armștei destinat controlului 
circulației și cel al 
autovehicuhjlui pompierilor, 
atunci când sunt în misiune, 
precum și cei care conduc 
autovehicule ale salvării.

Asupra altor modificări 
cuprinse de Hotărârea de 
Guvern amintită vom reveni.
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Treburile vor merge bine numai 
atunci când fiecare își va face 

exemplar datoria

“Rezolvarea o reprezintă contractele 
individuale cu fiecare cetățean” *

Dl losif Blaga, primarul 
municipiului Orăștie, este un 
interlocutor extrem de inte
resant deoarece cunoaște 
foarte bine problemele loca
lității in fruntea căreia se află 
și ale țării, precum și soluțiile 
pentru rezolvarea acestora.

Toată România ar 
trebui declarată zonă 

defavorizată

- Cum este în acest în
ceput de an viața Orăștiei?

- Foarte, foarte grea. Viața 
economică se prăbușește, șo
majul crește, sărăcia oamenilor 
se adâncește. Pe toate aces
tea se brodează, firesc, îngri
jorarea față de ziua de mâine, 
nemulțumirea oamenilor față de 
cei ce conduc țara. După păre
rea mea, România întreagă ar 
trebui declarată zonă defa
vorizată.

- Orăștie este declarată 
o asfel de zonă?

- Nu încă, dar vom pune 
această problemă în consiliul 
local și cred că vom lua o ho
tărâre în acest sens. Vreau să 
vă mai spun un lucru: După 
exemplul altora, oamenii Orăș
tiei amenință cu ieșirea în stra
dă și blestemă organele locale 
pentru treburi de care nu ele 
sunt vinovate Ne impută nouă

Jaf în • parc?
Prin grija Consiliului Local și a unor sponsori în parcul 

municipal s-au montat 20 de corpuri de iluminat cu globuri 
ornamentale și becuri fluorescente. Deși s-au făcut eforturi 
financiare pentru un ambient deosebit în parc, în timp scurt dintre 
cele 20 de globuri ornamentale (fiecare costând în medie 500.000 
de lei la care se mai adaugă lămpile) s-au spart 15 de către 
oameni fără căpătâi. După mai multe pânde organizate au fost 
depistați o parte dintre autorii acestor fărădelegi în persoana mai 

^multorțigani de la care nu s-a putut recupera nici un leu.

La cantina de ajutor so
cial din Orăștie zilnic ser
vesc masa peste 100 de 
persoane. în ziua trecerii 
noastre prin localitate - 27 
ianuarie a.c. - pe lista de 
meniu erau trecute 110 
porții. Pentru că s-au ridicat 
uneori obiecții din partea 
celor care iau mâncare de 
aici - în proporție de 90 la 
sută romi, însoțiți de vice- 
primarul municipiului, am 
dorit să vedem meniul, 
cum se pregătește masa și 
cât se servește. Deși alo
cația zilnică pentru o per
soană este doar de 9750 
de lei, am constatat că 
mâncarea este foarte bine 
pregătită, iar porțiile sunt

Discuție cu 
dl losif Blaga, 

primarul municipiului Orăștie

șomajul, ne cer ajutor social. Or, 
reducerea activității, birurile tot 
mai grele și multe altele se dato- 
resc guvernului. Țara este prost' 
guvernată - de această părere 
este majoritatea covârșitoare a 
populației. Bucureștiul ia totul de 
la restul țării. Oamenii sunt total 
nemulțumiți, nu mai știu ce să 
facă. Eu îi înțeleg și în multe 
probleme îi aprob.

I999 va fi un an 
crâncen

- Cum vedeți anul în care 
am pășit recent?

' - Ca pe unul foarte greu, 
crâncen chiar. Dacă îl vom trece 
cu bine, țara își poate reveni, 
altfel vom claca.

- Cum va fi pentru 
Orăștie?

- Ca și pentru țară. Vom 
avea bani puțini și ne-am pro
pus să realizăm multe pentru 
municipiul nostru și pentru 
oameni.

- Ce v-ați propus, die 
primar?

- Voi numi doar cele mai im
portante gânduri și intenții ale 
noastre. Vom începe și vom 
continua canalizarea unui im
portant număr de străzi, vom 
amenaja, din punct de vedere 
edilitar-, zona așa numită “ Dintre 
râuri", vom definitiva iluminatul 
public. Ne-am propus să reali
zăm un loc de joacă pentru co
pii, în parcul mare și două în car
tierele de blocuri, să modernizăm 
Canalul Morii, să asfaltăm piața 
din Micro 1 și Micro 2. La Casa 
de cultură se va construi o nouă 
sală de spectacol, dotată mo
dern. Biblioteca o vom muta într 
un nou spațiu și va avea sală 
de lectură. în ce privește supra

îndestulătoare. Mai precis, 
în acea zi, fiecare persoa
nă beneficia de ciorbă de 
găluște cu bulion, cartofi 
piure cu carne, o pâine și 
două ouă pentru masa de 
seară.

Doamna Ana Icodin, ad
ministratorul cantinei, cât și 
alte persoane cu care am 
mai stat de vorbă - persoane 
care servesc masa la cantină 
-, spun că nici acasă nu se 
mănâncă atât de bine întot
deauna ca la cantină și mai 
ales la prețul de față.

Unele nemulțumiri vin 
din partea țiganilor care sunt 
trecuți la porție un număr de 
persoane, iar acasă sunt de 
hrănit mai multe guri. 

structura, ne gândim să lărgim 
podul de la Con (din drumul 
spre Căstău). în acest an - 
fiindcă anii trecuți au fost 
neglijate - ne vom ocupa de 
străzije de la periferia orașului 
pentru a oferi confort și oa
menilor care trăiesc aici. Am 
primit multe solicitări în acest 
sens și critici, evident. Aș vrea 
să mai punctez - nu ca să mă 
laud - că personal am îndeplinit 
circa 70 la sută din ceea ce le- 
am promis oamenilor în cam
pania electorală.

Ne vom întinde cât ne 
va permite plapuma, 

dar Plapuma este mică

- V-ați propus obiective 
multe șl importaAte. Cum 
le veți atinge?

- Acesta este un lucru ce 
ne preocupă foarte tare. Banii 
vor veni din impozitul pe sa
lariu - 40 % din acesta va ră
mâne în Orăștie?, dar salariați, 
la ora actuală, sunt puțini și se 
anunță noi disponibilizări. Sala
riile sunt mici și nesigure. Sunt 
mulți oameni săraci, care nu 
vor putea plăti impozitele și 
taxele. După cum vedeți, pla
puma este mică.

- Prin Legea adminis
trației locale autonomia s-a 
întărit?

- Da, dar independența fi
nanciară nu este suficientă. 
Autonomia se realizează și 
prin Legea patrimoniului, Legea 
funcționarului public ș.a. în 
acest fel - și socotesc că 
acesta este lucrui esențial - 
fiecare își va cunoaște atri- 
buțlunile precis și concret. 
După părerea mea, treburile în 
România se vor îmbunătăți nu
mai atunci când fiecare își va 
lua atribuțiile în brațe și le va 
duce la bun sfârșit. Primăria 
Orăștiei se va subordona cu 
toată răspunderea acestei 
cerințe.

Pagină realizată de 
Cornet POENAR. 
Traian BONDOR,
Andrei NtSTOR 

Foto: Traian MÂNU
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Recent, a fost întoc- | 
mit un studiu de prefeza- . 
bilitate ce vizează con- • 
strucția unei case de cui- I 
tură în municipiu.

Noul proiect vizează ■ 
realizarea unei con- . 
strucții moderne cu toate I 
utilitățile necesare și se I
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I

va derula pe actualul am
plasament al casei de 
cultură.

Din primele estimări 
valoaiea lucrărilor se ri-

| dică la 12-13 miliarde de | 
■ lei și se vor întinde pe ■ 

parcursul mai multor ani, !
I din lipsă de finanțare.

Societatea comercială Acti
vitatea Goscom S.A. Orăștie 
este pentru mulți dintre cetă
țenii municipiului Orăștie un fel 
de cerber pus de municipa
litate să urmărească și să pe
depsească pe acei rău platnici 
care prin datoriile pe care le au 
paralizează practic sistemul de 
distribuție a apei calde și al 
căldurii în întreg municipiul. La 
începutul iernii, societatea a 
refuzat din motive bine înte
meiate să pornească sistemul 
de încălzire acolo unjje dato
riile acumulate erau foarte 
mari. Marile asociații, datornice 
cu multe milioane la societatea 
Activitatea, au fost puse în 
fața unui fapt împlinit. S-a tre
cut la decuplarea consuma
torilor dar și a societăților co
merciale rău platnice.

Pentru a afla mai multe 
amănunte despre acest război 
al nervilor (deocamdatăllljîntre 
conducerile asociațiilor de lo- 
catarj mari debitoare și admi
nistrație am stat de vorbă cu 
dl. ing. Petru Icodin, directorul 
S.C. Activitatea Goscom S.A. 
Orăștie. încă de la început 
domnia sa ne-a precizat că 
problemele cu care se con
fruntă oamenii sunt de cele mai 
multe ori de natură obiectivă, 
dar nu sunt excluse și cazurile 
de rea voință sau nepăsare ale 
unora. Cert este că numărul 
mare al șomerilor din municipiu 
a condus și la înmulțirea fap-

La 17 h>ho 1990 la Orăștie a fost înființată prima firmă pnvată din judoț - 
SC VIGOR PROD IMPEX SRL

Primii pași pe calea 
privatizării

Dincolo de valorile cultu
rale sau istorice pe care muni
cipiul Orăștie le-a adunat în 
decursul timpului, anul 1990 
rămâne pentru Orăștie unul 
de referință. Aici, pe 17 iulie 
1990, avea să se înfiripeze 
primul gând pe calea priva
tizării, prin înființarea celei 
dintâi firme particulare din ju
dețul Hunedoara.

Ideea a aparținut dlui Ni- 
colae llie Suciu, fost inginer la 
Uzina Mecanică din localitate, 
care prin asociere cu un par
tener italian a deschis o afa
cere în domeniul producției de 
șampon și detergent. Firma s-a 
dezvoltat de la an la an, astfel 
încât în prezent la SC Vigor 
Prod Impex SRL Orăștie lu
crează 20 de salariați cu carte 
de muncă.

Deși are o experiență mare 
în domeniul unei afaceri pri
vate, iar punctul de plecare l-a 

telor de acest gen. Oamenii nu 
mai au bani, spun ei, să-și plă
tească taxele comune. Pe de 
altă parte, serviciile trebuie plă
tite, în caz contrar societatea 
care le prestează ajungând la 
faliment. Este un adevărat cerc 
vicios din care cu puțin efort se 
poate totuși ieși. " Rezolvarea o 
reprezintă contractele indivi-

Concluzii pe marginea unei 
discuții cu 

dl. Petru Icodin, 
directorul S.C. Activitatea

. Goscom S.A. Orăștie

duale cu fiecare cetățean în 
parte", ne mărturisește dl.Icodin. 
Nu trebuie ignorat nici rolul ex
trem de dăunător al asociațiilor 
de locatari mamut, asociații ale 
căror datorii sunt imense. S-a 
dovedit că prin spargerea aces
tor giganți și constituirea unor 
asociații de proprietari mult mai 
mici s-a îmbunătățit considerabil 
și administrarea fondurilor, res
pectivele asociații fiind la zi cu 
plata datoriilor. în schimb, vechile 
asociații de locatari au rămas cu 
problemele nerezolvate, sume 
mari de bani fiind nejustificate. Dl 
director Icodin ne-a exemplificat 
această situație prin faptul că 
oamenii care vin și constituie o 
asociație de proprietari dove
desc prin acte că nu au hici un 
fel de datorii și totuși asociațiile 

reprezentat producția, dl Nicolae 
Suciu este de părere că felul 
cum se sprijină privatizarea de 
către organismele statului și 
cele financiar-bancare este de
parte de unul real, Iar birocrația 
și neîncrederea sunt tot mai mari 
pe zi ce trece. în acest sens 
domnia sa și-a exprimat păre
rea de rău că împreună cu par
tenerii au dorit să promoveze la 
Orăștie o linie de frigidere, dar 
nu s-a reușit obținerea unui 
aviz favorabil de la Minsterul „ 
Industriilor și Comerțului, iar o 
eventuală asociere cu consiliul 
local pare imposibilă din lipsa 
banilor.

Dezvoltarea inițiativei pri
vate, mai este de părere dl 
Nicolae Suciu, nu se poate face 
fără sprijinul băncilor, acestea 
fiind chemate să susțină, în co
laborare cu diferite firme, pro
iecte a căror finanțare să fie pe 
o perioadă de 25-30 de ani. 

din care provin au datorii de 
zeci de milioane. Singura expli
cație pentru acest fenomen 
este gestiunea frauduloasă a 
fondurilor. Cercetările pe care 
le efectuează Poliția sunt încă 
în curs, rezultatele urmând a fi 
date publicității după finalizarea 
cercetărilor. Oricum, respec
tivele sume nejustificate con
stituie pentru S.C. Activitatea 
pierderi. în prezent sumele 
restante pe care ar trebui să 
le încaseze societatea se ci
frează la nu mai puțin de 2,571 
de miliarde de lei. Dacă pentru 
recuperarea datoriilor persoa
nelor fizice ar exista o rezol
vare, Consiliul local trebuie șă 
stabilească o modalitate de 
recuperare a datoriilor de la 
anumite.instituții bugetare rău 
platnice, cum este cazul spita
lului municipal.

Adevărata rezolvare a 
tuturor problemelor legate de 
gospodăria comunală este, în 
opinia dlui Petru Icodin, revi
gorarea economică a orașu
lui în așa fel încât oamenii.să 
aibă locuri de muncă pentru 
a-și putea plăti fără probleme 
toate datoriile. De asemenea, 
trebuie creat și sistemul le
gislativ necesar, în special 
Legea falimentului, pentru a 
nu mai prelungi la nesfârșit 
viața unor agenți economici 
care oricum nu au posibili
tatea de a plăti ceea ce con
sumă.

O dificultate mare care stă 
în fața multor firme, de altfel și 
pentru Vigor Prod Impex SRL, 
o reprezintă recuperarea ba
nilor de la clienți și lipsa unui 
cadru legislativ sever care să- 
i sancționeze pe cei de rea 
credință. Pentru a demara o 
afacere, ne mai spunea între 
altele interlocutorul nostru, 
sistemul bancar trebuie să 
devină un aliat al investitorilor, 
atât în plasamentele financiare 
cât și în sprijinul partenerilor 
săi pentru recuperarea banilor 
din relațiile comerciale atunci 
când situația o impune.

"Numai într-o asemenea 
situație se poate relansa o 
economie bolnavă, o economie 
care din păcate este tot mai 
împovărată de fiscalitate, 
fenomen ce sufocă pe zi ce 
trece orice inițiativă, fie ea cât 
de valoroasă”, a concluzionat 
dl Nicolae Suciu.

_____
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“Spații de afaceri” în zonele miniere
îa vederea reducerii 

pierderilor din industria 
minieră, prin restructurarea 
activității și închiderea unor 
unități sau orizonturi 
miniere, Guvernul României 
a convenit cu Banca Mon
dială proiectul "Spații de 
afaceri” în zonele afectate 
de acest proces. Proiectul 
prevede organizarea a 14 
incubatoare de afaceri - 
câte unul în fiecare zonă 
minieră -, prin reconstrucția 
și reamenajarea a 14 
incinte de la 14 exploatări 
miniere închise prin hotărâri 
de Guvern.

întrucât în curând va veni 
o delegație a Băncii 
Mondiale pentru a constata 
posibilitățile de-acordare a 
sprijinului financiar necesar 
în aceste zone, Agenția 
Națională pentru Dezvol
tarea și Implementarea 
Programelor de Recon
strucție a Zonelor Miniere 

^împreună cu "Grupul de

O comparație a cifrelor privind 
numărul persoanelor cuprinse în 
evidențele Regiei Autonome de 
Interes Local - persoane care 
sunt trecute la consumul de apă 
rece - și Serviciul de evidență a 
populației din cadrul Poliției 
municipale Hunedoara conduce 
din capul locului la o concluzie 
izbitoare. Lunar în datele 
centralizatoare ale RAIL 
Hunedoara numărul persoanelor

A

In Hunedoara, peste 
cincisprezece mii de 

persoane locuiesc pe blat!
la care se împarte consumul de 
apă rece se situează între 
54.0,00-60.000 de suflete, iar 
numărul real al celor care trăiesc 
în Hunedoara și care se 
regăsește în evidențele biroului 
de specialitate al poliției se 
situează în jurul cifrei de 75.000 
de persoane.

Decalajul mare între numărul 
real al populației municipiului 
Hunedoara și al celor care plătesc 
serviciile de gospodărie comunală 
și locativă tinde să devină un 
subiect din ce în ce mai discutat. 
Tot mai mulți locuitori ai 
Hunedoarei își exprimă 
nemulțumirea că unii plătesc apa 
rece, căldura, apa caldă, gunoiul, 
precum și alte servicii, iar un număr 
de peste 15.000 de oameni 
sfidează, locuind pe blat!

Cetățenii cu care am stat de 
, vorbă sunt de părere că primăria

Marți 
2 februarie 

rvR!
00 România: ora 6 vă oferă 

„Cafeaua de dimineață” 9.00 
TVR Cluj10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 13.00 Mistere și 
minuni (s/r) 14.10 Santa Barbara 
(s/r) 15.00 Em. pentru persoane 
cu handicap 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 17.00 Micuța 
Memol (d.a) 17.30 în flagrant 
(anchetă) 18.10 Nick Freno - 
Profesorul perfect (s. SUA 1996, 
ep. 17) 18.35 Familia Simpson 
(s, ep. 5) 19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 395) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ediție specială 20.50 
Telesport 21.00 Discreta 
(dramă Franța ’90) 22.45 
jurnalul de noapte. Sport

fYR 2
9.00 Documente culturale (r) 

9.55 Varietăți internaționale
10.10 Ultimul tren (r) 11.00 S.O.S. 
Patrimoniul (r) 11.30 Scena 
politică (r) 11.50 Un cântec 
pentru fiecare 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o vorbă 

^săț-i... (r) 13.00 Primul val (s/r) 

închidere a Minelor”, din 
cadrul Ministerului Industriei 
și Comerțului, au stabilit 
câteva măsuri menite să 
identifice incintele cele mai 
potrivite în care să fie 
organizate cele 14 
incubatoare de afaceri.

în acest sens, 
ANDIPRZM, prin noul său 
președinte, ing. Petroniu 
Văsii, a transmis un 
comunicat către toate 
colectivele zonale din 
teritoriu - deci și către 
Colectivul Zonal Deva-Brad
- în care solicită propuneri 
pentru câte două incinte și 
menționează criteriile de 
alegere: Amplasament - cât 
mai aproape de un drum 
național și o localitate; 
Componență - cât mai multe 
clădiri cu destinații diferite 
(grup social, cantină, atelier 
mecanic, atelier electric, 
șoproane, magazii); Utilități
- alimentare cu energie 
electrică, apă, gaze,

municipiului, împreună cu RAIL 
Hunedoara trebuie să aibă în 
atenție acest lucru întrucât este 
anormal ca unii să plătească 
taxele comune, iar alții să trăiască 
parazitar pe spatele vecinilor.

Mai mult decât atât rezultă 
faptul că aceste cheltuieli 
comune se împart pe un număr 
mai mic de consumatori, iar banii 
pe care îi plătesc cei corecți sunt 
cu aproximativ 20-25 la sută mai 

mulți decât ar trebui în realitate 
să se plătească.

Cum spuneam, acest 
fenomen care s-a generalizat în 
asociații conduce la numeroase 
discuții și între locatari, o parte 
dintre aceștia neexcluzând di
verse avantaje materiale pentru 
unii dintre administratorii de la 
asociațiile de locatari care trec 
cu vederea numărul real de 
persoane din asociații.

Cum se va rezolva această 
problemă, neplăcută de altfel, și 
care sfidează locatarii corecți, 
rămâne o întrebare deschisă 
pentru Primăria Municipiului 
Hunedoara, RAIL și nu în ultimul 
rând pentru asociațiile de locatari 
unde nu sunt clare evidențele 
tuturor persoanelor ce trăiesc în 
blocuri.

Corne! POENAR

13.45 Video-caseta muzicală
15.10 Limbi străine: Franceză 
15.35 Desene animate 16.00 
Țiganca (s, ep. 118) 16.45 Santa 
Barbara (s) 17.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 
Care pe care! (cs) 19.10 
Dosarele istoriei (do) 20.10 
Mistere și minuni (s, ep. 14)
21.10 Schi alpin CM: Proba de 
slalom superuriaș bărbați 22.20 
Teatru TV prezintă: „Astă seară 
se improvizează"

ANTENA!
10.00 Știri 10.15 Agenția de 

presă (r)10.20 Cafea cu parfum 
de femeie (s) 11.25 Pericol 
iminent (s/r) 12.30 Cronici 
paranormale (s) 13.30 Planeta 
vie (do) 14.00 Știrile amiezii
14.30 Foișorul de foc. 15.30 
Dallas (s, ep. 163) 16.30 Știri 
17.00 Trei destine (s, ep. 82) 
18.00 Uraganul (s, ep. 6) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Moulin Rouge (f. 
biogr. Anglia 1952) 23.00 
Observator 23.30 Agenția de 
presă 23.35 Schimbul de noapte 
(talkshow) 

telefonie, canalizare; 
Gradul de uzură al 
clădirilor.

- Până la 10 februarie 
1999, când trebuie să 
prezentăm lucrarea la 
ANDIPRZM, noi, cei de la 
Colectivul Zonal Deva- 
Brad, împreună cu 
autoritățile din zonele 
miniere defavorizate 
trebuie să identificăm mai 
multe incinte din care se 
vor alege două în cadrul 
unei ședințe a consorțiului 
de sprijin sau a consiliului 
consultativ, având accep
tul de principiu al 
primarului din localitatea 
respectivă, ne spunea 
dna Corina Lazăr. Este un 
lucru de mare importanță 
și responsabilitate pentru 
a putea beneficia de 
sprijinul financiar al 
Băncii Mondiale în acest 
domeniu sensibil și 
durerds al restructurării 
mineritului. (D.G.)

Instalații hidrotehnice seculare
Deși numărul instalațiilor 

hidrotehnice de măcinare a 
cerealelor a scăzut simțitor în 
ultimul timp, cele în funcțiune 
corespund încă necesităților 
parțiale pentru măcinarea 
cerealelor produse în 
gospodăriile particulare sau 
cumpărate de populație din 
târguri. Moara din Galați, 
proprietatea dlui loan Drăghici, 
plasată pe apa răului Strei, 
deservește populația din satele 
Galați, Gura-Luncii, Fizești I, 
Fizești II, aparținătoare comunei 
Pui. Construcția și instalația din 
interior, moștenite de la Valeriu 
Drăghici (tatăl proprietarului), 
au 117 ani. Necesitățile 
populației locale au menținut în 
stare de funcționare moara și 
în timpul C.A.P.-ului servind 
micile gospodării țărănești în 
condiții deosebite, neîncetând 
să macine.

Pe lângă moară funcțio
nează văioaga, instalație 
tehnică de îngroșat și spălat 
pricoițe (pături groase din 
lână) specifice așezărilor 
ciobănești. în văioagă pricoițele 
sunt învârtite prin mișcarea 
apei de jos în sus adusă din 
iaz. Cu-vechimea ei milenară, 
văioaga - spune dl Drăghici - 
stă la originea mașinii automate 
de spălat. Alături am remarcat 
cuptorul și căldarea de aramă 
pentru distilarea alcoolului.

Datorită urbanismului ce 
invadează satele, când

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 9.10 Dreptul la iubire (s/ 
r) 10.00 Tânăr și neliniștit (s/r)
10.45 Ferma veselă (f/r) 12.30 
Seinfeld (s/r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Fata senatorului (co. 
SUA 1987) 14.30 Suflet de 
femeie (s) 15.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Cărările iubirii 
(s) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Dreptul la iubire (s) 18.15 Știrile 
PRO TV 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Spitalul de urgență (s, ep.. 
21) 21.30 Lois și Clark (s, ep. 
10) 22.15 Știrile PRO TV 22.30 
Veronica (s, ep. 21) 23.00 Știrile 
PRO TV/Profit 23.30 
Profesiunea mea, cultura 

■acasă ■
7.00 Uneori avem aripi (s/r)

7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 Te 
iubesc (s/r) 9.00 Dragostea nu 
moare (s/r) 10.00 întrebați-o pe 
Alice (f/r) 11.30 De partea legii 
(s/r) 12.30 Ultima vară (s/r)
13.45 Dragoste și putere (s/r)
14.45 Misterioasa doamnă (s/r)
15.30 Te iubesc (s) 16.00

Suflu nou sau 
furtună în Regia 

Națională a
♦

Pădurilor?
Printr-un ordin al direc

torului general al Regiei 
Naționale a Pădurilor, după 
reducerea numărului 
direcțiilor silvice județene 
de la 41 la 25, a venit, în 
urmă cu câteva zile, 
schimbarea tuturor condu
cerilor acestora. La Direcția 
Silvică Deva, noua echipă 
de conducere are urmă
toarea componență: loan 
Cristea - director general, 
loan Faur - director tehnic, 
Nicolae Pascu - director 
comercial, Maria Nădășan - 
director economic (care a 
ocupat și până acum 
această funcție). Simpla și 
singura motivație - suflu 
tânăr, novator în structurile 
de conducere, care să 
pună ordine în domeniu, 
sub toate aspectele.

.

majoritatea gospodarilor se 
aprovizionează cu produse de 
panificație din brutării și unități 
comerciale, când țesăturile 
industriale au luat locul celor 
făcute în război, instalațiile 
hidrotehnice ca cele ale dlui 
Drăghici sunt în curs de

Uneori avem aripi (s) 16.45 
Guadalupe (s) 17?30 Ultima 
vară 18.30 Dragostea nu 
moare (s, ep. 49) 19.25 Dex, 
mascatul (d.a) 20.00 Dragoste 
și putere (s) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s) 21.30 Surorile (s, 
ep. 32) 22.30 Polițistul (thriller 
Franța ’71)

PRIMA TV
7.00 Prima oră (mag. matinal)

10.30 Vedetele dragostei (r)
11.30 Cinemagia (r) 12.00
Misterele din New Orleans (s) 
13.00 Știri 13.10-Stingerea 
îngerilor (s) 14.05 Celebri și 
bogați (s) 15.00 Maria
Mercedes (s, ep. 48) 16.00 
Știri 16.10 Tia și Tamera (s, ep. 
46) 16.35 Malcolm și Eddie (s, 
ep. 46) 17.00 Jerry Springer
Show 18.00 Știri, Meteo, Sport
18.50 Real TV 19.00 Detectivi 
de elită (s, ep. 12) 20.00
Camera ascunsă (div., ep. 68)
20.30 Brooklyn South (s,ep. 
10) 21.30 Dosarele Y (do)
22.30 Știri

De asemenea, în 
baza contractului colectiv 
de muncă, au fost înlocuiți 
toți șefii ocoalelor silvice 
din țară care aveau mai 
mult de 12 ani de vechime 
pe post. în județul nostru, 
în urma concursurilor 
organizate, au fost numiți 
cinci noi șefi ai ocoalelor 
silvice: Deva - Vasile 
Stoicbi (în locul lui llie 
Macarie), Hunedoara - 
Augustin Fufezan (Mihai 
lonescu), Geoagiu - loan 
Todor (Mihai Alionescu), 
Orăștie - Sorin Bâldea 
(fJicolae Pascu), Pui - 
Alexandru Mihăilescu 
(lancu Vonica). Să bată 
vânturi calde, proaspete, 
prin pădurile județului?... 
(D.G.)

dispariție. Trepte între trecut, 
prezent și viitor, instalațiile 
hidrotehnice trebuie sus
ținute, încurajate și protejate 
pentru vechimea, simplitatea 
și ingeniozitatea lor.

Virgi! BUTAȘ

HBG>
10.00 Necruțătorul (w., 

1992) 13.00 Vremea răfuielii 
(dramă, 1997) 14.45 Așa-mi 
place mie (co. 1994) 17.00 
Rasputin (dramă, 1996) 18.45 
Camionagii spațiului (co. SF, 
1996) 20.30 Flash (f„ 1998) 
22.00 Trenul cu bani (f a., 
1995) 0.00 Johnny Belinda 
(dramă, 1948)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program comer

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

ANTENA V DEVA
16.30-17.00 Sportul

hunedorean 17.00-17.50 Antena 
1 București 17.50-18.00 Știri lo
cale 18.00-24.00 Antena 1 
București
’______________________________/

iiesesc*»
Marți, 2 februarie

O BERBEC
O zi bună, aveți șanse să 

fiți avansați. în viața 
particulară totul merge bine. 
Ziua trece plăcut, după 
dorințele dv., iar după masă 
primiți o veste bună.

O TAUR
Sunteți într-o dispoziție 

războinică, ceea ce nu vă 
încântă nici pe 
dumneavoastră. încercați să 
găsiți liniștea lăuntrică, 
refaceți-vă energia, căci veți 
avea nevoie.

O GEMENI
Un coleg încearcă tot 

timpul să-l câștige pe șeful 
dv. de partea lui. Fiți cu ochii 
pe el, căci e posibil să aveți 
de pierdut din acest motiv. Nu 
vă îngrijorați însă pentru că 
situația se va îmbunătăți în 
curând.

C RAC
Sunteți sensibili și acceptați 

mai greu ideea că puterea de 
decizie nu e în mâinile dv.

< Visele dv nu vor deveni nici 
azi realitate. înainte de luarea 
unor decizii, e bine să 
consultați părereă unor 
oameni în care aveți 
încredere și care vă ascultă.

O LEU
Aveți șanse să vă 

înțelegeți cu prietenii, veți lega 
prietenii de durată, care vă 
vor fi de folos ulterior. 
Sunteți totuși puțin distrat, 
așa că ar trebui să fiți mai 
atent.

Z> FECIOARĂ
La serviciu situația este 

confuză. Aveți nevoie de 
diplomație. Faceți tot posibilul 
ca măcar în căminul dv să 
domine pacea. Lupta pe 
diferite fronturi nu vă 
favorizează.

O BALANȚĂ
Astrele vă sunt favorabile, 

veți fi scutiți de problemele 
grele care solicită putere Și 
nervi. Ați face bine să-i ajutați 
și pe cei care nu sunt la fel 
de norocoși.

O SCORPION
Pentru pensionarii din 

Scorpion, această zi va 
aduce neliniște și tensiune, 
care însă nu vor dura mult. 
Vă recomandăm să vă 
ocupați mai mult de starea 
sănătății dv. Fiți atenți și 
înțelegători cu cei din jur. în 
privința banilor nu sunt 
îmbunătățiri.

O SĂGETĂTOR
Partenerul dv este într-o 

pasă proasta. Nu vă veți 
bucura unul de prezența 
celuilalt. Veți întreprinde orice 
pentru a readuce seninul.

O CAPRICORN
Nu vă răzbunați pe cei 

apropiați. Veți primi o 
propunere pentru un post de 
conducere. Nu stați prea mult 
pe gânduri, căci s-ar putea 
ca unii să v-o ia înainte și va 
trece mult până veți mai primi 
o astfel de ofertă.

O VĂRSĂTOR
Nu vă împărțiți secretele cu 

nimeni. Micile aventuri de 
dragoste nu privesc pe 
nimeni în afara dv. Sunt 
destui care încearcă să 
stârnească gelozia par
tenerului.

O PEȘTI
Sunteți sensibili, veți 

reacționa la schimbărle 
fazelor lunii, ceea ce vă face 
mai capricioși. Nu vă grăbiți 
să vă exprimați ideile mai 
înainte de a reflecta asupra 
lor. Nu vă lansați în cheltuieli 
nesăbuite.

ncsescep
V ___ >



%

• Vând mașini automate de 
spălat și frigidere marcă ger
mană. Tel. 092 739284. (6201)

ANIVERSARI

• Un sincer “La multi ani” 
pentru Lucaci Marin din Bretea 
Mureșană, cu ocazia 
aniversării zilei de naștere. Cu 
toată dragostea, Zoița. (4)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan sta
țiunea Geoagiu Băi.230310, 
620915 (6989)

• Vând apartament 4 ca
mere, Progresului, bl.A și 
BMW 318, tamponat, pentru 
piese. Tel. 216483, 092 
712716 (6975)

• Cumpăr apartament 2 
camere, decomandate, exclus 
Micro 15. Tel. 620916 (6992)
■ • Vând garsonieră Gojdu, 
parter, preț negociabil 
25.000.000. Tel. 217948, 092 
762496 (6994)

• Vând apartament 2 ca
mere, confort 1, etaj 1, cu 
telefon, în Brad, str. Libertății, 
bl. C X 28. Tel. 217285, 
223300. (6700)

• Cumpăr apartament 2 
camere, decomandate, neame
najat, în zona pieței sau cartier 
Progresul. Ofer 60.000.000 lei, 
negociabil. Informații la telefon 
215585. (6186)

• Vând casă, grădină 1,6 ha, 
un ha pădure în corn. Băița, sat 
Trestia. Tel. 223622 (6998)

• Vând VW Transporter 
Diesel, 1600 cmc, preț 6500 
DM, negociabil. Tel. 227694 
(6993)

• Vând Dacia 1310, an 
1996. Tel. 713221 (6689)

• Vând Audi 80, neînma
triculat, fabricație 1980, preț 
600 DM, Romos, 26, tel. 054/ 
649179 (4138)

• Vând Dacia 1300, îm
bunătățiri, stare foarte bună, 
15.000.000 lei, negociabil. 
Lăpușnic, nr. 35, comuna 
Qobra.

• Firmă de soft vinde pro
grame sursă pentru sistem 
economic integrat. Tel. 621321 
(6999)

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

• Viagra, 120.000, spray 
contra ejaculării rapide 
159.000, 01/6376273, 092/ 
342628, 092/342629. (OP)

• Vând țuică de prună, 
18.000 lei/litru. Informații tel. 
092/408869 (4236)

• Vând și montez parbrize, 
Deva, Dragoș Vodă, 14, tel. 
225075 (6161)

• Vând mobilier sufragerie, 
lemn masiv cireș, sculptat, 
Orăștie, tel. 241543. (4137)

• Vând tinie panificație, 
cuptor plus malaxor, preț infor
mativ 2500 DM, tel. 094597784 
(4140)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (120.000 lei), 
video, satelit. 092/368868. 
(MP)

• Vând mașini de tors și 
dărăcit lână și brutărie, cuptor 
rotativ. Telefon 094/394735. 
(MP)

• Vând oi și vacă fătată. 
Resedea Aurel, sat Balomir, 
nr. 18. (3160)

• INTERAMERICAN ASI
GURĂRI angajează persoa
ne sociabile, perseverente 
pentru postul coordonator 
activitate, în cadrul agenției 
Deva. Rugăm cei interesați 
trimiteți C.V. la nr. fax: 01/ 
2107742, 01/7815023.

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

• S.C.Cetate S.A.Deva, str. 
Mureșului, nr.4 angajează ju
rist. Relații la telefon 214225, 
213356. (6168)

• Oportunitate pe 1999 în 
DS Max Canada. Formare 
gratuită în marketing direct, 
organizare, management. Pro
fit asigurat atât în formare cât 
și după. Experiența nu este 
necesară. Telefon 627527. 
(6164)

• Sanatoriul TBC Geoagiu 
solicită oferte la produsele 
alimentare pentru anul 1999. 
Ofertele se depun la sediul 
unității prin tel/fax: 243493. 
Informații la tel. 243493, int. 
134. Ofertele se depun până 
la data de 5.02.1999. (4136)

DIVERSE

• Activitate independentă 
Mihaela Kocsis cu autorizația 
nr 12621/1996, își anunță 
înscrierea la Oficiul Registrului 
Comerțului în luna februarie 
1999. Obiectul de activitate: 
evaluări. (4241)

PIERDERI

■ • Pierdut carnet șomer pe 
numele Mager Samson. Se 
declară nul.

• Vând Audi 100, înma
triculat, 1980, eventual talon și 
Audi 80, neînmatriculat, 1980, 
stare bună, Crișcior, 656458.
(3380)_____________________

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

• Vând oțel beton <ț>6 = 2965 
și 4>8, 10,12 = 2805 lei/kg. Tel. 
213637, 092 348200 (6975)

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

BANCA COMERCIALĂ
ROMANA S.A.

Agenția Simeria
vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ în data de 5 februarie 1999, ora 9, la sediul Judecătoriei 

Hunedoara, Birou executor judecătoresc, următoarele bunuri mobile și imobile proprietate a SC 
Agromec SA Călan, județul Hunedoara:

Secție de mecanizare Călan, situată în Călan, str. Tabăra Militară, nr. 3. Prețul de pornire a 
licitației este de 600.000.000 lei.

Secție de mecanizare Bretea Română. Prețul de pornire a licitației este de 70.000.000 lei. 
Moară de grâu MG 350, an fabricație 1993. Prețul de pornire a licitației este de 95.500.000 lei.

- Storcător semințe, an fabricație 1993. Prețul de pornire a licitației este de 14.000.000 lei. 
Relații suplimentare pot fi solicitate la sediul BCR Agenția Simeria, tel. 261908 și 262007 

și la sediul Judecătoriei Hunedoara, executor judecătoresc.

Direcția Silvică Deva
9

organizează la sediul acesteia din Deva, str. Mihai Viteazul, nr. 10, 
LICITAȚIE pentru vânzarea masei lemnoase din producția anului 1999. 
Licitația este deschisă siva avea loc în data de 11.02.99, ora 10.00.
Licitația se va desfășura conform Regulamentului de vânzare de către Regia Națională 

a Pădurilor a masei lemnoase destinată agenților economici aprobat prin H.G. nr. 695/1998.
Pot participa la licitație ageftți economici care sunt atestați potrivit H.G. nr. 342/1995 

pentru exploatarea lemnului și care nu au debite restante față de Direcția Silvică Deva și 
ocoalele silvice din subordine.

Masa lemnoasă neadjudecată la această licitație va fi scoasă din nou la licitație în data 
de 25.02 1999, ora 10.00.

Taxa de participare și garanția vor fi achitate fie numerar la casieria unității, fie în contul 
nostru nr. 4002301010, deschis la BCR Deva.

Documentația care include caietul de sarcini, lista partizilor și fișele tehnico-economice se 
poate pune la dispoziția agenților economici începând cu data de 08.02.1999.

Relații suplimentare la telefoanele: 054/224599; 224649; 222481

ÎNCHIRIERI

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

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

• Doresc să înbhiriez apar-
tament.sau garsonieră, cen
tral, cu aragaz, gaz. Ofer 80- 
100 DM. Tel. 057 256724, după 
ora 17. (6985)

• Mulțumim și pe această 
cale colegilor de serviciu^ 
vecinilor, prietenilor și ru
delor care au fost alături de 
noi în momentele grele prici
nuite de dispariția prematură 
a celui care a fost soț și tată

GÎLEA SIMION

Nu te vom uita nipiodată! 
; Familia. (3159)

Licitație publică
Banca Română de Comeiț Exterior -

BANCOREX SA
organizează în data de luni - 22 februarie 1999 (la sediul său din București, 

Calea Victoriei, nr. 15, sector 3)

LICITAȚIE PUBLICĂ CU OFERTA ÎN PLIC SIGILAT,

în conformitate cu prevederile incidente înstrăinării de active, stabilite de legislația în vigoare.
Obiectul licitației îl constituie vânzarea unor imobile proprietate BANCOREX situate în București, Tecuci, 

ORĂȘTIE, PETROȘANI, Poiana Brașov, Brădet.
Prețul de pornire pentru fiecare din cele 1 (șapte) active este prevăzut în Documentația de participare Io 

licitație, specifică fiecărui imobil, care poate fi procurată zilnic între orele 10.00-14.00, contra 250.000 lei, 
începând cu data de 08.02.1999 de la sediul BANCOREX SA - Calea Victoriei, nr. 15, Serviciul Investiții, int. 3630.

Pentru participarea la licitație, persoanele juridice sau fizice interesate (care au cumpărat documentația 
de participare la licitație și care au plătit taxa de participare) vor putea depune la Bancorex - Registratură, până 
la data de 19.02.1999 - ora 14.00, OFERTE separate pentru fiecare imobil, prezentate în concordanță cu 
prevederile documentației de licitație.

Participant la licitație vor depune TAXA DE PARTICIPARE în valoare de 500.000 lei/imobil licitat la casieria 
BANCOREX, până cel târziu la data de 19.02.1999 - ora 12.00.

Relații suplimentare privind condițiile de participare la licitație se pot obține la telefoanele 01-314.91.90; 
314-73.78 -Int. 3630 și 054-230183 - Bancorex - Deva.

“Vă dă dureri de cap aprovizionarea cu ȚEVI?”
OFERTE DE 

SERVICII

• Efectuez transport 1 t 
'Renault Trafic. Tel. 216483, 
092 712716 (6975)

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

• Caut femeie îngrijire bol
navă la pat, plus activități 
gospodărești, la Petreni, 5, 
corn. Băcia. Tel. 260925 (6982)

1 WtmiIRW BWIVw"nnnmi’iîi. i.iw

Leacul este • COMAT DEVA SA - distribuitor autorizat al SC 
TEPRO SA Iași. ReținețiI Numai la COMAT DEVA SA găsiți toată 
gama de ȚEVI negre și zincate.

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

firmei din Deva, str. Depozitelor, nr. 19.
-■ •—------ ----- --------------------- s

Credit Bank

r SC < < I II I VSS SA 1
j ii va j
; cu sediul pe str. 22 Decembrie, nr. 118, |

angajează șef departament transport >
I călători I

Condiții: .
( O studii superioare specialitatea transport auto ‘
! sau specialități înrudite; I
> O vechime minimă în transporturi 5 ani; I
j O vârsta maximă 45 ani. , |

Concursul va avea loc la data de’12.02.1999 la sediul ■ 
! societății. j

Informații la tel. 054-212160 sau 054-216139.

vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ ce va avea loc în 
data de 05.02.1999

• la ora 11, în Hunedoara, str. A. lancu, 
Restaurant Stadion, următoarele bunuri mobile, 
proprietate SC “Andonie & Niculescu” SNC:

- autofurgon DAF, turbodiesel, izoterma, 8-101;
- autocamion IFA;
• la ora 12. la sediul SC “Miraceti Corn” SRL, 

din Hunedoara, B-dul Dacia nr. 34/38, bunuri 
mobile, a căror listă poate fi consultată la sediul I

, băncii sau Ia executorul Tribunalului Hunedoara.
Informații suplimentare la sediul băncii din 

' Deva. B-dul 1 Decembrie, nr. 16, sau la telefon 

i 211853.<__------------------------------------------ J

SC "APATEW'SA 
&EVA

anunța toți consumatorii de apă po
tabilă racordați la conductele magistrale, 
(j) 1000 Sântâmăria Orlea - Deva și 6 600 Batiz- 
Deva întreruperea furnizării apei pota
bile în orașele Hațeg, Călan, Simeria, 
satele adiacente conductelor magistrale 
și municipiul Deva în 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. în aceeași perioadă va fi întreruptă 
și furnizarea apei calde menajere.
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Prapastia0 hotărâre o Guvernului cure poate amplifica 
tensiunile sociale în siderurgia româneasca (Urmare din pag. 1)

Domnului Radu Berceanu, ministrul Industriei 
și Comerțului

Domnule ministru,
Organizațiile sindicale din 

întreprinderile producătoare de 
oțel din România vă solicită de 
urgență o întrevedere, în scopul 
analizării motivelor care au dus la 
inițierea HG nr.15/18.01.1999 
privind exceptarea temporară de 
la plata taxelor vamale ale unor 
produse din import, inclusiv a 
anumitor produse siderurgice 
fabricate în țară.

Date fiind consecințele grave 
pe care aplicarea acestui act 
normativ le va genera sectorului 
siderurgic și in condițiile în care 
strategia de ramură este încă în 
curs de definitivare, apreciem că 
includerea anumitor poziții 
tarifare pare ilogică și partizană, 
cu atât mai mult cu cât 
procedura de inițiere a HG 15/

1999 nu a fost cea obișnuită în 
astfel de cazuri.

Considerăm că este imperios 
necesar să dați curs solicitării 
noastre până în 05 februarie 
1999, dată la care intră în 
vigoare HG 15/1999, prevenind 
astfel amplificarea tensiunilor 
sociale deja existente în 
industria siderurgică.
Sindicatul SIDERURGISTUL 

Hunedoara 
SLiCOS Târgoviște 

Sindicatul INDUSTRIA 
SÂRMEI Câmpia Turzii 

Sindicatul VATRA Reșița 
Sindicatul METASYD Oțeiu 

Roșu 
Sindicatul SIDERCA Călărași 

Federația Sindicală a 
Siderurgiștiior Galați

Sindicatul SiDERURGiSTUL Hunedoara 
Către
Prefectura județului Hunedoara 
Domnului prefect Nicolae Stanca \

Vă trimitem anexat la pre
zenta adresă poziția Consi
liului de conducere a Sindica
tului “SIDERURGISTUL" 
Hunedoara, cu privire la HG 
nr.15/18.01.1999.

Considerăm că aplicarea 
acestei hotărâri va crea mari 
probleme economice și so
ciale SC “SIDERURGICA" SA, 
motiv pentru care solicităm 
sprijinul dumneavoastră în

această problemă și convo
carea Comisiei de dialog 
social.

Anexăm în copie xerox 
M.O. nr.20/21.01.1999 cu HG 
nr.15/18.01.1999 și poziția sin
dicatelor reprezentând produ
cătorii de oțel din România.

SindicatulSIDERURGISTUL Hunedoara 
COMUNICAT

Consiliul de conducere al Sindicatului “SIDERURGISTUL" 
Hunedoara a luat cunoștință cu îngrijorare de apariția HG nr.15/ 
18.01.1999 privind exceptarea temporară de la plata taxelor 
vamale a unor produse din import, inclusiv a unor produse 
siderurgice fabricate în (ară.

în condițiile în care în prezent piața mondială a oțelului 
trece printr-o gravă criză, țări precum SUA, Canada, statele din 
UE, dar și Polonia, Cehia, Ungaria adoptă măsuri de protecție a 
propriilor industrii siderurgice.

Considerăm că HG nr.15/18.01.1999, care permite 
pătrunderea unor semifabricate din oțel la preț de dumping (în 
special Rusia și Ucraina), va amplifica criza economică și 
tensiunile sociale deja existente'în industria siderurgică, prin 
falimentarea unor întreprinderi siderurgice și pierderea 
locurilor de muncă a mii de salariați.

Având în vedere că strategia siderurgiei este în curs de 
definitivare, apariția HG nr.15/18.01.1999 nu se justifică, 
anulând practic “Memorandumul privind principalele etape ale 
procesului de restructurare a siderurgiei românești", negociat 
în data de 15.12.1998, la sediul Guvernului României, între 
guvern, patronat, sindicate, și semnat din partea guvernului de 
domnul prim ministru Radu Vasile, MIC - domnul ministru Radu 
Berceanu, MF - domnul miniștri] Traian Decebal Remeș, MMPS 
- domnul ministru Alexandru Athanasiu și președintele FPS, 
domnul Radu Sărbu.

De asemenea, este de neînțeles faptul că în timp ce se 
instituie taxe vamale și suprataxa de 4% pentru materii prime.și 
produse ce nu se realizează în țară, dar necesare industriei 
siderurgice, Ministerul Finanțelor renunță la taxele vamale 
aplicate unor produse ce se fabrică în țară în condiții 
competitive, transformând România într-o piață de desfacere 
pentru producători externi.

Având în vedere consecințele grave asupra producătorilor 
de oțel din România, solicităm reanalizarea în regim de urgență 
a HG nr.15/18.01.1999, pentru a se evita convulsii sociale grave 
în centrele siderurgice.

X.

întreprinzători. Numai că 
cei foarte bogați au grijă să 
“împingă” clasa de mijloc 
spre pragul minim de 
sărăcie, pentru a-și 
menține supremația. Așa 
că speranța că cei foarte 
săraci.vor promova în clasa 
de mijloc este, deocam
dată, o iluzie.

Spectacolul societății 
românești rămâne deo
camdată acesta: de-o

parte categoria miliar
darilor “emanați” de 
revoluție, iar de cealaltă 
parte, marea masă a 
cetățenilor foarte săraci - 
pensionari, intelectuali, 
tineri, șomeri, oameni ce- 
și drămuiesc cu grijă 
fiecare bănuț sub 
amenințarea unor poveri 
fiscale tot mai mari, 
purtând haine de acum 
zece ani și renunțând 
zilnic la bucurii alimentare 
simple și elementare.

a

Cu respect, 
Vaidoș Petru 

președinte

Consiliul de conducere al Sindicatului 
"SIDERURGISTUL" 

Președinte, Petru Vaidoș

ASTEI 
fflTCCT• v M

(Urmare din pag. 1)

- Și ce-ati vrea să lucrați, 
die KheiH? '

- Orice. Mă voi recalifica.- 
în meseria mea știu că nu se 
mai poate. Am participat la 
câteva concursuri, dar 
posturile erau câștigate 
dinainte. Așa-i azi viața. Multă 
minciună și aranjamente. Unii 
ne acuză că ne-am vândut 
locurile de muncă. Nimic mai 
fals. Ni s-au restructurat pur și 
simplu posturile și pentru a ne 
da cele 10-20 de salarii ne-au 
pus să semnăm că plecăm la 
cererea noastră. Nu doream să 
plec. N-am vrut să semnez.

- Deci nu prea aveți 
speranțe...

r|i

- Până acum la Brad nu s- 
a făcut nimic pentr.u 
disponibilizării din minerit. 
Nici pentru ceilalți șomeri, și 
nu-s putini în zonă, relevă Otto 
Kheill. '

- Eu totuși cred c-o să se 
facă ceva. Ca ajutorul 
Consiliului Zonal, al ADIM, al 
Agenției de Ocupare a Forței 
de Muncă și Șomaj, al dlui 
primar al municipiului Brad, 
Aurel Benea, se vor întreprinde 
niște măsuri încât să avem 
unde lucra. Dar mai ales eu 
sper să vină investitori. Se pot 
face foarte multe aici, în zona 
Bradului, corichide Vasile 
Nițu.

E bun la ceva și 
optimismul...

Reforma - deja prea 
grea ...

(Urmare din pag. 1)

ce mal nociv pentru societatea 
românească, devenind arme tot 
mai perfecționate și mai la 
vedere îndreptate împotriva 
democrației. Regretabil e că 
logoreea puterii post 
confruntare, în care cuvinte 
gen "pedepsire", “subminarea 
autorităților statului", “ridicarea 
imunității" se aruncă în 
avalanșă pe toate posturile, 
pare că va substitui, ca de 
atâtea ori, acțiunea concretă.

Discutând despre tactici de 
învăluire și generali făcuți “pe 
puncte", s-a estompat puțin în 
atenția noastră miza care a stat 
la baza celei de-a cincea 
mineriade. 
întârzierea 
născut un 
strecurat în incapacitatea 
forțelor de ordine de a-și face 
datoria. Pentru prima dată, într-o 
poveste având ca subiect 
reforma, Guvernul României 
părea a fi “cel bun", încercând 
să pătrundă reformator în 
economia reală reprezentată 
de mineritul Văii Jiului. Din 
păcate, șarja reformatoare s- 
a frânt, și nu neaparat din 
cauza scuturilor umilite ale 
forțelor de ordine. Guvernului i- 
a lipsit minima înțelepciune de a 
pregăti eficient actul

X________________________
/-----------------------------------------

S-a văzut 
reformei a 
monstru ce

că 
mai 
s-a

(Urmare din pag. 1)

Guvernului, în funcție de rata 
inflației, până la data de 31 
decembrie a anului precedent. 
Aici se face precizarea că 
pensionarii posesori ai unui 
singur autoturism sau ai unei 
singure autoutilitare vor plăti 
50.000 lei pe an.

Referitor la categoriile de 

reformator, prin sincronizarea 
închiderii minelor perdante cu 
un program alternativă. ■

S-a văzut că pentru a 
face reformă este nevoie de 
o democrație stabilă. A 
cincea mineriadă ne-a arătat 
tuturor ceea ce guvernanții 
noștri, în nouă ani de zile, nici 
n-au băgat de seamă că 
întreg eșafodajul democratic 
a devenit din ce în ce mai 
fragil. Reforma, amânată de la 
un an la altul, a devenit pe 

. nesimțite tot mai greu de 
făcut, apăsând tot mai mult 
crusta democrației în 
continuă subțiere. Personal 
nu cred că teama pe care au 
trădat-o autoritățile în fața 
minerilor lui Cozma va fi 
catalizatorul unor schimbări 
pozitive de substanță în 
societatea românească. 
Trăind ca romanii pe principiul 
"după noi, potopul ', politicienii 
noștri “democrați” n-au să 
audă niciodată gâștele ce vor 
avertiza atacul extremismului 
asupra capitoliului
democrației. Și dacă cineva 
m-ar întreba azi dacă 
democrația românească mai 
poate susține o reformă 
dură, ținând cont de 
precedentele existente, m-aș 
gândi de două ori înainte de a 
zice "da".

Taxele pentru
autovehicule și la sumele fixe 
anuale ce se percep pentru 
fiecare sunt de reținut 
următoarele date: la auto
turisme sub 1500 cmc - 50 mii 
lei (fără indexări), 1501-2000 
cmc -100 mii lei, 2001-3200 cmc 
- 250 mii lei și peste 3201 cmc - 
600 mii lei; la autoutilitare sub

La Beijing va fi construită o 
machetă a Bisericii Prislop

doi 
în

Timp de mai multe zile 
județul Hunedoara i-a avut ca 
oaspeți pe directorul Parcului 
Lumii din Beijing, Ma Fu Jiang 
și Li Ming, primul secretar al 
Ambasadei Chineze la 
București.

în cadrul celor patru zile 
ale vizitei, oaspeților chinezi 
le-au fost prezentate 
principalele obiective istorice 
și culturale din Țara Hațegului, 
Hunedoara, Deva, zona 
Bradului și Geoagiu Băi.

Prezența celor 
demnitari chinezi
Hunedoara, a apreciat între 
altele dl Mihail Rudeanu, 
președintele Asociației 
județene de prietenie cu R.P. 
China, reprezintă un pas 
decisiv în consolidarea 
relațiilor de prietenie și bună 
colaborare dintre Filiala 
județeană a Asociației de 
prietenie romăno-chineze și 
autoritățile din Beijing, iar ca 
un simbol al acestor relații, în 
urma mai multor discuții dintre 
reprezentanții celor două părți, 
s-a convenit ca în Parcul Lumii 
din capitala chineză să fie 
construită o machetă a 
Bisericii din Prisfop la scara 
de 1/1.

Primele discuții privind 
construirea unui edificiu 
identic cu cel de la Prislop la 
Beijing s-au purtat la nivelul 
celor două ambasade încă din 
anul trecut, județului

1500 cmc-50 mii lei, 1501-2000 
cmc -100 mii lei, 2001-3200 cmc 
- 250 mii lei și peste 3201 cmc - 
600 mii lei; la autoutilitare 
peste 3,5 tone, autospeciali- 
zate, autospeciale, auto- 
rulate și automixte sub 12 
tone - 500 mii lei, 12-18 tone - 
550 mii lei, 18-22 tone - 600 mii lei 

Hunedoara și părții române 
revenindu-i atribuția de a oferi 
fondurile necesare și cartea 
tehnică a machetei.

Referindu-se la vizita în 
județul Hunedoara oaspeții 
chinezi ne-au declarat: în 
primul rând mulțumim ziarului 
dumneavoastră pentru 
posibilitatea de a ne exprima 
câteva gânduri acum la 
sfârșitul vizitei în județul 
Hunedoara. Pe parcursul celor 
patru zile am avut ocazia să 
purtăm discuții cu autoritățile 
locale, reprezentanți ai unor 
agenți economici, ocazie cu 
care am luat cunoștință de 
specificul activității zonei, de 
tradițiile și valorile culturale și 
spirituale.

De când am pășit pe 
meleagurile României, inclusiv 
cele ale județului Hunedoara,

utilizarea drumurilor
și peste 22,01 tone - 650 mii lei; 
la autocamioane, autobas
culante și alte autovehicule 
de transport marfă și 
persoane sub 181 - 500 mii lei, 
18.01-221 - 600 mii lei și peste 
22,01 1 - 650 mii lei; la remorci 
sub 0,751 - 20 mii lei, 0,75-3,51 - 
200 mii lei, 3,5-101 - 350 mii lei și

de 
caldă

ne-am convins 
sentimentele de 
prietenie pe care le nutrește 
poporul român față de cel 
chinez.

Pentru toate acestea aș 
dori să adresez sincere 
mulțumiri conducerii județului 
dumneavoastră și nu în ultimul 
rând domnilor Constantin 
Lupeanu, ambasadorul 
României la Beijing, și Mihail 
Rudeanu, pentru eforturile 
depuse pe calea dezvoltării 
relațiilor dintre Hunedoara și 
Beijing. în urma vizitei, aici la 
Hunedoara, am reușit să 
cunoaștem mai bine tradițiile 
și valorile poporului român, 
religia ortodoxă, precum și 
unele activități economice.

Ca o dovadă a bunelor 
relații cu poporul român stă 
mărturie și ceea ce am stabilit

peste 10 t - 450 mii lei; la 
semiremorci sub 201 - 600 mii 
lei, 20,1-301-700 mii lei și peste 
30,1 t - 800 mii lei; la 
autotractoare sub 18 t - 500 
mii lei și peste 18,011-700 mii lei; 
la autoremorchere - 900 mii 
lei; la tractoare rutiere sub 20 
CP -100 mii lei, 20-45 CP - 300 mii 

în aceste zile și anume de a 
construi în Parcul Lumii din 
Beijing o machetă în mărime 
naturală a Bisericii de la 
Prislop.

Personal, apreciem că 
această colaborare nu 
îmbracă un aspect comercial, 
partea chineză urmând să 
acorde ajutoare materiale, 
umane și bănești necesare 
construirii mănăstirii în 
Parcul Lumii. între prieteni nu 
se vorbește niciodată de 
bani, de prețuri. Această 
colaborare nu se va limita 
numai la construirea Bisericii 
în Beijing, ci la promovarea în 
perioada următoare a unor 
schimburi culturale, econo
mice și comerciale. Suntem 
dispuși să susținem ase
menea acțiuni, menite să 
întărească colaborarea și 
prietenia dintre cele două țări 
și implicit dintre cele două 
regiuni."

Potrivit concluziilor celor 
două părți, încă din acest an 
se va trece la demararea 
acțiunii de construire a unei 
biserici identice cu cea de la 
Prislop în Parcul Lumii din 
Beijing, iar în paralel se va 
extinde colaborarea în plan 
cultural și economic, în 
acest sens o delegație 
culturală va fi prezentă în 
China la o dată ce va fi 
stabilită pe cale diplomatică.

Corne! POENAR

lei și peste 45 CP - 400 mii lei
La capitolul contravenții și 

sancțiuni se prevăd amenzi de 
3-10 milioane lei, în raport cu 
gravitatea faptei sau infracțiunii.

, în județul nostru plata taxelor 
se face la unitățile CEC din mediul 
urban, acțiune care începe să 
se desfășoare de azi. J

Tiparul executat la Tipografia “Cuvântul liber” Deva


