
VREMEA
Vremea va fi rece, 

geroasă noaptea și dimi- 
! neața. Cerul va fi 

temporar noros și va 
ninge pe alocuri în 

l vestul și nordul țării și 
izolat în rest. Vântul va 
sufla slab până la 
moderat. Temperatura 

. maximă se va încadra 
între -8 și -2 grade, iar 
cea maximă între -18 și 
-6 grade, pe alocuri mai 
coborâtă în nordul și 
centrul țării.

SI WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter
Telefon 234480 

Fax234483
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele In lei 
persoanelor fizice!
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In atenția 
agenților 
economici

Primăria Deva efec
tuează schimbarea autori
zațiilor de funcționare a 
agenților economici de pe 
raza municipiului Deva. 
Termenul limită este de 
28.02.1999. Cu această 
ocazie se întocmește, în 
conformitate cu H.C.L. Nr. 
172/1998, angajamentul 
pentru sprijinirea sportului 
de performanță. Pentru 
evitarea aglomerației se 
solicită prezentarea de 
urgență la Biroul privatizare 
al Primăriei Deva a tuturor 
agenților economici.

X___ ' _________/
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Justiția hunedoreana nu este și 
nu va fi obedientă

Discuție cu dl IOAN ARDELEAN, Președintele Tribunalului Hunedoara

Rep. - Posturile de 
televiziune și presa scrisă 
au făcut relatări despre 
procesul soluționat luni, 1 
februarie 1999, la 
Tribunalul Hunedoara, 
privitor la conflictul de 
muncă din Valea Jiului.

Antena 1 a prezentat în 
“Observatorul de noapte” 
și poziția liderului 
minerilor, dl Miron Cozma, 
cu privire la soluția 
pronunțată de tribunal, 
afirmând printre altele că 
justiția este politică.Cum 

comentați această 
afirmație?

loan Ardelean: - Justiția 
hunedoreană nu a fost 
obedientă și nici nu va fi, 
indiferent cine este sau va fi 
la putere.

Soluția pronunțată de 
Judecătoria Petroșani, prin 
care s-a constatat nele- 
galitatea grevei, a fost 
comunicată de urgență Ligii 
miniere de către această 
instanță pentru a se lua 
cunoștință de motivele care 
au stat la baza soluției.

Liga și-a motivat calea de 
atac exercitată și a atașat, 
prin avocatul său, actele de 
care a înțeles să se 
servească la instanța de con
trol judiciar, care este 
tribunalul.

Atât prima soluție cât și 
cea dată în recurs s-au bazat 
pe probele depuse de părți 
la dosar, existente la data 
pronunțării.

Susținerile liderului 
minerilor cu privire la 
nelegalitatea soluțiilor 
pronunțate, prin faptul că au

APARE LA DEVA 

fost întrunite condițiile de 
declanșare a grevei, nu 
sunt confirmate de probe la 
dosar.

Rep: - Există căi de 
atac împotriva soluției 
pronunțate de tribunal?

I.A.: - Decizia tribu
nalului pronunțată în recurs 
este irevocabilă, însă 
potrivit Codului de 
procedură civilă hotărârile

Convorbire consemnată 
de Tiberiu iSTRATE
(Continuare în pag. 8)

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI DEVA
COMUNICAT DE PRESĂ

• Primăria municipiului 
Deva apelează la beneficiarii de 
ajutor social ca să presteze la 
Serviciul salubritate, Zone verzi, 
40 de ore, în vederea efectuării 
plății ajutorului social pe luna 
noiembrie.

• Azi, 3 februarie a c., 
dnul primar Mircia Muntean se 
va întâlni cu cetățenii din 
cartierul Dacia la Sc. Gen, nr. 3. 
la ora 18,30. La întâlnire 
participă șefi ai serviciilor publice 
din cadrul Primăriei municipiului 
Deva, precum și reprezentanți ai 
Gardienilor Publici, ai Poliției 
municipale, SC APATERM SA, 
SC SALUBRITATEA SA, SC 
URBAN CONSTRUCT SA.

Pe marginea unei emisiuni televizate

Cine vrea moartea
fostelor IAS-uri?

O situație mai grea a 
agriculturii românești, după 
1990, ca în acest an nu a 
prea existat, găsindu-ne în 
prezent cu circa 4 milioane 
ha nearate. După ce a 
militat cu îndârjire pentru 
fărâmițarea proprietății, 
acum țara având cei mai 
mulți proprietari din istoria 
sa (dar și cei mai săraci și 
nevoiași în același timp), 
actuala putere, în special 
PNȚCD care a condus și 
conduce spre faliment sigur 
agricultura, în virtutea 
programului AS AL și
înfăptuirii devizei sale 
"restitutio in integrum”, iată 
că vin voci și din interiorul 
acestui partid, autorizate 
chiar prin cuvântul 
ministrului Agriculturii și 
Alimentației, dl Mureșan, 
care recunosc acum că 

| fărâmițarea proprietății 
j constituie una din cauzele 

fundamentale, alături de 
decapitalizare, pentru care 

! România, țara cu cea mai 
mare suprafață arabilă pe 
locuitor din Europa, este 
nevoită să importe masiv 
produse agroalimentare, 
acoperind pe această cale, 
la unele produse, 30-50 la 
sută din consumul intern.

Lucrând cu sârguință la 
demolări, acum este în prag 
de terminare și Comtimul, 
cea mai mare unitate de 
profil din Europa și din 
lume, poate - specializată 
pe producerea cărnii și 
preparatelor din porci și 
bovine - unde conducerea 
unității a fost încredințată 
unuia din cei 15.000 
specialiști ai puterii, 
respectiv unui horticultor (?) 
căruia i s-a desfăcut 
contractul de muncă de la o 
altă firmă. Mai mare 
batjocură decât aceasta nu 
se putea întâmpla pentru 
soarta agriculturii românești 
- așa cum se aprecia la 
emisiunea Viața satului de 
duminică de la TVR1.

La emisiunea amintită am 
asistat la o încrâncenare 
dură între poziția unor 
specialiști, adevărați pro
fesioniști in agricultură, și 
cea a ministrului Agriculturii 
și Alimentației care pune 
interesele politice deasupra 
celor naționale, așa cum a 
proceda t și predecesorul, dl 
Gavrilescu. Urmările unor 
asemenea atitudini nu este

Nicoiae TÎRCOB
(Continuare în pag. 8)

Puncte de vedere

Bugetul național consolidat ca și bugetele locale nu suferă 
doar de o singură boală - inanlțla - de care un minister 
nevolnic și un ministru... se străduiesc să-l vindece cu 
gândirea cea mai simplist posibilă - creșterea dincolo de 
posibil a fiscalității asupra populației. Mai suferă 
compartimentai și teritorial și de boala dezechilibrelor.

Despre beteșugurile bugetului central consolidat șl-au dat 
destui cu părerea și el urmează să devină în curând lege prin 
votul Parlamentului.

Prin rândurile acestea vrem să atragem atenția asupra 
unor dezechilibre în bugetele locale și asupra unor posibile

Un posibil drum către 
bugete locale mai 

echilibrate
soluții de echilibrare, soluții către care ne împinge logica și 
adevărurile economice și sociale.

Prin legea bugetelor locale o seamă de venituri realizate 
pe teritoriul comunei, orașului sau municipiului alimentează 
veniturile acestora. Prin aceeași lege, 40 la sută din impozitul 
pe salarii plătit de cel ce mai au posibilitatea de a realiza un 
venit din salariu capătă aceeași destinație. Aici intervine 
ciudățenia care nu poate fi corectată decât prin modificarea 
legii.

Foarte multe din capacitățile industriale viabile mari și 
foarte mari au fost construite pe platforme industriale în afara 
orașelor. în goana după independență administrativ-teritorială 
cu orice preț ca și pentru crearea altora desființate de regimul 
totalitar, respectivele capacități aparțin tentorial unor comune 
sau, după cum se va vedea, altor județe. în bugetele acestora 
se vor întoarce cei 40 la sută din impozitul pe salariile 
personalului angajat în aceste unități. Cum exemplul este cel 
mai convingător, iată câteva.

Când s-au construit marile cartiere - Dacia, Micro 15, 
Zarand și altele ale Devei, care au ridicat rapid populația 
orașului la aproape 90.000 de oameni, au fost avute în vedere: 
centrala termoelectrică de la Mintia, fabrica de lianți de la 
Chișcădaga, fabricile de prefabricate și semifabricate pentru

fon CiOCLEi
(Continuare în pag. 8)

Raid - anchetă în magazinele 
de încălțăminte din Hațeg 

încălțămintea nouă se »
cumpără doar atunci când 

nu există alternativă
Lunga perioadă de 

tranziție din economia 
românească nu a făcut 
decât să afecteze toate 
domeniile sociale. Cu
noaștem cu toții greutățile 
din sfera comerțului care se 
acutizează din ce în ce mai 
mult. Lipsa banilor îl face pe 
omul de rând ca atunci când 
intră într-un magazin să 
privească marfa, să se 
intereseze asupra prețului și 
apoi să... plece. Este la fel 
de adevărat că în primele 
luni ale fiecărui an vânzările 
scad comparativ cu 
încasările din perioada 
sărbătorilor de iarnă.

Dacă în unitățile care 
comercializează produse 
alimentare există o oarecare 
vânzoleală, în cele cu profil 
industrial clientela se lasă 
mult așteptată. Recent, am 
întreprins un raid-anchetă în 
câteva din magazinele 
profilate pe articole de 
încălțăminte situate în orașul 
Hațeg. Primul în care am 
intrat, Magazinul Prichindel 
86, aparține SC Țara 
Hațegului SA. Rafturile

etalau preponderent 
încălțăminte de iarnă 
pentru copii, dar și ghete 
destinate adulților. Chiar 
dacă prețurile practicate 
aici sunt accesibile, poate 
cele mai scăzute din oraș, 
cumpărătorii abia deschid 
ușa magazinului: ,,Măr
furile sunt aduse aproape 
lunar, direct de la 
producători, în cantități 
reduse, tocmai pentru a 
putea aplica un adaos 
comercial mic. Chiar și în 
aceste condiții avem puțini 
clienți, oamenii punând 
mai mult accent pe 
mâncare decât pe 
încălțăminte și îmbră
căminte”, spunea dna 
Dorița Andraș, vân
zătoare.

La magazinul încăl
țăminte 85 aparținând tot ! 
SC Țara Hațegului SA ul- | 
tima aprovizionare cu i 
articole de încălțăminte j 
specifică sezonului rece s- 
a făcut în data de 14 '

Cristina CÎNDA
(Continuare în pag. 8)

începând cu 1 februarie - un nou produs bancar:

> Pentru depozitele pe una și trei luni, constituite în 
perioada 1-16 februarie, dobânda este de 55% pe an.

> Suma minimă a depozitului este de 1 milion lei.

în toate chioșcurile de 
difuzare a ziarului 

“Cuvântul liber” găsiți 
suplimentul 

MAGAZIN NR.2.
Patru pagini cu cele 

mai diverse întâmplări 
din lume, 

divertisment, mult 
umor, integrame.

< _________
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Ieri s-au comemorat șase ani de la dispariția lui
Michael Klein

Ieri s-au împlinit șase ani 
de la trecerea în neființă a celui 
mai iubit fotbalist hunedorean - 
Michael Klein. La 2 februarie 
1993 la finalul unui antrena
ment al echipei germane Bayer 
Uerdingen, Michael Klein a murit 
neașteptat în urma unui acci
dent cardiac. A fost înmormân
tat la Hunedoara, la câteva zile 
după aceea, fiind însoțit pe ulti
mul drum de mii de hunedoreni 
îndurerați, care nu-l vor uita 
niciodată.

Michael Klein s-a născut la 
10 octombrie 1959 în locali
tatea Amnaș, județul Sibiu. Și-a 
început cariera de fotbalist în 
1974 la juniorii Corvinului avân- 
du-l ca prim antrenor pe bine
cunoscutul Dumitru Pătrașcu. 
în returul campionatului 1977- 
1978 a fost împrumutat la Aurul 
Brad, după care a revenit la 
Corvinul Hunedoara sub ba
gheta lui Mircea Lucescu. 
După numai două luni de zile, la 
numai 20 de ani, era învestit 
cu banderola de căpitan de 
echipă. Cu echipa hunedorea- 
nă a debutat în competițiile in
ternaționale intercluburi în anul 
1982, în Cupa UEFA. înainte 
însă de debutul în Cupele Euro
pene, la 9 septembrie 1981, la 
22 de ani neîmpliniți, Klein a 
debutat în echipa națională, 
într-o partidă cu Bulgaria. Cu 
echipa națională a participat la 
turneele finale ale Campiona
tului European din Franța 1984 
și Campionatului Mondial din

Italia - 1990. în întreaga sa ca
rieră a susținut 90 de meciuri 
internaționale pentru România, 
fiind după Boloni jucătorul cu 
cele mai multe selecții la națio
nală. în Divizia A a susținut 330 
de meciuri (283 pentru Corvinul 
și 47 pentru Dinamo) și a înscris 
36 de goluri (34 pentru Corvinul 
și 2 pentru Dinamo). După Cam
pionatul Mondial din Italia, 
Michael Klein a semnat un con
tract cu echipa germană Bayer 
Uerdingen, formație la care a 
evoluat până în 1993. La sfâr
șitul anului '92, când a fost în 
vacanța de sărbători acasă, 
Klein și-a mărturisit numeroșilor 
săi prieteni intenția de a se în
toarce la Hunedoara, pentru a 
ajuta la relansarea echipei sale 
de suflet.

Dincolo de aceste date sta
tistice, Michael Klein a fost un

om deosebit, un sportiv cu un 
caracter puternic, un profesio
nist in adevăratul sens al cu
vântului. Octavian Cojocaru, 
președintele Clubului Corvinul 
- aprecia că “Sportivul Michael 
Klein impresiona prin dăruirea 
fără limite pe care o dovedea în 
teren. Iar omul Michael Klein a 
fost un altruist, un sufletist, sau 
cum spune o vorbă româ
nească “un om bun să-l pui pe 
rană”. Michael Klein a fost un 
simbol al sportului hunedorean 
și românesc.

Jeri, în fața stadionului Cor
vinul, la bustul memorial Michael 
Klein, a avut loc o slujbă de po
menire oficiată de pr.dr.l.O. Ru- 
deanu. La ceremonialul religios 
au luat parte: conducerea 
Clubului Corvinul, președintele 
Octavian Cojocaru, colegii de 
generație ai sportivului - Gabor, 
Petcu, Nicșa, Văetuș -, Dumitru 
Pătrașcu, primul antrenor al 
sportivului, întreg lotul de fot
baliști al echipei hunedorene, 
tinerii fotbaliști de la toate echi
pele de juniori ale clubului, re
prezentanți ai SC "Siderurgica" 
și ai Sindicatului Siderurgistul, 
reprezentanți ai presei și alți 
iubitori ai fotbalului hunedorean. 
Ceremonia s-a încheiat cu o de
punere de coroane și un mo
ment de reculegere ținut în me
moria celui mai iubit fotbalist 
hunedorean.

Dumnezeu să-l odihneas- 
că-n pace!

Ciprian MARiNUȚ

07 ANUNȚ PUBLICITAR
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37A.’ scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, 
modificată și completată, 69,97 % din acțiunile Societății.Comerciale “AGROMEC” - SA lila, cu 
sediul în Ilia, Str. Libertății, județ Hunedoara, cod fiscal R 2094257, număr de înmatriculare la Oficiul 
Registrului Comerțului J 20/1066/1991, având:

Obiectul principal de activitate: Executarea de lucrări mecanizate la deținătorii de terenuri 
agricole, prestări servicii pentru agenții economici de stat și privați, executarea de întrețineri, service, 
la mașini agricole.

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 1.880.900 mii lei. 
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/ sem. I):289.999 mii lei 
Pierderea în semestrul I 1998 : 435 mii lei.
Structura acționariatului la data de 10.06.1997 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 52.640 69,97
SIF - -
FFM 22.596 30,03
Manager - -
TOTAL 75.236 100,00

r ” ' '
Handbal feminin

Universitatea Remin Deva - Fibrex Săvinești
25 29

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 1.316.000.000 lei.

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

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 1.500.000 lei, taxa de participare în valoare 
de 2.500.000 lei și garanția de participare în valoare de 39.480.000 lei vor fi achitate la casieria 
vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul numărul 251100980000607 
deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 26.02.1999, ora 10, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data 

de 5.03.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

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

garanției de participare se face în contul nr. 251.100.000.002.423.000.08 de devize convertibile în USD 
deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora

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

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

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare 
de garanție bancară valabilă120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la dna Secașiu Rozalia, tel. 054/211089 
sau 214503, zilnic între orele 10-13.

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

Vineri, 29 ianuarie a.c., Sala 
sporturilor din Deva a găzduit 
meciul amical dintre echipele 
Universitatea Remin Deva și 
Fibrex Săvinești, echipă aflată 
în superligă. Aflată în plin cam
pionat, echipa Fibrex Săvinești 
a preferat să-și pregătească 
jocul disputat cu Universitatea 
IL.SA Timișoara în cadrul cam
pionatului, cu fetele de la Deva.

Rezultatul final, deși nu a 
fost în favoarea fetelor de la 
Remin, nu a adus deloc ne
mulțumire. După cum ziarul 
nostru a mai ilustrat, handba
listele devene au reluat pregă
tirea în data de 11 ianuarie a c. 
Până acum, Universitatea Re
min Deva.s-a aflat într-o peri
oadă de pregătire în care ac
centul a căzut cu preponde
rență pe pregătirea fizică și s- 
a lucrat mai puțin la elementele 
tehnico-tactice puse în teren 
de jucătoare De remarcat este 
faptul că, și în aceste condiții, 
echipa deveană a avut o com
portare bună. în această etapă 
devencele au realizat faze 
frumoase, apropiindu-se în

numeroase momente de jocul 
adversarelor, atât în fazele de 
atac cât și în cele de apărare.

De la începutul reprizei întâi, 
oaspetele au preluat conduce
rea, dovedindu-și o dată în plus 
superioritatea și valoarea jucă
toarelor cu experiență. Dacă în 
minutul 8 al primei reprize tabela 
de marcaj arăta 5-2 în favoarea 
Fibrex Săvinești, iar în minutul 13 
scorul devenise 9-3 în favoarea 
aceleiași echipe, la pauză sco
rul era de 11-13 pentru echipa 
adversă, deci la doar două go
luri diferență.

în repriza secundă, deși de
vencele își mai întăriseră jocul în 
apărare comparativ cu prima 
repriză, experimentatelor jucă
toare de la Fibrex le-au reușit 
multe faze, culminând deseori 
cu intrarea balonului în poartă. 
Handbalistele devence au do
vedit o bună evoluție mai cu 
seamă în fazele.de contraatac, 
când golul era iminent. De ase
menea, pe parcursul jocului au 
existat momente când și oas
petele au fost dominate. La final 
de joc, victoria a revenit oas-

petelor, care au condus cu 4 
goluri diferență, realizându-se 
scorul de 25-29. De reținut 
faptul că pe parcursul meciului 
s-a rulat întregul lot de jucă
toare.

Conducerea tehnică a 
echipei, respectiv dl prof, loan 
Mătăsaru, director tehnic, și dl 
prof. Marcel Șerban - antrenor, 
s-a dovedit a fi mulțumită de 
evoluția în teren a jucătoarelor, 
rezultatul final neconstituind o 
problemă, având în vedere va
loarea echipei adverse. De 
asemenea, conducerea echi
pei devene ne-a mai informat 
că următorul joc de pregătire a 
studentelor va avea loc joi, 4 
februarie a.c., cu începere de 
la ora 17,00, la Sala sporturilor 
din Deva, când vor întâlni 
echipa Dorobanții' Ploiești, 
revelația ligii naționale.

Marcatoarele celor 25 de 
goluri sunt' Melinda Toth - 8; 
Codruța Zavragiu - 7; Laura 
Crăciun - 3; Cosmina Rus - 2; 
Simona Bozan - 2; Diana Pătru 
- 2; Clara Ciucea -1.

Cristina CÎNDA

/O7 ANUNȚ PUBLICITAR
f

pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37A, scoate la Vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, 
modificată și completată, 63,5 % din acțiunile Societății Comerciale “AGROMEC” - SA Luncoiu 
de Jos, cu sediul în Luncoiu de Jos, Str. Valea Lungă, nr. 1, județ Hunedoara, cod fiscal R 2093570, 
număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/809/1991, având:

Obiectul principal de activitate: prestări servicii pentru agricultură, lucrări de întreținere, 
reparații utilaje și mașini agricole.

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O R C ): 125.425 mii lei. 
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/ sem. I): 12.700 mii lei
Pierderea în semestrul I 1998 : 26.952 mii lei
Structura acționariatului la data de 22.12.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 3.187 ,63,5
SIF - -
WVI 1.830 36,5
Manager - -
TOTAL 5.017 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune. iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 79.675.000 lei.

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

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 500.000 lei, taxa de participare în valoare 
de 250.000 lei și garanția de participare în valoare de 2.390.250 lei vor fi achitate la casieria 
vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul numărul 251100980000607 
deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societăți! comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 26.02.1999, ora 12, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data 

de 5.03.1999. la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

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

participare și a garanției de participare se face în contul nr. 251.100.000.002.423.000.08 de devize 
convertibile în USD deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a 
României la data achitării acestora

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

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

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare 
de garanție bancară valabilă120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la dna Secașiu Rozalia, tel. 054/211089 
sau 214503, zilnic între orele 10-13.

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

http://www.sof.ro
fazele.de
http://www.sof.ro
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Respectarea obligațiilor și 
angajamentelor Ucrainei

Aderarea Ucrainei la Consiliul 
Europei în noiembrie 1995 a fost 
un eveniment important pentru 
Europa, pentru țările din zonă, 
inclusiv pentru România - țara 
mea, ca stat vecin. Acest eve
niment a deschis astfel calea 
participării Ucrainei la construcția 
noii Europe.

Apreciem munca depusă de 
către raportorii noștri, doamna 
Severinsen și domnul Kelam, în 
analiza concretă și aprofundată 
a evoluției vieții democratice și a 
construcției statului de drept în 
Ucraina, în ultima perioadă.

Aspectele consolidării sta
tului de drept și ale respectării 
drepturilor omului, evoluțiile uneori 
lente, după cum au sesizat și 
raportorii noștri, trebuie legate 
determinant și de fenomenele 
economice și sociale dure, de 
trecerea la economia de piață, 
fenomen foarte dificil, laborios și 
complex în toate țările foste 
comuniste.

Este bine de subliniat faptul 
că în ciuda tuturor dificultăților la 
care a trebuit să le facă față în 
acești ultimi ani, Ucraina a reușit 
relativ bine să-și mențină sta
bilitatea internă și să contribuie 
la securitatea regională. Pe de 
altă parte, Ucraina traversează 
astăzi o criză economică gravă.

Sunt elemente esențiale de 
care trebuie ținut cont într-o 
anumită măsură, care se răs
frâng direct asupra ritmului lent 
în care această țară își onorează 
obligațiile și angajamentele luate.

în ceea ce privește drepturile 
minorităților, ratificarea Con
venției cadru privind protecția 
minorităților naționale, la 9 de
cembrie 1997, cu intrarea în 
vigoare de la 1 mai 1998, a 
constituit un semnal pozitiv. 
Apreciez că accelerarea de 
către colegii parlamentari u- 
craineni a procesului de rati
ficare a Cartei europene a 
limbilor regionale sau minoritare 
va fi un pas înainte, care, urmat

Din Strasbourg 
- pentru 

“Cuvântul liber”
fiind de măsuri rapide și con
crete, la nivelul executivului, în 
vederea punerii în practică, vor 
fi apreciate cum se cuvine de 
membrii celor 30 de minorități din 
această țară.

Sunt de fapt acele drepturi 
necesare a fi acordate și grupului 
etnic al minorității române, ai cărei 
membri se manifestă constant ca 
cetățeni ucraineni loiali. Este 
vorba, în principal, de organizarea 
«învățământului public în limba 
maternă, astfel ca minoritatea 
română să poată studia în limba 
proprie pe întreg parcursul 
procesului instructiv-educativ, 
inclusiv în învățământul superior, 
prin înființarea de grupe, secții, 
facultăți cu limba de predare 
română la Universitatea din 
Cernăuți (universitate care până 
în anul 1944 a funcționat în lîmba 

română). De asemenea, este 
necesară înlăturarea ambiguității 
conceptuale dăunătoare legate 
de existența a două limbi distincte 
- română și "moldovenească”, de 
susținerea asociațiilor culturale 
și științifice și a restituirii către 
acestea a patrimoniului deținut 
înainte de 1944, de sprijinirea 
acțiunilor de refacere și de re
staurare a lăcașurilor de cult, a 
monumentelor și a unor obiective 
cultural-istorice, de impul
sionarea editării de reviste și 
ziare. Cazul României, unde 
minoritățile, inclusiv cea u- 
craineană, se bucură de drepturi 
reale, poate constitui un exemplu 
bun.

Sunt elemente ce decurg din 
evoluția democratică firească, în 
contextul abordării de către 
autoritățile ucrainene, într-un 
viitor apropiat, a pregătirii pro
cesului de ratificare a Cartei 
europene a limbilor regionale sau 
minoritare și a altor documente 
ale C.E. pe direcțiile vizate în 
raport. Consiliul Europei a decis 
continuarea procesului de moni
torizare a Ucrainei sub rezerva 
că dacă până la sesiunea din 
iunie a.c. a Consiliului Europei 
Ucraina nu obține progrese 
substanțiale în îndeplinirea o- 
bligațiilor asumate la aderare, 
aceasta poate fi suspendată din 
calitatea de membru al Consiliului 
Europei în conformitate cu re
zoluția nr. 1115/1997.

P. ȘTEOLEA 
Strasbourg 
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, Pe lista obiectivelor avute ■ 
•în vederea Primăriei1 
I Sarmizegețusa se află și | 
| demararea studiului de fe-1
■ zabilitate pentru alimentarea cu . • - , , •■ apa a satelor aparținătoare 1
| comunei.Ținând cont de faptul | 
| că în zonă există numeroase | 
. surse de apă, reprezentanții ! 
1 autorităților locale s-au gândit1 
| că cel mai potrivit sistem este | 
| cel al introducerii apei prin I 
. cădere. Având în vedere că în ! 
> anul acesta bugetele locale vor • 
| fi de austeritate, primarul | 
| comunei, dl Adam Corui, I 
. aprecia că va fi foarte greu să ! 
I se găsească fonduri pentru I 
| demararea lucrărilor. j
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< Și la Bretea Română sunt |
■ mulți oameni necăjiți. Numărul ■ 
! persoanelor ce n-au venituri ! 
I sau au venituri foarte mici se I 
| ridică la 42. Aceștia primesc |
■ ajutor social. Printre ei se află ■ 
■oameni foarte în vârstă, 1 
I bolnavi etc. Cei aflați în putere I 
| sunt obligați să efectueze trei | 
. zile de muncă pe lună în folosul * 
I obștii-la curățarea parcurilor, • 
| străzilor ș.a. Foarte bine. | 

| EEEUJLE EEli.t J 
I Korodi Andor este paznic ■ 
1 la Grupul Școlar „Horea” din 1 
| Deva. Treaba-i că el a fost re-1 
i cent sancționat de poliție i 
! întrucât a fost găsit în serviciu ! 
I sub influența alcoolului. Un alt I 
| individ beat-Corneliu Pintilie, |

136 de arii, șofer la*
Contransimex Deva, a fost1 

| sancționat cu 200.000 lei. De | 
■ data aceasta, pentru faptul că i 
Jja provocat scandal.

“Comerțul oglindește 
activitatea din economie”

SC Mercur SA Brad are în spate ani mulți de activitate în 
domeniul comerțului. Primii pași spre privatizare au fost făcuți în 
anul 1995 când salariații au cumpărat de la FPS 40 la sută din 
pachetul de acțiuni. în 1996, Programului de Privatizare în Masă i- 
au revenit 60 la sută din totalul acțiunilor. Din cei 90 de angajați câți 
erau înainte de privatizare, au rămas la ora actuală doar 48. De 
menționat că nu au avut loc restructurări, angajații plecând din 
motive personale (plecări din zonă, pensionări etc).

Discuție cu dl Nicolae Marta, director 
la SC Mercur SA Brad

în acest moment, doar în municipiul Brad funcționează 14 unități 
în administrație directă, care desfășoară trei tipuri de activități 
comerciale: alimentație publică, profil industrial și alimentar.

- Cum caracterizați activitatea comercială la început de an, 
domnule Nicolae Marta ?

- Cu siguranță că cei mai mulți dintre comercianți se confruntă 
în primele două luni ale fiecărui an nou cu o reducere a clientelei. 
Și noi ne aflăm în această situație, drept urmare vânzările sunt mai 
slabe decât în perioada sărbătorilor. Cu toate acestea ne orientăm 
spre o aprovizionare care să satisfacă toate cerințele 
cumpărătorilor. Datorită disponibilizărilor din minerit locuitorii din 
zonă dispun de o slabă putere de cumpărare. Și noi și ei trebuie să 
supraviețuim până se va consuma perioada de așezare a treburilor 
în economie. în acest moment, comerțul oglindește activitatea din 
întreaga economie românească.

- în ce măsură noile ordonanțe de urgență - O. U. nr. 50/1998 
și O.U. nr. 62/1998- afectează societatea pe care o conduceți?

- Spre deosebire de anii trecuți, acum avem obligația de a plăti 
în plus impozitul pe clădiri. Conform O.U. 50/1998, suma pe care 
trebuie să o achităm se ridică la 80 milioane de lei. Și acest lucru se 
întâmplă exact în momentele în care scade cumplit puterea de 
cumpărare. Vom încerca, pe cât posibil, ca aprovizionarea să se 
facă direct de la furnizor, pentru a putea practica prețuri mai mici.

- Practicați comerț într-o zonă declarată ca fiind defavorizată. 
Cum se răsfrânge acest lucru asupra activității dumneavoastră, 
domnule Nicolae Marta?

- După cum se știe, noi nu beneficiem de acele facilități stabilite 
conform legislației, respectiv neplata impozitului pe profit, scutirea 
de TVA, de taxe vamale etc. Au apărut câțiva investitori, însă 
aceștia doresc spații largi pentru a putea practica activități de 
producție. Recent printr-o licitație am vândut un spațiu situat în 
centru unei firme de construcții din lași.

A consemnat Cristina CÎNDA

in Valea Jiului 
s-ar putea dubla 

numărul 
asistaților 

sociali
în 1998, Primăria Petroșani 

a aprobat la plată 543 de do
sare de asistență socială, dintr- 
un total de 563 de cereri de
puse. Peste un sfert din nu
mărul celor intrați la plată au 
primit pentru prima dată anul 
trecut statutul de asistați social. 
Sumele acordate ca ajutor 
social cresc de la 151.000 lei 
lunar pentru o persoană la 
567.200 lei pentru o familie 
numărând cinci membri. Dacă 
familia asistată depășește cinci 
membri se acordă câte 84.100 
de lei pentru fiecare nou 
membru. Primăria Petroșani a 
alocat acestui domeniu al 
protecției sociale, pentru 1998, 
suma de 573,9 milioane de lei.

Din cele declarate de dna 
jurist Irina Ambruș, secretarul 
primăriei, am reținut că primăria, 
pe lângă sumele plătite ca 
asistență socială, a mai acor
dat indemnizații tuturor femei
lor la nașterea celui de-al doi
lea copil sau următorii. Au fost 
acordate anul trecut 190 de 
astfel de indemnizații în va
loare de 323.000 de lei, suma 
totală alocată fiind de 42,2 
milioane de lei. O altă valență 
de protecție socială aflată la 
îndemâna primăriei este can
tina de ajutor social. în 1998, 
151 de persoane defavori
zate au beneficiat zilnic de o 
masă caldă la această cantină. 
Pentru anul în curs, numărul 
cererilor pentru cantina so
cială a crescut la 224. Se 
apreciază că numărul celor 
care vor solicita ajutor social în 
acest an s-ar putea dubla, 
având în vedere că este pe 
sfârșite perioada de acordare 
a alocației de sprijin a minerilor 

^disponibilizați în 1997. (A.S.) J

Cele două blocuri începute la 
Dobra înainte de anul 1989
pentru intelectualii comunei, 
după atâlia ani uu rămas in 

paradind 
FOTO: Traian MANV

Municipiul Orăștie nu s-a 
remarcat niciodată printr-o 
rată a infracționalității foarte 
ridicată, iar anul 1998 nu 
face excepție de la regulă. 
Activitatea fructuoasă de pre
venire precum și de prindere 
a infractorilor desfășurată 
de polițiștii de aici a dat 
rezultate dintre cele mai bune. 
Am aflat mai multe amănunte 
despre anul 1998 din punct 
de vedere statistic de la dl 
locotenent-colonel Viorel 
Călina, adjunctul Poliției mu
nicipiului Orăștie. Domnia 
sa ne-a declarat că bilanțul 
anului trecut este unul 
pozitiv, exemplificând prin 
numărul de infracțiuni con
statate, mai puține decât în 
anul trecut, adică 480. A 
crescut numărul infracțiunilor 
de natură economică, 
infracțiuni care trebuie căutate 
și care presupun din partea

■998 - un an mai liniștit 

din punctul de vedere 

al infracționalității
polițiștilor o muncă mai 
elaborată și mai minuțioasă. 
Au fost 96 de astfel de e- 
venimente, majoritatea fiind 
infracțiuni la regimul legilor 
de natură economică emise 
după 1990 (evaziune fiscală, 
delapidare etc.). Unul dintre 
cele mai salutare evenimente 
este absența totală a 
omorurilor sau a tentativelor 
de omor, nici o'astfel de 
infracțiune nefiind constatată 
în anul trecut. Infracțiunile de 
natură judiciară au fost într-un 
număr de 225, însă dintre 
acestea numai 4 au fost 
infracțiuni contra persoanei 

comise cu violență. Cu privire la 
structura infractorilor, dl Călina 
he-a precizat că din cele 422 de 
persoane care au comis in
fracțiuni 85 erau minori, 164 erau 
tineri cu vârste între 18 și 29 de 
ani; 227 de persoane erau fără 
ocupație, iar 124 erau de etnie 
rromi.

Activitatea de prevenire 
desfășurată de ofițerii și sub
ofițerii polițiști din Orăștie în 
anul trecut poate fi una dintre 
cauzele ratei relativ scăzute a 
infracționalității. Au fost făcute 
35 de expuneri pe teme pre
ventive în școli, au fost e- 
fectuato controale și au fost

O priveliște dezolantă
încă înainte de revoluție, 

mai precis în anul 1989, au fost 
ridicate, în Dobra, două con
strucții ce urmau să devină în 
final blocuri, cu câte 9 apar
tamente fiecare, pentru inte
lectualii comunei. între timp nu 
s-a mai adăugat nimic struc
turilor de rezistență, vremea 
punându-și amprenta asupra 
potențialelor locuințe, degra- 
dându-le, așa încât în prezent 
ele oferă o priveliște dezolan
tă trecătorilor prin localitate ca 
și locuitorilor așezării, care s- 
au obișnuit însă cu... peisajul. 
Aceasta datorită lipsei fondu
rilor, așa cum afirma dl vice- 
primar Ionel Trifu. Unul dintre 
acestea, 8A- cum mai spunea 

aplicate aproape 8000 de 
sancțiuni contravenționale. 
De asemenea, s-a colaborat 
foarte bine cu gardienii 
publici și cu jandarmii în 
același scop al prevenirii in
fracțiunilor. Pentru o mai bună 
desfășurare a activității ar fi 
nevoie, în opinia dlui Călina, 
de o mărire a numărului de 
cadre, lucru aproape im
posibil în condițiile de 
austeritate din prezent. Spre 
exemplu, departamentul de 
circulație nu are decât un 
singur echipaj pe schimb, 
total insuficient pentru a 
acoperi întreaga zonă. Dar, 
chiar și așa, cu numărul 
actual de polițiști fenomenul 
infracțional poate fi ținut 
foarte bine sub control, lucru 
demonstrat cu prisosință de 
activitatea din anul trecut.

Le dorim și noi succese 
pe mai departe polițiștilor 
din Orăștie.

Andrei NISTOR 

dumnealui - a fost vândut 
dlui Muler din Deva, care in
tenționase să-l finalizeze și 
să-i dea o întrebuințare utilă, 
dar n-a făcut nimic. Pentru 
cel de al doilea, 8B, al primă
riei, n-au fost niciodată sufi- 
cienți bani, iar începerea lu
crărilor, fără a avea siguran
ța că pot fi terminate, nu era 
o soluție, căci din nou putea 
rămâne neterminat, supus in
temperiilor. „Păcat că se pierd 
niște bani, în prezent, reeva
luat, prețul acestuia fiind de 
304 milioane de lei” - spunea 
dl Trifu. Doar un investitor ar 
mai putea salva cele două 
schelete de la continua 
ruinare. (E.S.)

fPREȚURILE PIEȚEI AGROj 

I ALIMENTARE DIN BRAD I 
| Zilele trecute, prețurile

I practicate pe piața agroali-1 
| mentară din municipiul Brad |
■ erau următoarele: cartofi - a 
! 3500-4000 lei/kg; varză - ! 
14000 lei/kg; morcovi -I 
|35OO-40OO lei/kg, pă-| 
jtrunjel - 7000 lei/kg, 1 
’ceapă 3500 lei/kg; ceapă ! 

I verde - 1500 lei legătura; I 
| usturoi - 15.000 lei/kg și | 
I salată la 1500 lei/buc.
! Dintre fructele cele mai !

1 căutate, am notat merele • 
| care se vindeau cu 8000-1
■ 10000 lei/kg, portocale - 1
* 10.000 lei/kg, banane și * 

•lămâi la 11.500 lei/kg și ' 
I struguri la prețul de | 
j23.000 lei/kg.
■ în sectorul produselor lac- ■
• tate, mai căutat era laptele - ' 
I 3000 lei/l, smântână - 5000 I 
| lei/ borcanul de 400g, dar și | 
a brânză de oi care costa a

23.000 lei/kg. (Cr. C.) J
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MINELE BĂUA ȘI 
RĂRBĂTENI IȘI VOR HOTĂRÎ 

SINGURE SOARTA
“Huila este o probfemă 

socială, pentru că altfel noi 
nu avem nevoie de huila din 
Valea Jiului”, a spus recent 
într-o conferință de presă 
ing. Nicolae Stăiculescu, 
secretar de stat la Ministerul 
Industriei și Comerțului. El a 
precizat că, anual, pierderile 
înregistrate din exploatarea 
carboniferă în Valea Jiului 
se ridică la 800 de miliarde 
de lei.

Nicolae Stăiculescu a 
subliniat că se așteaptă 
trecerea perioadei pre
văzute pentru prezentarea 
de către CNH și LSMVJ a

X_________ _____________

proiectului de eliminare a 
pierderilor cu 20 la sută 
fără a se închide cele două 
mine - Dâlja și Bărbăteni - 
care au făcut obiectul 
revendicărilor minerilor din 
Valea Jiului în timpul 
protestului lor violent din 
luna ianuarie a.c.

“Eu nu cred în soluții 
miraculoase", a spus 
Nicolae Stăiculescu, 
lăsând să se înțeleagă 
faptul că, dacă acest 
program nu va fi viabil, va fi 
aplicat programul Gu
vernului.

z I

15 milioane de dolari 
pentru întreprinzătorii 

privați
în anul 1997, Fondul Româno-American pentru 

Investiții (FRAI) în colaborare cu Banca Românească 
au demarat în țara noastră Programul de împrumuturi 

Mici și Mijlocii (PIMM) în mai multe județe ale țării. în 

acest an, PIMM beneficiază de 15 milioane de dolari 

alocate de FRAI, Banca Românească și International 

Financial Corporation, bani care pot fi acordați, în 

sume de 20.000 -100.000 de dolari, unor întreprinzători 

privați pe o perioadă de timp de până la trei ani, cu 

dobândă fixă, urmând să fie rambursate în rate lunare.

Pentru orice relații, firmele mici și mijlocii interesate 

se pot adresa sucursalelor Băncii Românești.

Industria - in 
continuu regres

Industria românească a fost întotdeauna mare 
consumatoare de resurse materiale și energetice. Era de 
așteptat ca după 1989 să i se confere alt statut, să fie 
orientată ferm și dinamic spre economia de piață. N-a fost 
să fie. Noua putere s-a încăpățânat să mențină cu dinții 
structurile de stat, în pofida faptului că producția era în 
continuă cădere, că produsele noastre nu mai erau cerute 
pe piețele externe, mai ales că marele CAER dispăruse.

Anunțată cu surle și trâmbițe, reforma în industrie s- 
a amânat an de an, o serie de întreprinderi fiind 
subvenționate de stat, pierderile lor suportându-le 
populația întregii țări, din taxele și impozitele crescute 
neîncetat. Nici după 1996, restructurarea și privatizarea 
unităților industriale n-au făcut pașii promiși, 
întreprinderile din domeniu consumând fără noimă 
resurse, în timp ce producția a continuat să scadă.

Cifrele statistice sunt elocvente. în 1997 producția 
industrială a țării a înregistrat un regres de aproape 6 la

Comentariul pagTnh
Troica neajunsurilor de la

încercând să identifice 
principalele cauze care se 
contrapun însănătoșirii 
economice a firmei, dl ing. 
Lucian Bura, director general 
la Uzina de Piese de Schimb 
și Reparații Utilaje Electrice și 
Electrotehnice Miniere 
(UPSRUEEM) Petroșani, a 
nominalizat trei lucruri: forma 
de proprietate, blocajul 
financiar și dependența 
profilului activității de industria 
minieră.

După ce a parcurs deja un 
program de reorganizare 
soldat cu disponibilizarea unui 
număr de 424 de angajați, la 
UPSRUEEM este în curs de 
finalizare a doua etapă de 
măsuri de reducere a 
costurilor, care prevede 
concedierea cu Ordonanța 22 
a încă 350 de oameni. Pe 
lângă aceste măsuri de 
reducere a organigramei, s-a 
urmărit și o reorganizare a 
activității pe centre de profit, 
odată cu modernizarea unui 
anumit număr de utilaje. 
Dotarea firmei rămâne însă 
tributară unor tehnologii 
ancorate la nivelul anilor ’80. 
Au fost aduse, înainte de ’89, 
niște utilaje de mare 
performanță din gama 
strungurilor cu program. Din 
nefericire, ele n-au fost 
niciodată puse în funcțiune și 
de la un an la altul au 
“dispărut” de pe ele 
componentele informatice și 
instalațiile electrice La 
UPSRUEEM se pot aborda 
lucrări de dificultate tehnică 
medie, firma fiind proiectată în 
epocă sâ deservească 
exclusiv industria minieră. Ea 
a rămas și astăzi, în proporție 
de cca. 85 la sută, orientată 
spre prestări de servicii către

UPSRUEEM
industria extractivă. Produce 
pentru aceasta stâlpi de 
susținere, bride, efectuează 
reparații ale motoarelor 
electrice în construcție 
specială ce funcționează în 
mină. Restanțele la plată ale 
CNH au dus la acumularea 
unui nivel al creanțelor de cca. 
20 de miliarde de lei. Datoriile 
“nete” “compensează” 
creanțele, dar penalitățile 
aplicate dublează practic 
acest parametru economic.

în opinia dlui Lucian Bura, 
lipsa proprietății private este 
unul din neajunsurile ce se 
contrapun luării unor măsuri 
manageriale nepopulare, dar 
necesare în firmă. “Sunt 
permanent contestate măsuri 
care vizează o ridicare a 
disciplinei muncii. Am avut 

UPSRUEEM Petroșani rămâne o unitate industrială viabilă, în condițiile 
reorganizării activității și dirijării producției spre domenii care solicită 

produsele realizate aici.

probleme în a impune 
salariaților, de exemplu, 
interdicția de a merge în 
timpul programului la localul 
de peste drum și asta pentru 
că dezvățul e infinit mai greu 
decât deprinderea unor astfel 
de metehne. într-o firmă 
privată proprietarul are tot 
interesul să sprijine managerul 
în intenția ca lucrurile să 
meargă bine din punctul de 
vedere al activității. Ca 
manager “la stat” ești cam 
descoperit la acest capitol", 
precizează dl Bura.

Șansa UPSRUEEM, 
susține interlocutorul, constă 
într-o îndepărtare a profilului 
producției de cel minier, cu 
găsirea unor noi beneficiari. O 
șansă ar putea fi exportul, 
UPSRUEEM având foarte

ni
avansate negocierile cu un 
partener german. Acesta 
este interesat de cumpă
rarea unui lot de trans
portoare ușoare cu bandă 
necesare la deplasări 
interne de marfă în cadrul 
unor mari depozite. Pentru 
această lucrare,
UPSRUEEM ar primi în 
primul trimestru din acest 
an cca. 800.000 DM, ce 
reprezintă salariile integrale 
ale personalului pe o 
perioadă de trei luni de zile. 
Din păcate, pe fondul 
mișcărilor sindicale ce au 
avut loc în Vale, 
U.P.S.R.U.E.E.M. a pierdut 
un posibil investitor, firma 
Krupp din Germania, care, 
îngrijorată de evenimente, 
s-~a retras de la discuții.

sută, iar anul trecut scăderea a fost și mai mare, de 17,4 
la sută. Din păcate, nici alte sectoare n-au marcat creșteri 
care să compenseze întrucâtva pierderile din industrie. 
Dimpotrivă, agricultura a căzut și ea tot mai mult, 
comerțul, turismul, serviciile, construcțiile au avut aceeași 
soartă, punând țara în mare dificultate. Unele unități 
industriale au dat faliment, altele sunt supuse procesului 
de lichidare, puține au șanse reale de privatizare.

Ca urmare, șomajul a crescut continuu, populația 
inactivă a țării ajungând la 46,6 la sută din întreaga 
populație a țării, ceea ce face extrem de dificil demersul 
guvernanților de a echilibra bugetul de asigurări sociale. 
De curând, FPS a pedalat-pe restructurarea și închiderea 
unor întreprinderi industriale cu mari pierderi. Procesul s- 
a oprit. Conducerile respectivelor unjtăți au dat asigurări 
că vor căuta.singure resursele de rentabilizare și 
continuare a activității.

Este și a*ceasta o dovadă a faptului că nici Guvernul 
Radu Vasile, în afara promisiunilor și declarațiilor de tot 
felul, nu a articulat un program complet și realist de 
relansare a industriei - forța vitală a economiei românești, 
chiar și cu dotarea actuală, care nu prea este un “morman 
de fier vechi". Mulți specialiști ai Guvernului nu au reușit 
să concentreze eforturile și resursele către acele sectoare 
și activități cu șanse de supraviețuire și dezvoltare, să 
elaboreze programe concrete, viabile de sporire a 
producției în domeniile ale căror produse sunt solicitate 
în țară și la export.

Sunt bune privatizările băncilor, ROMTELECOM sau 
Petromidiei, ale marilor societăți și companii naționale, 
însă la fel de importante sau mai importante sunt 
privatizările întreprinderilor industriale - cele care produc 
concret marfă și bani. Cu atât mai mult că și pierderile în 
aceste unități sunt extrem de mari și nu prea mai are cine 
și de unde să le suporte.

A fost promulgată Legea pentru 
sprijinirea exporturilor

în cursul săptămânii trecute, 
președintele României a promul
gat Legea pentru sprijinirea 
exporturilor, act normativ prin 
care se reduc o serie de taxe 
aplicate agenților economici care 
realizează producție de export, 
între altele se prevede reducerea 
impozitului pe profit cu 50 la sută 

Pagină realizată de
Dumitru GHEONEA, Adrian SĂLĂGEAN

pentru contribuabilii care 
încasează venituri din exportul 
de bunuri și servicii, precum și 
din prestări de servicii interna
ționale, pentru partea din 
profitul impozabil care 
corespunde ponderii acestor 
venituri în volumul total al 
acestora.

O recentă “vizită de lucru” 
la Centrul Zonal Deva-Brad 
din cadrul Agenției Naționale 
pentru Dezvoltarea și 
Implementarea Programelor 
de Reconstrucție a Zonelor 
Miniere din România ne-a 
relevat o informație inte
resantă. Aici ființează și 
Agenția Disponibilizaților din 
Industria Minieră Deva, al 
cărei președinte este dna 
Margareta Simulescu, fostă, la 
rândul domniei sale, 
disponibilizată dintr-o instituție 
din domeniu, în care a lucrat 
muiți ani.

- Agenția noastră, din 
Deva, a fost prima înființată 
din țară, în primăvara anului 
1998, subliniază dna 
Margareta Simulescu După 
aceea s-au mai organizat și 
alteie, la Motru. Baia Mare, în

K. ------------

Valea piului etc. Menționez că 
Agenția este un organism 
apolitic, nonguvernamental. 
fădă personalitate juridică, 
scopul fiind unul social, 
umanitar, de a răspunde, în 
măsura posibilităților, multi
plelor și grelelor probleme ale 
persoanelor disponibilizate din 
industria minieră.

- Ce face concret agen
ția, dna Margareta Simu
lescu?

- Ținem evidența nominală 
a disponibilizaților din unitățile 
miniere și din cele direct 
colaboratoare ale acestora din 
perimetrul municipiului Deva, 
din Țara Zarandului și din 
Poiana Ruscăi, a celor care 
vin la noi și declară acest 
lucru, dar și în baza tabelelor 
pe care le solicităm noi de ta 
unitățile cu profil minier care-și 

restrâng activitatea. Am trecut 
și la întocmirea de fișe sociale 
ale persoanelor disponi
bilizate, pe care le-am trimis la 
ANDIPRZM, fiind cerute de 
Banca Mondială, cu care 
Guvernul României are unele

ADIM adună 
disp onibiliia ții 

din minerit
proiecte Aceste fișe cuprind 
date mai amănunțite despre 
persoanele respective și 
despre familiile lor pentru ca 
atunci când apar oportunități 
de angajare să putem acționa 

cât mai rapid și echitabil cu 
putință. în acest sens 
colaborăm cu agențiile 
similare din Valea Jiului și 
Motru, am încheiat un 
protocol cu ANDIPRZM 
București, potrivit căruia 

locurile de muncă pe care le 
creează în teritoriu să fie 
ocupate de acești dispo- 
nibilizați.

Dar în privința 
reconversiei profesionale ?

- Avem legături strânse cu 
Agențiile pentru Ocuparea 
Forței de Muncă și Șomaj, 
care organizează cursuri de 
calificare-recalificare și cu 
administrațiile locale în 
vederea eventualelor 
posibilități de investiții și 
crearea de locuri de muncă. 
Din păcate există încă unele 
persoane cu funcții de 
răspundere din localități unde 
sunt mulți șomeri care nu 
manifestă suficient interes și 
responsabilitate în aceste 
chestiuni care ia urma urmei, 
sunt foarte avantajoase pentru 
înseși instituțiile locale și 
pentru oamenii din zonă. In 
urmă cu circa trei săptămâni 
s-a înființat și la Brad o filială 
a agenției noastre, se pot 
organiza și altele, reușind 
astfel să ne ocupăm mai bine 

și mai eficient de acest 
fenomen al disponibilizaților. 
De asemenea suntem 
interesați de conlucrarea cu 
diferiți investitori, cărora le 
putem recomanda și asigura 
forță de muncă pregătită sau 
calificată prin cursuri 
speciale. Chiar vin la noi 
oameni care au sau vor să 
deschidă unele activități pe 
care îi orientăm spre 
anumite zone, le 
recomandăm diferite 
domenii profitabile, îi 
asigurăm de forță de muncă. 
Constatăm cu plăcere și 
mulțumire că mecanismul se 
pune în mișcare. Oamenii 
trebuie să aibă însă 
încredere și speranță, să 
colaboreze cu noi și între ei, 
că unele probleme se vor 
rezolva.
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ATENTIE LA ANUL 
2000 !

I

Vom lăsa deoparte pen
tru o săptămână prezentarea 
celor mai interesante site-uri 
din Internet, pentru a ne 
ocupa de o altă problemă, 
poate cea mai importantă 
din lumea informaticii la 
acest sfârșit de secol și de 
mileniu. Este vorba despre 
“virusul 2000", o adevărată 
tragedie pentru utilizatorii 
computerelor. Acest așa-zis 
virus este înmagazinat practic 
în memoria majorității com
puterelor existente în lume la 
ora actuală. Cum s-a ajuns 
aici? Relativ simplu, întrucât 
la începuturile dezvoltării 
acestei științe a informaticii 
inginerii care le proiectau tre
buiau să folosească o canti
tate cât mai mică de memo
rie pentru informațiile care 
trebuiau stocate mereu, lă
sând în acest fel loc pentru 
stocarea celorlalte informații 
mai importante. Printre hotă
rârile luate în acest scop se 
înscrie și adoptarea forma
tului zz/ll/aa (ziua/luna/anul) 
pentru indicarea datei cu
rente. Așadar, în loc de anul 
1955 se scria doar 55. Pro
blema nu a fost remediată 
nici mai târziu, o dată cu dez
voltarea computerelor, mo
dul de prezentare a datei cu
rente rămânând la fel. Din 
această cauză, la sfârșitul 
anului 1999 computerele nu 
vor ști să citească data (nu 
pot recunoaște anul 00) 
ceea ce va conduce la blo
carea lor. Desigur că dacă 
acest fapt ar afecta numai 
utilizatorii particulari de com
putere nu ar fi chiar o 
imensă tragedie însă cele 
mai afectate vor fi com
paniile.

Nici nu dorim să ne în
chipuim ce s-ar întâmpla 
dacă spre exemplu în data 
de 1 ianuarie 2000 aero
porturile nu vor mai putea 
să coordoneze zborurile 
avioanelor, mijloacele de 
transport în comun vor fi 
blocate, băncile vor fi în
chise etc. Economia mon
dială ar putea intra >n co
laps numai și numai dato
rită mașinăriilor numite 
computere. Desigur că ma
rii producători de compu
tere au sesizat problema și 
nu au mai stat cu mâinile 
în sân. S-a trecut la adop
tarea unei strategii de 
schimbare a computerelor 
care nu pot face recunoaș
terea anului curent, însă 
costurile acestei operațiuni 
la nivel mondial sunt uri
așe. Marile corporații au 
deja prevăzute în bugetele 
lor cheltuieli de milioane 
de dolari pentru schimba
rea sistemelor informatice. 
Și totuși, nu toate corpora
țiile vor fi capabile să rezol
ve această problemă, motiv 
pentru care se preconizea
ză pierderi de peste 2000 
de miliarde de dolari. Ro
mânia este și ea afectată 
de acest “virus", costurile 
legate de trecerea la noua 
datare cifrându-se la peste 
100 de milioane de dolari. 
Sunt multiple căile de re
zolvare a problemei res 
pective însă sub nici o for
mă nu trebuie pierdut tim
pul. Trebuie acționat întru
cât numai câteva luni ne 
mai despart de fatidica 
dată de 1 ianuarie 2000.

m încercat să filtrez 
răsăritul printr-un 

apus de soare. Gândurile 
din zori zburaseră spre 
amurgul sentimentelor și 
goana după sine se porni, 
ca la un semn divin. Și to
tuși, divinitatea era nepu
tincioasă.

Viața mă prinsese într- 
un cerc vicios și singura 
mea șansă era regăsirea... 
Regăsirea în fața destinului 
sau despre insuficiența de

...Apusul de soare a 
dus la prăbușirea Eului în 
incertitudine... •Ignoranță, 
resemnare. Un capriciu in
suficient pentru a mă face 
să doresc cu adevărat 
ceva.

Pierdută printre valurile 
vieții, încerc să mă caut, în 
speranța că regăsirea mă 
va face să pot înțelege, intr- 
un moment tainic, templul 
pustiu m-a recunoscut!

M-am privit în oglindă și

fi sunat
"Clopoțelul buclucaș"

Goana după
sine

a fi. Aș fi preferat să mă 
prăbușesc într-o prăpastie 
fără fund, decât să caut in 
mine.

Și m-am trezit concu
rând cu propriu-mi destin, 
alergând și încercând să 
mă depășesc; într-o cursă 
ce părea că nu are nici un 
sens. Să te opui existenței 
și să încerci să dărâmi zi
dul ce te înconjoară, să în
câlci legile destinului, să 
așterni uitarea peste toate 
cele în care ai crezut 
odată.

O muncă de Sisif și 
oare pentru ce? întrebările 
nu mai au nevoie de răs
punsuri, atâta timp cât răs- 
ounsurile ne mint. Nu mai 
avem nevoie de amintiri, 
dacă și peste ele se aș
terne uitarea.

am început să revăd. Un 
chip rătăcit, un suflet obosit 
de căutare, frânturi dintr-o 
existență și multă speran
ță. A fost suficient pentru ca 
răsăritul să fie mai frumos 
decât însuși miracolul 
genezei.

Haosul m-a transformat 
într-o fire plină de contra
dicții; căderea mă împie
dică să urc spre mine. Și 
totuși, există ceva în care 
cred!

încă nu am câștigat 
lupta cu mine. Din dorința 
de regăsire, goana după 
sine a devenit un maraton 
obositor. Doar gândul că 
într-o zi voi putea fi eu în
sămi mă face să mai caut!

Manuela RUSU
elevă-Brad

i
La Școala generală nr.4 din Pe

troșani a sunat "Clopoțelul buclu
caș" - prima revistă a elevilor din 
această unitate de învățământ și 
printre puținele din oraș. După cum 
se relevă în contracopertă, publi
cația "se vrea o revistă care să 
stea de vorbă cu voi, să vă dis
treze, să vă stimuleze istețimea, să 
pună în evidență talente, să îndrep
te greșeli, să vă surprindă când nici 
nu gândiți’’.

Colectivul de redacție (format 
din elevi ai clasei a Vl-a A - Cătălin 
Chirvasă, Oana Lungu, Cristina 
Kreiter, Laura Hogman, - coordonați 

de prof. Maria Săulescu și prof. Luciana Cornea) a strâns în filele 
primului număr al revistei “clipe'' din universul copilăriei aflate la 
anii de școală, ca și gânduri la început de drum exprimate în vers 
(“Se naște un vis entuziast, juvenil/ Un gând sfios transpus în 
slovă/ Cu mult curaj, cu verb subtil"). Nu lipsesc paginile dedicate 
evenimentelor istorice și literare ale lunii ianuarie -140 de ani de 
la Unirea Principatelor Române, 149 de ani de la nașterea lui 
Eminescu. Micul reporter ia primul său interviu prof. Olga Markos, 
directoarea școlii, iar un coleg al său realizează un inspirat 
“Dialog al vârstelor". Pagina literară oferă un inspirat calendar al 
creatorilor români și chiar poezie semnată de copii ai școlii. Două 
pagini - una "veselă” iar alta cu "perle” desprinse din viața 
școlarilor întregesc cuprinsul revistei, ca alte două pagini 
speciale să ne poarte cu blitz-ul prin școală și prin clase. Nu 
lipsește nici pagina de concursuri la care sunt invitați să 
participe - și să câștige - colegii posesori ai revistei.

“Clopoțelul buclucaș" a fost... lansat deunăzi într-un cadru 
festiv la care au fost invitați profesori de I. și lit. română din licee 
și școli generale din oraș. Cu același prilej s-a lansat și "Imnul 
Școlii nr.4" (muzica Eugen Munteanu, versuri prof. Maria Său
lescu). S-au pus în valoare patru talente ale muzicii ușoare din 
școală, copii premiați la concursurile de gen din Valea Jiului - 
Melinda Băluța, Roxana Munteanu, Corina și Boby Risipitu - ca're 
au făcut ca melodismul și ritmicitatea cântecului să-i conta
mineze pe participanții de toate vârstele: “Hai, școala 4, hai, nu te 
lăsa deloc/ Privește înainte, nu bate pasu-n loc/ Și urcă cât mai 
sus pe-al cărții noastre plai/ Hai, urcă școala 4, hai școala 4, hai!" 

Primul număr al revistei e o speranță, un prag, o treaptă. 
Clinchet cristalin, “Clopoțel buclucaș!"

Lucia LiCiU
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Andrei NiSTOR

■
Foto: Traian MÂNU

s unui grup do loto do la Școala ajutA tea'O Stroi SAcoi. 
u'așui ca

IIOTI DE DUMIMCA
_________ 9

Un grup format din trei elevi din Hunedoara s-a apu- | 
cat de spart mașini. Ultima lor ispravă a fost într-o recentă 
noapte de duminică. Dintr-un autoturism parcat pe o 
stradă Paul Rotaru, Mihai Pascal, ambii de 16 ani, îm
preună cu un copil de 12 ani, au furat bunuri în valoare 

| de 1.025.000 de lei.

I Ulterior, polițiștii au stabilit că băieții sunt autori și ai 
altor două spargeri de autoturisme. Ei au creat un alt 

I prejudiciu de mai bine de 1.000.000 de lei. (V.N.)
I___ ___________________________________________

MUSIC BOX
în luna aprilie 1992 apare 

singlelul promotional Pass The 
Mic/ Professor Booty/ Drunken 
Praying Mantis Style pentru ca 
la 13.04 să iasă pe piață al
bumul “Check Your Head". Al
bumul i-a readus în centrul 
atenției pe Beastie Boys, 
proaspeți și plini de gaguri noi. 
Pe Check Your Head figurează 
20 de piese în care se com
bină rap cu hip-hop, funk (pur
tând amprenta Stax și New 
Orleans), hardcore-punk, r&b, 
reggae și chiar jazz.

în revista Billboard albu
mul a figurat pe locul 10 la 
02.05.1992, cronica discului 
fiind: “Față de albumul Paul's 
Boutique, Check Your Head 
este net superior, ceea ce 
demonstrează că Beastie 
Boys s-a maturizat. Folosind 
un amatorism inspirat și fără 
limite grupul reușește să in
venteze o lume post-post-

punk unde coexistă într-o sin
gură muzică Eddie Harris, Bob 
Dylan, Cheap Trick, Groove 
Holmes, Spoonie Gee și Biz 
Markie”. Pe album sunt incluse 
piesele: Jimmy James/ Funky 
Boss/ Pass The Mic/ Gratitude/

In luna iunie 1992 Beastie 
Boys susțin concerte promotio
nale în Germania participând la 
celebrul festival Rock Am Ring, 
:n paralel apărând Frozen Metal 
Head EP: Jimmy James (single 
version)/ So What’cha Want (All 
The Way Live Freestyle 
version)/ Jimmy James (Original 
Original Version) și Drinkin’ 
wine. Pe parcursul verii grupul

BEASTIE
BOYS (IV)

Lighten Up/ Finger pickin' 
Good/ So What ‘cha Want/ Biz 
Vs. The Nuge/ Time For Livin/ 
Something’s Got To Give/ Blue 
Nun/ Stand Together/ Pow/ 
Maestro/ Groove Holmes/ Live 
At P J.’s/ Mark On The Bus/ 
Professor Booty/ In 3’s și 
Namaste.

susține concerte în SUA. apoi 
„Horovitz apare în filmul Roadside 
Prophets. Pe parcursul luț 1993 
grupu: continuă turneul mondial 
apoi reintră în studiourile de înre
gistrare.

in feoruane 1994 casa Capi- 
toi lansează albumul “Some Old 
Bulshit’ uri EP cu durata de 28

minute pe care se găsesc cele 
două discuri scoase de 
Beastie Boys în condiții 
precare la casa independentă 
Rat Cage: Pollywog Stew 
(1982) și Cooky Puss (un 12 
inch care a circulat în cercurile 
de dans din 1983). Albumul a 
figurat pe locul 46 în Billboard 
(26.02.1994) pe el figurând 
piesele: Egg Raid On Mojo/ 
Beastie Boys/ Transit Cop/ 
Jimi/ Holy Snappers/ Riot Fight/ 
Ode To.../ Michelle s Farm/ Egg 
Raid On Mojo/ Transit Cop/ 
Cooky Puss/ Bonus Batter/ 
Reastie Revolution/ Cooky 
Puss (Censored Version).

La 23.05.1994 apare volu
mul “III Communication” care 
atinge locul I în Billboard 
(11 06.1994) și 10 în UK 
(30 05.1994). Singlelul promo
tional Get It Together (III Com
munication Remix)/ Sabotage/ 
Dope Little Song/ Resolution 
Time (Grand Royal) a figurat 
pe locui 19 în UK (04.07.1987).

Horia SEREȘAN

VWVWWWVWVWWW
gând șr-o poantă Ca

înțelepciune
“Oamenii și-au făurit un 

idol al norocului pentru a-și 
ascunde propria lor nechib- 
zuință. Căci rareori norocul se 
împotrivește înțelepciunii, și în 
viață priceperea clarvăză
toare îndreaptă spre țintă cele 
mai multe acțiuni".

Democrit

mare 
avut

Noroc
- Dragă, 

noroc am 
astăzi!

- Cum așa?
- închipuiește-ți! Mă în

treabă unul pe stradă cât este 
ora. Eu îi spun că este unu, iar 
el, trosc, îmi dă o palmă.

- Și ce-i cu asta?
- Păi ce făceam dacă mă 

întreba cu o oră mai de 
vreme?

Tinerii și 
infracțiunea ,v r
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Atenție băieți Ia 
Ilie!

Lucrători din cadrul Biro
ului Poliției Criminale Hunedoa
ra îl cercetează pe Ilie Alin 
Pintrinjel, un elev de 18 ani din 
localitate.

S-a stabilit că în perioada 
septembrie - noiembrie 1998, 
prin folosirea violenței, a de
terminat un elev de 14 ani, de 
la Școala generală nr.8 Hune
doara. să-l însoțească la că
minele de nefamiliști din zona 
Pieței “Obor”, unde l-a obligat 
la sex ora!

întrucât perversul este 
cercetat în stare de libertate, 
nu avem decât a spune: 
atenție băieți la Ilie!

Au furat porcul
Treaba s-a petrecut la 

Orăștie.-Ei bine, aici, într-o dimi
neață, Roman Poienar a con
statat că porcul tăiat și pus la 
afumătoare, în curte, a dispărut.

Enigma avea să fie des
câlcită la scurtă vreme. într-o 
noapte, doi indivizi din muni
cipiu au pătruns în ograda 
omului și au furat porcul. Ei se 
numesc Sorin Braniscan, de 
18 ani, și Constantin Romeo 
Cîrpaci, de 22 de ani.

Chiar așa?
l-auziți la ce se mai dedau 

unii dintre tinerii noștri: Marian 
Pădurean, 17 ani,, și Paul 
Ungureanu, 18 am - ambii din 
Deva - se aflau într-o seară în 
zona SC Decebai SA. De la un 
cetățean aflat în stare de ebri
etate cei doi au furat o plasă 
cu alimente. (V.N.)
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înăsprirea sancțiunilor pentru 
neplata obligațiilor la Fondul Special 

al Drumurilor Publice
Ministerul Transporturilor va 

suspenda sau retrage licențele firmelor 
de transport auto care nu și-au plătit 
obligațiile către Fondul Special al 
Drumurilor Publice și va solicita 
suspendarea sau retragerea licențelor de 
import pentru agenții economici 
importatori de carburanți auto, 
autovehicule și remorci care nu și-au 
plătit aceste obligații.

Executivul a adoptat o ordonanță 
privind unele măsuri pentru asigurarea 
resurselor 'Fondului Special al 
Drumurilor Publice și executarea silită a 
creanțelor la bugetul acestui fond.

Persoanele juridice au obligația de a 
depune o declarație privind obligațiile de 
plată către Fondul Special al Drumurilor 
Publice pentru luna expirată, până la 
data de 10 a lunii următoare. Declarația 
se depune la reprezentanța Autorității 
Rutiere Române pe raza căreia își au 
sediul. Nedepunerea declarațiilor la 
termen se sancționează cu amendă de la 
10 la 20 milioane lei.

Persoanele juridice care furnizează la 
intern carburanți, autovehicule sau 
remorci sunt obligate să livreze astfel de 
produse numai în condițiile achitării de 
către cumpărători a obligațiilor aferente 
la Fondul Special al Drumurilor Publice.

Nu se vor acorda premii, stimulente 
din fondul de salarii și nici sume din 
fondul de participare a salariaților la 
profitul agenților economici care

înregistrează restanțe la Fondul Special 
al Drumurilor Publice.

Creanțele bugetare pe care 
Ministerul Transporturilor le are de 
recuperat de la unele persoane juridice 
au depășit 496 miliarde lei la sfârșitul 
anului 1998, reprezentând sume 
restante, și 229 miliarde lei, 
reprezentând majorări de întârziere. 
Neplata acestor datorii a condus la 
perturbarea programelor anuale de 
lucru cofinanțate din împrumuturi 
externe, precum și a lucrărilor de 
întreținere care vizează asigurarea 
condițiilor normale de trafic auto și a 
siguranței rutiere, se arată în nota de 
fundamentare a ordonanței.

Guvernâl apreciază că prin aplicarea 
măsurilor prevăzute în ordonanță, 
obligațiile restante la Fondul Special al 
Drumurilor Publice se vor reduce cu 
circa 65%. Aceste măsuri vor duce la 
diminuarea obligațiilor restante la 
Fondul Special al Drumurilor Publice și 
vor asigura condițiile încasării 
veniturilor necesare execuției lucrărilor 
de construcție, întreținere și reabilitare 
a drumurilor publice.

Fondul Special al Drumurilor Publice 
este constituit din aplicarea unei taxe 
de 25% din prețul carburanților, a uneia 
de 5% din prețul autovehiculelor noi, 
precum'și dintr-o sumă fixă anuală 
plătită de posesorii de autovehicule și 
remorci.

Vor fi majorate cotele de 
contribuții ia bugetul 

asigurărilor sociale ale 
agenților economici

Cotele de contribuții la 
bugetul asigurărilor sociale ale 
agenților economici vor fi 
majorate cu șapte procente 
pentru fiecare dintre cele trei 
grupe de muncă, în scopul 
restabilirii echilibrului bugetar, 
conform unei ordonanțe de 
urgență adoptată de Guvern.

Astfel, persoanele fizice și 
juridice care au angajați vor plăti 
la bugetul asigurărilor sociale 
40% din câștigul brut realizat de 
salariații încadrați în grupa I de 
muncă, 35% din câștigul brut 
realizat de angajații încadrați în 
grupa a II de muncă și 28% din 
câștigul brut realizat de 
personalul din categoria a lll-a 
de muncă.

Majorarea acestor cote de 
contribuție a fost necesară 
deoarece datoriile acumulate la 
bugetul asigurărilor sociale au 
fost în 1998 de aproximativ 
9.500 de miliarde de lei, iar 
deficitul la bugetul asigurărilor 
sociale s-a ridicat la 3.000 
miliarde de lei.

Ordonanța de urgență 
acordă și o serie de facilități 

^agenților economici. Astfel, 

persoanele juridice bene
ficiază de o reducere cu 7% a 
contribuției la bugetul 
asigurărilor sociale, dacă 
efectuează plata acestei 
sume la termenul scadent sau 
în cel mult trei zile lucrătoare 
după această dată. Totodată, 
agenții economici care, prin 
crearea de noi locuri de 
muncă, încadrează salariați 
cu contract de muncă pe 
durată nedeterminată, pe 
care îi mențin în activitate cel 
puțin pe durata exercițiului 
bugetar al anului 1999, 
beneficiază de o reducere de 
4% dacă angajează până în 
10 salariați, de 5% pentru 
încadrarea a 11-50 de 
persoane și de 6% dacă 
angajează peste 50 de 
salariați.

Conform prevederilor 
ordonanței, agenții economici 
care achită la timp suma 
datorată bugetului asigurărilor 
sociale și angajează salariați 
pe durată nedeterminată, 
beneficiază de o reducere cu 
16% a sumei datorate.

Diplomatul și scriitorul 
Alexandru Paleologu a primit 
Premiul Europa pentru Opera 
Omnia, la festivitatea de 
decernare a distincțiilor revistei 
Sfera Politicii pentru anul 1998, 
care a avut loc la Teatrul Foarte 
Mic.

Premiul pentru cea mai bună 
lucrare originală din 1998 i-a 
fost acordat lui George Voicu, 
pentru cartea “Pluripartitismul 
ca teorie a democrației”, despre 
sistemul de partide de după 
1990, din România și Europa 
Centrală și de Est. Tradu
cătoarea Janina lanoși a fost

Alexandru 
Paleologu a 

câștigat premiul 
Opera Omnia

premiată pentru versiunea 
românească a volumului "Sfera 
publică și transformarea ei 
structurală. Studiul unei 
categorii a societății burgheze", 
de Jurgen Habermas.

Premiile, în valoare de câte o 
mie de dolari, au fost oferite de 
Regia Autonomă Loteria 
Națională. La ceremonia de 
decernare au participat 
numeroase personalități ale vieții 
politice și culturale românești.

Anul trecut, revista Sfera 
Politicii i-a premiat pe Adrian 
Marino (Premiul Europa pentru 
Opera Omnia), Sorin Antohi 
(Premiul pentru cea mai bună 
lucrare originală - "Exercițiul 
depărtării") și pe Adriana Babeți și 
Cornel Ungureanu (Premiul' 
pentru cea mai bună traducere - 
“Europa Centrală-Nevroze, 
dileme, utopii”).

Egiptenii i-au dat: în 
Judecată pe Bill Clinton, 

Saddam Hussein, 
Benjamin Netanyahu 

și Kofi Annan
Bill Clinton, Benjanim 

Netanyahu, Saddam Hussein 
și Kofi Annan au fost dați în 
judecată de patru avocați 
egipteni, care în 1998 au 
intentat în total 26 de procese 
unor personalități politice 
străine, transmite AFP.

Cel care are cel mai mult 
de suferit este Bill Clinton, cu 
12 dintre aceste acțiuni 
juridice. Avocații egipteni îi cer 
lui Clinton sume astronomice, 
mai ales pentru “necazurile" 
provocate popoarelor libian și 
irakian din cauza embargoului 
și acțiunilor militare. într-unul 
dintre aceste procese, 
avocatul Nabih al Wahsh, 
specialist în astfel de acțiuni 
juridice împotriva politicienilor 
străini, dorește să-l silească pe 
Clinton să plătească câte 
60.000 de dolari fiecăruia 
dintre cele 5,5 milioane de 
libieni.

Legea egipteană autori
zează orice cetățean al țării să 
depună plângere împotriva 
oricărei personalități din lume. 
Dacă tribunalul recunoaște 
valabilitatea plângerii, începe 
procesul. Oricum, până în 
prezent, nici un astfel de 
proces nu a ajuns la final. Cel 
care depune plângerea, 
suportă totalitatea taxelor 
judiciare.

Prim-ministrul israelian 
Benjamin Netanyahu este 
implicat în nu mai puțin de 
șapte procese. Un avocat cere 
50.000 de dolari compensație 
pentru fiecare dintre familiile 
soldaților egipteni uciși în 
războiul israelo-arab din 1967. 
O altă acțiune judiciară 
intenționează să-l oblige pe 
premierul israelian să 
tipărească pe cheltuiala sa un 
milion de exemplare din Coran, 
"pentru a compensa insultele 
proferate la adresa profetului 

Lista medicamentelor compen
sate nu mai este valabilii

i Medicii prescriu medicamente compensate după o listăi 
1 expirată la 31 decembrie 1998, deși Ministerul Sănătății ar fi avut* 
| obligația să pregătească noua listă, pentru a nu intra în ilegalitate, | 
■ la începutul anului, a declarat Mircea Cinteză, președintele. 
I Colegiului Medicilor din România.

El susține că organizația profesională pe care o conduce l-a | 
atenționat pe ministrul Sănătății asupra faptului că farmaciștii care. 

I au eliberat medicamente compensate în luna ianuarie după listai 
[expirată riscă să nu-și poată recupera banii pe produselel 
farmaceutice vândute cu preț redus.

Consilierul ministrului Sănătății, Călin Alexandru, recunoaște că | 
(lista medicamentelor compensate a expirat, dar susține căi 
• Ministerul a întocmit, încă de la mijlocul lunii decembrie, un proiect' 
| de Hotărâre de Guvern prin care a solicitat prelungirea listei | 
l medicametelor compensate cu trei luni, întrucât în două săptămâni | 
1 nu putea fi redactată o nouă listă, dar acest act normativ nu a fost, I 
| încă, luat în. discuție de Executiv.
. Călin Alexandru crede că farmaciștii nu vor fi obligați să suporte. 
I costul medicamentelor prescrise în regim compensat, apreciind că’ 
[Guvernul va vota în scurt timp cererea Ministerului privind] 
prelungirea listei vechi. j

Mahomet de către extremiștii 
israelieni în 1997”. Un al 
treilea avocat cere de la 
Netanyahu zece miliarde de 
dolari, pentru guvernul 
egiptean, destinați "finanțării 
construcției de sinagogi, 
moschei și biserici, și 
ajutorării familiilor victimelor 
intifadei”. Sume exorbitante îi 
mai sunt cerute premierului 
israelian pentru că “a blocat 
procesul de pace”.

Saddam Hussein se află 
pe banca acuzaților în cinci 
procese. Cei care au depus 
plângere speră să obțină 
145.000 de dolari pentru 
fiecare dintre familiile celor 
6.000 de egipteni morți în 
Irak în condiții misterioase la 
sfârșitul anilor ’80.

Regina Elisabeta a doua 
a Marii Britanii și premierul 
Tony Blair au fost cruțați în 
acest an de către justiția 
egipteană. Tribunalul a 
respins plângerea unui 
avocat care a afirmat că 
decesul prințesei Diana și al 
iubitului ei egiptean Dodi al- 
Fayed l-a “afectat direct și 
profund din punct de vedere 
psihologic și moral". Avocatul 
cerea despăgubiri în valoare 
de o sută de mii de lire 
sterline. în plângere, el o 
acuza pe regina Angliei și pe 
premierul Blair că au “condus 
un complot diabolic" pentru 
asasinarea Dianei, din cauză 
că aceasta se îndrăgostise 
de un musulman.

Secretarul general al 
ONU, Kofi Annan, nu a fost 
uitat. El este acuzat într-un 
proces din cauza “politicii 
negative a ONU și a 
neputinței de a rezolva 
problemele internaționale și 
cazurile de încălcare a 
drepturilor omului".

i ÎNCĂ 5 TRONSOANE DE i 

i AUTOSTRADĂ I 
I Guvernul a aprobat printr-o ordonanță programiil prioritar de I 
| construcție a cinci tronsoane de autostradă, care prevede | 
. exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor aflate
I în proprietatea privată a județului, a localității ori a persoanelor I 
| fizice sau juridice pe care se execută respectivele tronsoane de | 

autostradă, terenurile în cauză urmând să treacă în proprietatea !
I publică a statului. I
I Tronsoanele incluse în program sunt: București-Pitești, în I 
: lungime de 96 kilometri; București-Constanța - 210 kilometri, la ’ 
I care se are în vedere continuarea execuției lucrărilor pe sectorul I 
| București-Fetești, efectuarea de noi lucrări pe sectorul i 

Cernavodă-Constanța și modernizarea tronsonului Fetești- 1 
| Cernavodă; Centura București-Sud, în lungime de 57 kilometri; | 
| Pitești-Nădlac (460 kilometri) și București-Buzău-Focșani-Albița i 
1 (380 kilometri).

Ministrul Finanțelor ia în calcul, pentru 
rectificarea bugetului de stat pe 1999, 

o creștere a veniturilor
Ministrul Finanțelor, Decebal Traian Remeș, a apreciat la 

Comisiile de buget - finanțe ale Parlamentului că ia în calcul 
pentru rectificarea bugetului de stat pe 1999 o creștere a 
veniturilor, fiind posibil și un început de relaxare fiscală.

“Credem că avem măsuri gândite și măsuri în curs, care vor 
permite o rectificare pozitivă a bugetului", a declarat Remeș.

El a spus că această creștere a veniturilor va fi folosită 
pentru reducerea datoriei publice, acoperirea necesităților unora 
dintre ordonatorii de credite aflați în situații critice la fipalul 
anului și pentru un început de relaxare fiscală.

în ceea ce privește veniturile din privatizare, ministrul 

Finanțelor a precizat că în buget vor rămâne venituri din 
privatizare reprezentând 1% din PIB, adică 4.748 miliarde de 
lei, calculate la nivelul actual al PIB. Sursele de acoperire a 
deficitului bugetar pe acest an~sunt “plusul de la privatizare și 
împrumuturile de pe piața internă", a precizat Remeș.

Referitor la negocierile cu Fondul Monetar Internațional, în 
condițiile în care deficitul bugetar prevăzut în proiectul de 
buget este de 2,4%, iar FMI a cerut ca acesta să fie de 2%, 
ministrul Finanțelor a spus că la tratative se va ajunge “cu 
argumente și cu un deficit care să permită încheierea 
acordului".



mic. Tel. 231029, după ora 17.
ANIVERSARI

'• Pentru Manase Marian din 
Brâznic, cu ocazia aniversării, un 
călduros ‘‘La multi ani", din partea 
soției, copiilor și nepoatelor. (3) 

jj/i VÂNZĂRI
CUMPĂRĂRI

• Vând bicicletă Pegas bărbă
tească, teren intravilan Geoagiu 
Băi, prețuri negociabile. Tel. 
216590, după ora 20.

• Vând teren arabil 50 ari, 
com.Brănișca, nr. 135, str. Mihai 
Eminescu. (6690)

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

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

• Vând casă în Mintia, semi
remorcă înmatriculată, cu CI, 400 
kg. Tel. 622476 (8872)

. • Vând apartament 3 camere, 
în Gurabarza, str. Muncii, tel. 
656281 (3393)

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

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

• Vând tractor chinezesc 15 
CP, plug, remorcă, prășitoare. 
731494(6688)

•Vând Dacia 1300,9.000.000 
lei. Deva, Grigorescu, 21. Tel.
211618(6202)

(6203)
• Vând tractoare U 650 și 

utilaje agricole. Tel. 092 777302 
(6216)

• Vând Dacia 1300 break, 
cuptor microunde și societate 
comercială SRL. Tel 227479 
(6209)

• Vând Oltcit Club, stare 
perfectă, fabricație 1982, 7 
milioane lei, negociabil, tel. 242185 
(4142)

• Vând tractor 445, cu sau fără 
utilaje, sanatoriul TBC Geoagiu, 
15.(4145)

• Vând moară pentru grâu din 
import, 180 kg/h capacitate. Tel. 
056166676, Timișoara. (6962)

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

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

• Vând calculatoare 486, se ■ 
condhand.asigurservice instalări 
programe,upgrade, depanări. Tel. 
211798 (10-20) (6988)

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

•Viagra, 120 000, spray con 
tra ejaculării rapide 159 000,0 I/ 
6376273, 092/342628, 092/ 
342629. (OP)

• Cumpăr celulare GSM de 
fecte, sparte sau codate, even ■ 
tual repar sau decodez. Tel. 094 
859958(6204)

• Cumpăr caroserie Skoda S 
100. Tel. 624985, după ora 16. 
(6693)

• Vând vitrine frigorifice tip 
market, mașini pentru fabricat 
înghețată pe băț, mașini pentru 
îmbuteliat lichide. Oferim garanție, 
secrete, asistență. Tel. 058 
812049(7000)

• Vând societate comercială 
cu activitate de comerț cu amă
nuntul. Deva, str. Șaguna, nr.2, tel. 
211548, orele 10-12. (6205)

• Vând calculatoare, impri
mante second hand. Tel 226644, 
sau 092 724435 (6692)

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

• Vând linie panificație, cuptor 
plus malaxor, preț informativ 2500 
DM, tel 094597784(4140)

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

• Vând combină Class Mer
cator, masa 4 m, tel. 247655, după 
ora 18. (4143)

• Vând țiglă, grădină, lemn din 
demolare, Renghet, tel. 247140. 
(4146)

• Vând spațiu comercial și 
mașină tricotat circulară (trening, 
indispensabili), Orăștie. tel. 
241230,092/538874(4148)

• Vând oi și vacă fătată,
Balomir, nr. 81. Informați Resedea 
Aurel. (3166) ’

OFERTE DE
SERVICII P

• ÎNCHIRIERI

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

- Caut garsonieră pentru 
închiriat Informații tel. 242834 
(4144)

Primăria municipiului
Hunedoara

Organizează CONCURS (EXAMEN) pentru ocu
parea a 2 posturi de economist la Comparti
mentul impozite și taxe locale, în ziua de 19 
februarie 1999, ora 9,00, la sediul său din str. 
Libertății, nr. 17.

Condiții minime obligatorii de participare la 
concurs (examen) sunt:

a) studii superioare de specialitate cu licență;
b) vârsta: maximum 45 de ani;
c) cunoștiițe operare PC
Informații și tematica concursului (exame

nului) se vor primi de la Primăria municipiului 
Hunedoara, camera 21, unde se va depune și 
dosarul cu actele cerute de lege, ultimul termen 
de depunere fiind 18.02.1999, ora 15,00.

Informații suplimentare la telefon: 054- 713766.

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

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

• Angajez șofer profesionist 
cu experiență cu atribuții și de 
gestionar. Numai oferte serioase. 
Tel. 216992 (6215)

' • NECKERMANN angajează 
vânzătoare confecții, încălță
minte în Deva. Tel. 094 700919, 
230667, după masa. (6694)

• Efectuez transport marfă 
autoutilitară 1,5 tone. Tel. 621696, 
219232,092 281895 (6691)

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

• Societate internațională de 
import oferă imediat locuri de 
muncă cu câștiguri între 600.000 
- 800.000 lei pe săptămână și 
posibilitatea de promovare rapidă. 
Experiența nu este necesară. 
Telefon 627527.(6164)

• Societate comercială anga
jează achizitori de bușteni și 
cherestea. Relații la tel. 094- 
883439 (OP)

DIVERSE

• Consiliul local Sarmizegetusa 
concesionează prin licitație 
publică 807 mp teren situat în 
localitatea Sarmizegetusa pe data 
de 16.02.1999, ora 10. Relații 
suplimentare la tel. 762210 (3161)

DECESE

• Familia Nemeș anunță cu 
adâncă durere încetarea din viață 
a celui care a fost

NEMEȘ JOZSEF ANDRAS 
în vârstă de 81 ani, un minunat 
soț, tată, frate, socru și bunic. 
Slujba religioasă va avea loc în 
data de 4 februarie 1999, ora 15, 
la domiciliul din str. Cloșca, nr.13, 
urmată de ceremonialul de înhu
mare la Cimitirul Reformat Deva. 
(6698)

• Familia Pavel este alături de 
familia Nemeș la greaua încer
care pricinuită de decesul celui 
care a fost

NEMEȘ JOZSEF ANDRAS
Sincere condoleanțe I (6697)
• Colectivul SC Bentix SRL 

Deva este alături de familia 
îndoliată la decesul celui care a 
fost

NEMEȘ JOZSEF ANDRAS
Condoleanțe familiei îndu

rerate! (6656)

• Familia Moldovan anunță cu 
adâncă durere încetarea din 
viață a iubitului soț și tată

It.col.(rez)
MOLDOVAN TENIE

la data de 31.01.1999. Corpul 
neînsuflețit este depus la Casa 
Armatei din Deva. Ceremonia de 
înmormântare va avea ioc la 
Cimitirul Bejan, în data de 
04.02.1999, ora 13. Vei rămâne 
veșnicîn inimile noastre. (6192)

• Personalul Biroului de Trupe 
Teritoriale al județului Hunedoara 
anunță cu profundă durere și 
regret încetarea din viață, la 
numai 49 de ani, a

It.col(rez)
MOLDOVAN TENIE

Colegii și toți cei care l-au 
cunoscut îi aduc un ultim omagiu 
ostășesc și exprimă condoleanțe 
familiei îndoliate. (6193)

• Angajații Grupului Școlar 
'Transilvania" Deva sunt alături de 
prof. Aurelia Moldovan în clipele 
grele pricinuite de încetarea 
fulgerătoare din viață a soțului ei

It.col.(rez)
TENIE MOLDOVAN

și-i transmit sincere condoleanțe. 
(6217)

• Cu adâncă durere familia 
îndoliată anunță dispariția fulge
rătoare din viață a mamei

BULBUC MARIA
înmormântarea va avea loc în 

data de4.02.1999, ora 12, la Cimitirul 
Gh. Apostol, Hunedoara. (4242)

SC MOARA 
CAPRICORNILOR SRL 

NĂDLAC 
057-473312, 094697007

FAX: 057-473164; 057- 
473327

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL 
SC “CORA” SA HUNEDOARA
IA SOLICITAREA ACȚIONARULUI 

SC “MARBENCOM” SRL
Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, pentru 

dota de 15 02.1999, orală,00, la Unitatea nr. 44 "LUX" 
Hunedoara.

Ordinea de zi a Adunării Generale este următoarea:
1. Revocarea și alegerea Consiliului de administrație;
2. Revocarea și alegerea comisiei de cenzori;
3. Stabilirea indemnizației directorului general, a 

membrilor Consiliului de Administrație și a cenzorilor;
4. închirierea spațiilor comerciale;
5. Dezmembrarea și vânzarea de active;
6. Discutarea în vederea obținerii unui acord de 

principiu privind divizarea societății;
7. Diverse.
în cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu va fi 

statutar constituită, se va reprograma în data de 16.02 1999, 
ora 16,00, la Unitatea nr. 44 "LUX" Hunedoara.

Informații suplimentare la sediul societății din bd. Dacia, nr. 9,
bl Al - 2, tel./ fax 054/712244.

2 în atentia celor interesați
w
\ Prin chioșcurile de difuzare a presei 

din municipiul Deva:
- la piața centrală;
- centru, lângă Agenția LOTO și magazinul
COMTIM. '____________________

VINDEM HÂRTIE ALBA AMBALAJ
la dimensiunea 46/61 cm.

De asemenea, la comanda agenților economici 
și unităților comerciale, vindem hârtie albă 
ambalaj la dimensiunea dorită de clienți. 

Informații la telefon 211275.

Licitație publică
Banca Română de Comert Exterior - 

BANJCOREX 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 vânzatea unor imobile proprietate BANCOREX situate în București, Tecuci, 
ORĂȘTIE, PETROȘANI, Poiana Brașov, Bradet.

Prețul de pornire pentru fiecare din cele 7 (șapte) active este prevăzut în Documentația de participare la licitație, 
specifică fiecărui imobil, care poate fi prorurată zilnic intre 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.

Pârtiei pa nții la licitație vor depune TAXA DF PARTICIPARE în valoare de 500.000 lei/i mobil licitat la casieria 
BANCOREX, până cel târziu la dota de 19 02.1999 ora 12.00.

Relații suplimentare privind condițiile de pariicipa'e la licitație se pot obține la telefoanele 01-314.91.90: 
314 73.78 -Int. 3630 si 054-230183 - Bancorex Deva

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai 
apropiat de dumneavoastră, /AR ABONA
MENTUL este calea cea mai avantajoasă de 
a intra în posesia lui.

COSTUL UNUI ABONAMENT PE 
LUNA MARTIE 1999 ESTE DE 10.500 
DE LEI, PLUS TAXELE POȘTALE.

FAȚĂ DE VÂNZAREA LIBERĂ A 
ZIARULUI, PRIN ABONAMENT VEȚI 
ECONOMISI 11.000 DE LEI PE LUNĂ!

NU UITAȚI! REÎNNOIȚTVĂ ABONA
MENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER", iar dacă 
nu aveți abonament, solicitați factorilor poștali să 
vă facă.

Agenții economici și toți cititorii au posibilitatea 
să opteze pentru un abonament lunar, trimestrial, 
semestrial sau anual.

FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se 
fac la ghișeele oficiilor poștale din județ, la 
factorii poștali, la firma RODIPET, în numerar și 
prin virament.

Costul unui abonament pe un an de zile este 
de 126 mii lei, iar pe 6 luni de 63 mii lei, plus 
taxele poștale. Creșterile ulterioare ale prețului 
de vânzare a ziarului nu vor afecta valoarea 
abonamentului contractat.

RĂMÂNEȚI CU NOI!
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.
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Iarna ne pune probleme grele

De ce n-am putut 
ajunge ieri la Cîrjiți?

Cu toate că în județul 
nostru n-avem parte de-o iarnă 
prea grea, cum se întâmplă în 
alte zone ale țării, iată că și aici 
apar unele necazuri care ne 
prind complet nepregătiți. Dar 
să vedem despre ce este 
vorba.

Ieri, de dimineață, ne-au 
venit mai multe semnale la 
redacție prin care cetățeni din 
comuna Cîrjiți (localitate aflată 
la 5 km de municipiul Deva), 
care sunt navetiști la Deva, s- 
au plâns de neajunsurile 
inimaginabile ce le întâmpină 
zilnic, în această perioadă, din 
cauza condițiilor grele de 
circulație existente pe drumul 
de legătură între cele două 
localități.

în dorința de a ne convinge 
de realitatea celor semnalate, 
am încercat să facem o 
deplasare spre Cîrjiți, acțiune 
pe care n-am putut-o finaliza 
însă, deoarece cu autoturismul 
Dacia, la fel ca și alți 
automobiliști ce au făcut o 
asemenea tentativă, am fost 
nevoiți să ne întoarcem la 
bază. Cei ce ne-au sesizat 
situația condițiilor grele de 
circulație pe traseul respectiv 
ne-au spus că la fel stau 
lucrurile și din sens opus, adică 
la venire din Cîrjiți spre Deva.

Dacă ieri spre amiază prin 
intersecțiile din municipiu s-au 
împrăștiat materiale anti
derapante (nisip), nu la fel s-a

procedat cu intersecțiile de la 
periferii, sau cu drumul în 
pantă spre Cîrjiți. Ca urmare, 
legătura rutieră între 
municipiu și comuna 
învecinată n-a fost la 
îndemâna oricui, chiar și 
mașina Poștei (cum am 
văzut) fiind pusă în dificultate.

Navetiștii ne-au spus că, 
deși au în dotare lopeți să 
împrăștie nisip, în caz de 
nevoie, nu au ce pune pe 
drum, deoarece nu s-a mai 
îngrijit nimeni să pună 
materiale antiderapante în 
grămezi, așa cum se proceda 
cu ani în urmă. Oamenilor li 
se spune că primăriile nu au 
bani pentru așa ceva (!), nici 
să încadreze drumari. Ce fac 
atunci navetiștii și copiii ce vin 
în Deva la școli? Dar cum s- 
ar ieși din situații grave cu 
bolnavi ce trebuie duși cu 
Salvarea? Greu de dat 
răspunsuri la aceste întrebări.

Dorința perfect înte
meiată a navetiștilor este 
aceea ca primăria Devei și 
cea a Cîrjițului să se implice 
efectiv în soluționarea unei 
probleme ce ține de atribuțiile 
administrației locale. Vom 
urmări care este răspunsul 
celor două primării la 
semnalele cetățenilor și le 
vom face cunosute prin 
intermediul ziarului.

Nicolae TÎRCOB

Dacia se poate cumpăra 
imediat, prin achitarea 

contravalorii 
autoturismului

Sistemul de vânzare a 
autoturismelor Dacia va fi 
modificat începând din 
această săptămână, 
persoanele care doresc să 
cumpere autoturisme 
produse de uzină având 
posibilitatea de a intra în 
posesia acestora imediat, 
prin achitarea contra
valorii autoturismului, 
informează un comunicat 
transmis Agenției
Mediafax de către 
Automobile Dacia SA.

Acest sistem de 
vânzare va fi practicat de

către toți dealerii Dacia 
din teritoriu.

Măsura este urmare a 
creșterii producției de 
automobile, precizează 
comunicatul. Societatea 
produce, în medie, circa, 
450 automobile pe zi. 
Numărul automobilelor 
Dacia fabricate în 1998 
este de peste 106.000.

Până în prezent, între 
momentul plății auto
mobilului și livrarea 
acestuia existau pe
rioade de până ia câteva 
luni.

Agroinformația
hunedoreană la nr.7

Primul număr din anul 
1999 al publicației realizate de 
Direcția Generală pentru 
Agricultură și Alimentație a 
județului Hunedoara aduce în 
atenție o serie de probleme de 
actualitate. între altele, 
specialiștii din cadrul DGAA și 
centrele agricole se referă la 
fertilizarea culturilor de 
păioase, la stropirile de iarnă 
în pomicultură, la producerea 
răsadurilor de legume - vizând 
deci sectorul vegetal.

Referitor la sectorul 
\_

zootehnic, din acest 
domeniu sunt abordate 
aspecte legate de înțărcarea 
purceilor și adăpostirea 
corespunzătoare a
animalelor pe timpul iernii.

De asemenea, cei 
interesați mai găsesc în 
publicația amintită date și 
elemente privind piața 
agroalimentară, asigurările 
prin SC Agras, semnificația 
unor expresii juridice, 
lucrările de îmbunătățiri 
funciare ș.a. (N.T.)

Justiția hunedoreanăr
(Urmare din pag. 1)

irevocabile pot fi atacate prin 
căile extraordinare de atac.

Rep: - Ce informații 
aveți în legătură cu cererea 
de demisie formulată de dl. 
Victor Cherciu, preșe
dintele Judecătoriei 
Petroșani?

I.A: - în afară de ceea ce 
a apărut în cotidianul 
“Adevărul", din 29 ianuarie 
1999, mai cunosc faptul că 

kîn prezent dl președinte se

află în concediu de odihnă.
Rep:- Dacă mai aveți 

ceva de spus?
I.A: - Cu privire la 

eventualele despăgubiri pe 
care le poate pretinde 
Compania Națională a 
Huilei, în procesul civil 
există principiul dispo
nibilității, concretizat în 
aceea că unitatea 
menționată poate aprecia 
oportunitatea cererii unor 
asemenea despăgubiri, cu 
condiția dovedirii acestora. Â

r —---------------- _____________j

i Reco reia rea pensiilor și i 
celor pensionați intre

i august 1996 - aprilie 1997 i
I Peste 1 milion de pensionari au beneficiat, pe parcursul anului |
■ 1998, de majorări de pensii cuprinse între câteva mii și 300.000 de ■ 
' lei. Guvernul a revenit asupra deciziei de recorelare a pensiilor 1 
| inițiată anul trecut. încă 70.000 de pensionari vor beneficia de |
■ recorelarea veniturilor. S-a ținut cont de cei care s-au pensionat ■ 
* între august 1996 și luna aprilie 1997. Ministerul Muncii a decis ca * 
| de recorelare să beneficieze și cei care s-au pensionat între lunile |
■ aprilie și decembrie 1997. Măsura va intra în vigoare începând cu î 
1 luna martie a.c. (S.C.)
I----- ___.------ - -------- — —____________________I

Cine vrea moartea 
fostelor IAS-uri?

(Urmare din pag. 1) 

greu să fie întrezărite, în 
prezent găsindu-se pe rol 
înmormântarea fostelor IAS- 
uri, denumite acum societăți 
comerciale. Cu toate că mai 
dețin sub 12 la sută din 
suprafața arabilă a țării (în 
SUA proprietatea statului 
ocupă 35 la sută, cum 
spunea dl senator Triță 
Făniță), aceste unități 
produc în sistem industrial o 
mare parte din producția de 
cereale, fructe, carne de 
pasăre și ouă (circa 60 la 
sută la avicultură), ce se 
realizează în țara noastră.

Confruntat cu opiniile expri
mate de către reprezentantul 
PD și cu părerile unor 
practicieni, actualul ministru 
al Agriculturii și Alimentației 
s-a văzut nevoit să 
recunoască faptul că 
proiectul de lege inițiat de 
către minister pentru 
privatizarea fostelor IAS-uri

trebuie, neîndoielnic, supus 
atenției, pentru îmbu
nătățire, factorilor de la 
nivelurile de execuție care 
știu mai bine ce și cum 
trebuie făcut pentru a nu 
distruge total ce a mai 
rămas viabil din agricultura 
românească.

Cum sublinia repre
zentantul PD, fără acest 
nucleu - Agenția Națională 
a Fermelor Agricole - va fi 
greu de conceput ca 
agricultura românească să 
poată depăși impasul, să-și 
asigure din producție 
proprie semințele nece
sare, animalele de rasă, 
aportul de produse la 
asigurarea securității 
alimentare a populației. Va 
învinge oare, în final, 
rațiunea sau tot politicul va 
dicta asupra economicului 
și interesului național? 
Rămâne ca răspunsul să-l 
confirme realitatea.

CASA AUTO TIMIȘOARA
Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948

- autoturisme -autoturisme -autobuze
- autovehicule transport marfă - autodube - Unimog
- autovehicule transport persoane - autocamioane

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

autovehicule străine
- executăm verificări ale sistemului de frânare pentru orice 

tip de autovehicul

încălțămintea nouă se cumpără...
(Urmare din pag. 1)

ianuarie a.c. Tot atunci s-au 
adus și câteva perechi de 
ghete și pantofi pentru 
perioada de primăvară. 
Mărfurile sunt de calitate, 
cele mai multe confecționate 
din piele, produse la Lugoj, 
Timișoara și Oradea. 
„Comerțul trece acum printr- 
o perioadă moartă și din 
păcate marfa se vinde slab 
și greoi. Ca la orice început 
de an, oamenii încearcă să 
își achite mai întâi taxele și 
impozitele lăsând la o parte 
moda și eleganța. Potențialii 
cumpărători intră adeseori în 
magazin, însă puțini sunt cei 
care cumpără într-adevăr 
ceva. Dornice de a ține pasul 
cu moda sunt în general 
tinerele care solicită ghete 
cu tocuri late și talpă înaltă", 
ne-a mărturisit dna Letiția 
Groșan, vânzătoare.

Atât vitrina, cât și rafturile 
SC VERENA & ANITA 
PREST SRL Hațeg sunt 
amenajate cu mult bun gust. 
Magazinul are un profil mixt, 
dar o încăpere este destinată 
mărfurilor industriale, printre 
care și încălțămintea pentru 
copii, de damă, dar și pentru 
bărbați. Aranjarea articolelor 
de încălțăminte s-a făcut 
după criteriul numerelor. De 
asemenea, modelele și 
culorile articolelor sunt vari
ate, răspunzând cerințelor 
cumpărătorilor. Mai căutată 
în această perioadă s-a 
dovedit a fi încălțămintea 
pientru bărbați. ,,De la 
începutul anului și până în 
prezent am realizat puține 
venituri. Se pare că nici

timpul nu a ținut cu noi, 
deoarece atunci când nu 
este zăpadă nici oamenii 
nu sunt interesați de 
achiziționarea acestui 
articol. Românul își 
cumpără pantofi doar când 
este presat, atunci când nu 
mai există alternativă; 
încearcă, pe cât posibil, să 
se descurce cu pantofii mai 
vechi sau să-și facă 
cumpărăturile de la 
magazinele second-hand", 
ne-a spus dna Anita 
Kenstler, administratorul 
societății.

Pe lângă faptul că 
numărul celor care își per
mit, în prezent, să-și 
achiziționeze o nouă 
pereche de ghete este în 
continuă scădere, în raidul 
nostru am mai semnalat un 
aspect general valabil și la 
fel de neplăcut. Și anume 
acela că la Hațeg spațiile 
comerciale au fost private 
de căldură pe toată 
perioada iernii. La unison 
și pe bună dreptate, 
angajatele acestor maga
zine și-au manifestat 
nemulțumirea vizavi de 
condițiile în care lucrează. 
Din cauza lipsei cu 
desăvârșire a căldurii, 
vânzătoarele sunt nevoite 
să recurgă la surse proprii 
de încălzire cum ar fi 
reșourile și caloriferele 
electrice. în aceste condiții, 
ar fi ideal ca măcar 
potențialii cumpărători să 
mai „încălzească" puțin 
atmosfera din spațiile 
comerciale. Din nefericire, 
se pare că și acest lucru 
este greu de realizat.
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construcții de la Crlstur. Toți 
acești agenți economici 
însumează câteva mii de 
salariați ale căror familii 
trăiesc șl vor trăi în Deva. De 
problemele lor sociale se 
ocupă Consiliul local și 
Primăria din Deva, 
soluționându-le din bugetul 
local, la alimentarea căruia cu 
venituri doar unul singur - 
,,Macon” Bîrcea - contribuie 
cu 40 la sută din impozitul pe 
salarii. Ceea ce plătesc ceilalți 
doi se „varsă” în bugetele 
comunelor Vețel, respectiv 
Șoimuș. La venituri - unii. La 
cheltuieli - alții. Un exemplu 
cras de dezechilibru, dar care 
nu poate fi corectat decât prin 
modificarea Legii bugetelor 
locale, în sensul că unde se 
face cheltuiala acolo să 
meargă și venitul. Criteriile 
după care să se facă

Un posibil drum către bugete locale 
mai echilibrate

împărțeala cad în sarcina 
legiuitorului, căci problema nu 
are doar aspecte de acest gen. 
Este adevărat, asemenea 
obiective au fost construite pe 
terenuri proprietate în cele mai 
multe cazuri a locuitorilor 
unităților administrativ 
teritoriale pe raza cărora se 
află ele acum. Dar la bugetele 
respectivelor unități merg 
taxele pe terenurile astfel 
ocupate devenite proprietate 
a statului prin expropriere.

Fenomenul navetismului 
este încă foarte răspândit în 
România. Exemplul cel mal 
concludent este mineritul în 
zona Munților Apuseni. Se 
bazează în foarte mare 
măsură pe forță de muncă ce 
navetează în comunele

limitrofe. Acolo își au 
familiile, copiii la școală, mă 
rog, toate trebuințele lor 
sociale ce se află în comune 
cum sunt Crișciorul. 
Bulzeștii, Buceșul și altele. 
Cota de 40 la sută din 
impozitul asupra salariului 
aferent acestor oameni se 
varsă în întregime la bugetul 
municipiului Brad, pentru că 
aici își are sediul sucursala 
minieră. Nu spunem că 
Bradul se lăfăie în fonduri 
bugetare, dar multe comune 
din jur abia își duc sufletul.

Un exemplu de-a dreptul 
aberant oferă Simeria. Unitățile 
aparținătoare căilor ferate, de 
pe teritoriul orașului, primesc 
salariile prin regionala CFR 
Timișoara. în consecință 40 la

sută din impozitul pe salarii 
merge în bugetul 
municipiului Timișoara. Dar 
nici un salariat al gării, 
depoului, uzinei de material 
rulant din Simeria nu 
locuiește la Timișoara. 
Problemele lor sociale sunt 
rezolvate aici, din puținul 
buget al orașului.

Sunt sigur că la citirea 
acestor idei argumente 
exprimate aici, o armată de 
contabili și contabili șefi vor 
sări în sus revoltați. Nu e 
simplu de realizat un 
echilibru bugetar echitabil 
pe baza acestor argumente, 
dar nici nu se poate 
persevera pe „principiul” 
unii cu venitul alții cu 
cheltuiala.
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