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Acordă dobânzi atractive 
la depozitele In lei 
persoanelor fizice!

X ia 30 de zile - 55%
X la 90 de zile - 53% 
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Conferință de 
presa

Conferința de presă orga-1 
nizată ieri, 4 februarie a.c., de că- | 
tre conducerea Consiliului Jude- . 
lean Hunedoara, a avut drept | 
principale teme situația alimentării ■ 
cu apă în Valea Jiului, problema I 
bugetului propriu al CJH pentru I 
anul în curs și prezentarea ultime
lor evoluții legate de Euroregiunea 
Dunăre-Criș-Mureș-Tisa. Pre
ședintele CJH, dl. Gheorghe Bar
bu, a ținut să facă unele precizări 
în privința insuficienței resurselor 
Consiliului pentru anul 1999, pre
zentând și propunerile făcute la 
București de unii dintre președinții 
de consilii județene pentru crește
rea acestor fonduri. în cazul în 
care nu se va modifica nimic vor 
exista cu siguranță în județul nos- 
ru câteva zeci de primării fali

mentare, alături de CJH, a cărui 
situație este la fel de sumbră.
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Bugetul sărăciei
După ce s-a scremut 

din răsputeri să dea un 
buget “ce nu se există 
mai bun”, iată că a venit 
sorocul, adică scadența, 
când reprezentanții FMI nu 
mai au răbdare și vor să 
vadă ce și cum, în speță ce 
ne poate pielea în acest 
an, când trebuie să obți
nem noi împrumuturi în 
numele bunăstării poporu
lui, deoarece Puterea s-a 
sacrificat peste măsură, 
cum a promis la alegeri, 
totodată devenind scaden
te și niște datorii mai 
vechi, de peste două mili
arde de dolari. N-a fost să 
fie așa căci s-a împins de 
prin octombrie 1998, deci 
timp de peste patru luni de 
zile, prezentarea bugetului 
pe anul 1999. Poate acest 
fapt nu deranjează prea 
mult, existând precedente 
când bugetul a fost adoptat 
aproape la jumătatea anu
lui de execuție.

Să vedem însă cum es
te construit și ce reformă 
urmărește să facă bugetul 
acestui an. Ministrul Finan
țelor, dl Decebal Traian 
Remeș, este convins că 
actualul buget a identificat 
foarte bine resursele și le- 
a repartizat în funcție de 
priorități. Dar, constituind 
oglinda economiei, proiec
tul de buget, care a fost

acceptat de comisiile par
lamentare de specialitate, 
nemulțumește pe toată lu
mea, plapuma neajungând 
nici învățământului, nici să
nătății, armatei, agriculturii 
și altor sectoare econo
mice.

Pe fondul căderii dras
tice a PIB-ulul, ca urmare a 
reducerii producției indus
triale și agricole, falimen- 
tării multor firme, creșterii 
importurilor, inflației alar
mante și sporirii șomaju
lui, este greu de conceput 
că în acest an se termină 
cu strânsul curelei, cum 
se tot promite de prin 1996 
încoace, că acest buget de 
austeritate va ține loc de 
reformă reală. Ca urmare 
dezbaterile pe marginea 
bugetului se anunță a fi 
destul de furtunoase, par
lamentarii Vosganian și 
Georgescu declarând 
ferm că formațiunile poli
tice din care fac parte nu 
vor vota un buget unde 
propunerile lor - peste 200 
la număr - nu se regăsesc, 
în opinia acestor parla
mentari, ca și a multor al
tor combatanți, actualul 
proiect de buget nu aduce 
nici o speranță de mai bine

Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

Pentru a nu se îmbolnăvi de gripă

Locuitorii din Hațeg 
își cumpără din 

timp medicamente
Inevitabil, pe lângă albul 

fascinant, sezonul rece .mai 
aduce și boli datorate răcelii. 
Cele mai frecvente sunt afec
țiunile aparatului respirator, de 
pildă gripa, virozele respiratorii 
și cele pulmonare, faringitele, 
dar la fel de des întâlnite sunt 
și otitele și sinuzitele.

Cu câteva zile în urmă pos
turile de televiziune precum și 
presa scrisă anunțau extinderea 
la nivel național a epidemiei de 
gripă. Simptomele apărute în ca
zul îmbolnăvirii prin gripă sunt 
febră foarte mare, dureri puter
nice de cap, dureri musculare, 
afecțiuni ale globilor oculari. S-a 
constatat că persoanele cele 
mai expuse gripei sunt sugarii, 
copiii șl vârstnicii. Pentru a preîn
tâmpina apariția bolii, mulți cetă
țeni și-au achiziționat din timp 
medicamente împotriva virusului 
gripai. Prin urmare, farmaciile 
sunt arhipline de cei care solicită 
medicamente pentru un trata
ment profilactic, produse ce se 
înscriu în gama antibioticelor, anti- 
inflamatoarelor, vitaminelor și 
antireumaticelor. Cu sau fără 

rescripția medicului, oamenii se 
adresează punctelor farmaceu
tice cu scopul de a-și procura 
medicamente uzuale: algocalmin, 
paracetamol sau aspirină.

Speriată de posibilitatea îm
bolnăvirii de gripă, populația a 
năvălit și în cele două unități 
farmaceutice din Hațeg, chiar de 
la începutul acestei săptămâni. 
Solicitându-se mereu o cantitate 
importantă de medicamente, far
maciile au fost nevoite să își facă 
zilnic aprovizionarea.

La SC Triofarm SRL, dna 
Camelia Marcu, farmacist diri
ginte, era de părere că "mass
media a greșit făcând multă te
vatură pe tema gripei. Ca urmare, 
lumea a intrat în panică, vine ne
încetat să-și cumpere medica
mente chiar dacă nu este afec
tată de boală. Cele mai solicitate 
produse farmaceutice s-au do
vedit a fi paracetamolul, aspirina 
tamponată, eferalganul, nurofen, 
fervex și altele. La începutul iernii 
stocul a fost destul de mare, 
însă produsele s-au vândut foar
te bine în aceste zile. Acum, pen
tru a putea răspunde cerințelor 
clienților, suntem nevoiți să fa-' 
cern zilnic aprovizionarea. Faptul 
că medicamentele, îndeosebi cele 
împotriva răcelii, se cumpără 
bine în acest sezon, aduce ve
nituri importante farmaciilor,

Cristina CÎNDA

(Continuare în pag. 2)
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Acum este 
vremea dotării cu 

utilaje agricole
Discuție cu ing. Dan Florin Olteanu, 

directorul SC Agroservice Deva

- Știm, die director, că 
la sfârșitul lunii ianuarie 
a.c. Guvernul a adoptat 
unele ordonanțe de urgen
ță care vizează acordarea 
de sprijin financiar agricul
torilor.

- într-adevăr, una din 
acestea se referă și la achi
ziționarea de tractoare, com
bine și alte utilaje agricole,

precum și a instalațiilor de 
irigat din producția internă. 
Cum unitatea noastră este 
implicată nemijlocit în distri
buirea unor astfel de utilaje, 
fiind dealeri autorizați pentru 
o serie de fabricanți de trac
toare, combine și alte tipuri de 
mașini agricole de producție 
românească, suntem intere
sați să cunoaștem cerințele 
pieței, să contribuim la aplica
rea prevederilor ordonanței 
respective de urgență și la 
înzestrarea agriculturii cu o 
bază materială care să asi
gure scurtarea perioadei de 
executare a lucrărilor agri
cole și aplicarea tehnologiilor 
specifice fiecărei culturi.

- Spuneți-ne ce preve
de, în esență, ordonanța 
de urgență la care vă 
referiți.

A consemnat 
________ Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

Dezvoltarea regională și 
domeniile sale strategice

Interviu cu dl Gheorghe Barbu, 
președintele Consiliului județean 

Hunedoara, președintele Consiliului 
pentru Dezvoltare Regională din cadrul 

Regiunii V Vest - România

în luna iulie 1998 a fost adoptată Legea 
nr.151 care stabilește principiile, obiectivele, 
competențele, instrumentele și instituțiile 
necesare promovării politicilor de dezvoltare 
regională în România. în baza acestei legi, 
prin aprobarea primului ministru Radu Vasile, 
a fost constituită Regiunea de Dezvoltare V 
Vest - România, cu participarea județelor Arad, 
Caraș Severin, Hunedoara și Timiș, în 
conformitate cu convenția semnată de 
președinții Consiliilor județene respective la 
data de 5 octombrie 1998. în același timp a 
fost constituit Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională, al cărui întâi președinte a fost 
desemnat, pentru o perioadă de un an, dl 
Gheorghe Barbu, președintele Consiliului 
județean Hunedoara.

Regiunile de dezvoltare nu sunt unități teri- 
torial-administrative și nu au personalitate juri
dică. Ele constituie cadrul de concepere, imple
mentare și evaluare a politicilor de dezvoltare 
regională, precum și de culegere a datelor sta
tistice specifice, în conformitate cu reglemen
tările europene emise de Eurostat pentru nivelul 
similar existent în Uniunea Europeană.

Regiunile își propun proiecte importante 
de dezvoltare zonală, a căror finanțare este 
posibilă doar prin intermediul Agențiilor pentru 
Dezvoltare Regională. Ca atare, în data de 26

noiembrie 1998 a avut loc, la Deva, ședința de 
înființare a Agenției pentru Dezvoltare 
Regională din cadrul Regiunii de Dezvoltare 
Regională V Vest - România. Ziarul “Cuvântul 
liber’’ a consemnat la timpul potrivit momentul 
respectiv.

Puțină lume cunoaște însă că Regiunea V 
Vest are definitivate deja o serie de proiecte de 
dezvoltare, că au fost stabilite și unele relații de 
conlucrare cu parteneri europeni, că s-au 
anunțat chiar anumite ajutoare materiale. De 
aceea l-am rugat pe dl ing. Gheorghe Barbu, 
președintele Consiliului județean Hunedoara și 
președinte al Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională, să se refere mai concret la acestea.

- Mai întâi aș vrea să spun că sediul Agenției 
pentru Dezvoltare Regională din cadrul Regiunii 
de Dezvoltare V Vest România a fost stabilit, prin 
hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională, pentru doi ani de zile, în municipiul 
Timișoara. Până acum el s-a aflat în organizare, 
dotare, încadrare cu personal, urmând să intre 
efectiv în activitate în cursul acestei luni. Este 
demn de menționat că Regiunea V Vest are un 
concept concret de dezvoltare regională, ceea 
ce alte structuri similare din țară nu au.

- Ce definește acest concept, die 
președinte?

- El definește cinci domenii strategice și 
anume: al întreprinderilor mici si mijlocii: al 
spațiului rural: al turismului: al serviciilor: al 
industriei. Fiecare dintre aceste domenii include 
un număr de proiecte, iar fiecare proiect

Interviu realizat de 
Dumitru GHEONEA 
(Continuare în pag. 2)

Conferința de presă a lui Miron Cozma

“PE MINE NU MĂ JUDECĂ
O JU 1 11.1 iii

• Suntem singura redută care mai are curaj să 
lupte împotriva nelegiuirilor celor de la putere.

e Să-i ferească Dumnezeu să vrem noi submi
narea puterii de stat!

• Legea este facultativă pentru cei de ia putere. 
De ce nu și pentru noi?

e Ne mor nevestele și copiii de foame, se 
sinucid oamenii și eu ca și conducător ai acestei zone 
să stau cu mâinile în sân ?

» Atâta timp cât justiția este politică, eu n-o 
recunosc. Știu că este nelegal. Declar public: Nu mă 
voi prezenta la nici un proces, ia nici o anchetă.

• Să-i ferească Dumnezeu de furia minerilor. 
Biserica este de partea noastră.

Miron Cozma

lescu. Am fost judecați la 
urgență. Este clar că sunt 
măsuri impuse de la cen
tru" (...) "Președintele Jude
cătoriei Petroșani, Cherciu, 
și-a dat demisia pe motive 
de sănătate... Vă spun eu: 
alta e cauza pentru că e 
mai sănătos decât mine. A 
primit ordin”. Avocatul Con
stantin Graure, în termeni 
juridici, a adus argumente 
că procesele liderului Miron 
Cozma ar fi avut altă finali
tate dacă nu era vorba de

La conferința de presă 
de miercuri, ora 11, a 
LSMVJ, au participat Miron 
Cozma - președinte, Con
stantin Postolache - preșe
dinte executiv, Dorin Loiș - 
vicepreședinte, și av. Con
stantin Graure. Tema a fost 
Justiția Română.

“Modul în care s-a jude
cat legalitatea grevei este 
jignitor, nelegal, pentru că 
nu s-a respectat procedu
ra. Vă declar cu toată con
vingerea: este legală!," a 
declarat Miron Cozma. Cu

documente și semnături, 
liderul minerilor a făcut o de
monstrație a întregii acțiuni 
de negociere-conciliere pe 
tot parcursul lunii decem
brie 1998. închiderea mine
lor Bărbăteni și Dâlja a fost 
singurul punct neconciliat la 
Deva, unde sindicatele au 
specificat că nerezolvarea lui 
va duce la grevă începând 
cu data de 4 ianuarie. “ĂSTA 
A FOST MOTIVUL. CNH a 
recunoscut prin V. Butulescu, 
public, că au încălcat acor
dul; la fel și Nicolae Stăicu-

Miron Cozma. La toate cau- 
zele-nu s-a respectat proce
dura legală. Miron Cozma a 
venit cu o “bombă": două ca
sete audio care făceau dova
da că ziaristul Gigi Nicolau i- 
a șantajat familia (în peri
oada când M.C. a fost ares
tat). Liderul suprem a mai 
afirmat că pe perioada mar
șului spre București s-a ba
zat pe sprijinul mulțimii: “Mă 
așteptam la sprijin. Sărăcia 
fiind mare în țară, oamenii 
speră orice”.

Ileana F/RȚULESCU
*
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Dezvoltarea 
regională și domeniile 

sale strategice
(Urmare din pag. 1)

parcurge trei etape: pregătirea dezvoltării; pornirea dezvoltării: 
derularea dezvoltării. La rândul lor, aceste etape însumează o 
serie de acțiuni specifice în desfășurarea lor.

- Cine efectuează proiectele, cine le materializează, 
cine le finanțează?

- Conceperea proiectelor revine Agenției pentru Dezvoltare 
Regională, derularea înfăptuirii lor se licitează, în baza legilor în 
vigoare, iar finanțarea cade în sarcina unităților administrativ- 
teritoriale din zonele în care se materializează respectivele 
proiecte. Deci este misiunea noastră, a consiliilor județene și a 
consiliilor locale, să ne îngrijim de procurarea fondurilor necesare 
pentru elaborarea și materializarea proiectelor. Iar izvoarele sunt 
fie Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, fie fonduri 
externe - prin Programul PHARE - fi& sprijinul unor regiuni 
europene cu care ne aflăm în diferite relații de colaborare, dar și 
contribuția proprie.

- Am reținut, die președinte, că la nivelul Regiunii de 
Dezvoltare V Vest există deja propus un mare număr de 
proiecte. Ce perspective de concretizare au?

- Nu avem pretenția că toate propunerile de proiecte vor fi 
puse în practică, însă ne vom strădui să materializăm cât mai 
multe dintre ele. La realizarea unora pot participa agenți 
economici interesați, fundații, organisme neguvernamentale, 
instituții centrale sau locale etc.

- Din câte știm, în județul Hunedoara chiar se 
derulează un proiect.

- Deocamdată se fac studii. în baza colaborăm județelor din 
Regiunea V Vest cu Guvernul din Landul R'enania de Nord 
Westfalia, din Germania, s-a prevăzut realizarea unui proiect 
intitulat “Poiana Ruscăi 1998", care a demarat la 19 octombrie 
anul trecut. Specialiști ai unor firme de revizie economică și 
consultanță din Dusseldorf. împreună cu reprezentanți ai 
agențiilor de dezvoltare economică din cele patru județe care 
compun Regiunea V Vest - România fac studii și analize în 
câteva întreprinderi din județul nostru în perspectiva unor 
potențiali investitori sau colaboratori în domenii de activitate 
atractive, viabile. Specialiștii germani au efectuat deja câteva 
vizite la Rempes, Sargeția și Devii Deva, la Siderurgica și Meropa 
Hunedoara, vor merge și în alte societăți comerciale, după care 
vor întocmi chestionare pe domenii și întreprinderi, pe care le vor 
face cunoscute în Germania. în vederea unor eventuale relații de 
colaborare. O bună parte a acestui studiu, amplu și generos, este 
subvenționată de firma germană KPMG din Dusseldorf.

■■■■   ---------

Locuitorii din Hațeg își 
cumpără din timp 

medicamente

Bugetul sărăciei
(Urmare din pag. 1)

pentru contribuabili, creș
terea fiscalității împovă
rând peste măsură traiul 
omului de rând și ridicând 
sărăcia la rol de virtute. în 
același timp, cu nimic mai 
bună nu este nici situația 
firmelor mici și mijlocii, 
birurile puse pe capul lor 
pentru formarea bugetu
lui și suspendarea unor 
facilități pentru investitorii 
direcți constituind argu
mente clare că ne găsim 
într-o criză profundă, șan
sele de reabilitare a eco
nomiei, în lipsa unei stra
tegii coerente de relan
sare, fiind mult prea înde
părtate.

Politica de a te baza și 
a miza pe o iluzorie îm
bogățire pe seama vân
zării lucrurilor din casă, 
adică pe dregerea cât de 
cât a consumului prin 
banii rezultați din privati
zarea dubioasă a unor fir
me, chiar și pe un dolar, 
s-a dovedit a fi extrem de 
păguboasă, dar se perse
verează diabolic în prac
ticarea ei, la comanda ma
rilor finanțe străine.

Din construcția buge
tului pe acest an este 
greu de desprins care 
sunt prioritățile, austerita
tea urmându-și neabătut 
cursul său inevitabil. Cu o 
economie în stare perma
nentă de avarie, mereu 
gripată, dominată de blo
caj financiar și de deca- 
pitalizare, cu o monedă 
instabilă și în continuă de
valorizare, unde corupția 

și economia subterană 
sunt în floare, este de ne
conceput să avem un PIB 
și un buget sănătos, un ni
vel de trai decent. Rău 
este că sacrificiile le fac în 
continuare tot cei multi și 
neajutorați, în vreme ce 
demnitarii, aleșii poporului 
de la toate nivelurile, și 
suspușii se lăfăie în bo
găție, croind bugetul în 
disprețul celor pe care îi 
păstoresc.

Vineri 
5 februarie

tvr i
9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 

TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 De la lume adunate.. 12.30 
Conviețuiri 13.00 Mistere și minuni 
(s/r) 14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Ecoturism 15.30 Emisiune 
în limba germană 17.00 Repere 
vitale (em. de educație ecologică)
17.30 Mapamond 18.00 Ora 
Warner: Animăniacs (d.a); Casa 
plina (s) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 398) 19.55 Doar o vorbă săț- 
i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ediție specială 20.50 Telesport 

.21.00 Iubire veșnică’(f. italia/ 
Germania 1997, f I) 22.40 
Jurnalul de noapte

TVR 2
8.00 Dennis și cățelul Scârț 

(d.a) 9.00 Studioul șlagărelor 9.20 
Mireasa cerșetoare (s/r) 10.10 
Tezaur folcloric (r) 11.00 Lumină 
din lumină (r) 11.30 Timpul Europei 
(r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 
13 00 Cu ocbii’n 4 (r) 13.45 TVR 
Craiova 14.30 TVR Cluj 15.10

(Urmare din pag. 1)

partea rea fiind doar aceea câ 
oamenii se îmbolnăvesc.

Spațiul în care funcționea
ză SC Nardus Farm SRL din 
Hațeg a devenit în această 
săptămână neîncăpător. Dna 
Eleonora Văleanu, farmacist 
diriginte, încerca să ia legătura 
telefonic cu furnizorii de medi
camente. “Dacă până acum 
furnizorii din București, Tg. Mu
reș, lași și Timișoara ne bom
bardau cu tot felul de produse, 
âcum nimeni nu ne mai oferă 
nimic fără ca noi să facem co
menzi. în momentul de față 
avem destule produse pentru 
gripă, dar avem și pentru dia
bet și bolile cardiovasculare 
care sunt destul de frecvente, 
în ceea ce privește prețurile cu 
care lucrăm, fie mari, fie mici, 
sunt stabilite de stat, dar sunt 
diferite de la un furnizor la 
altul" - ne-a spus dna Eleonora 
Vâlceanu. La cele două ghi
șee, dnele Natașa Voinea, asis
tent, și Mihaela Ivașcu, farma
cist, răspundeau clienților cu o 
deosebită amabilitate, oferind 
sfaturi privitoare la modul de 
administrare a tabletelor.

Am mai notat, de aseme
nea, câteva prețuri stabilite la 
cele mai uzuale și solicitate 
medicamente. Astfel, paraceta
molul costă 2550 lei/ 20 buc, 
sau 2700 lei/ 20 buc., depinde 
de furnizor, paracetamolul plus 
costă peste 4000 lei, parace
tamolul sinus - 6000 lei, iar 
paracetamolul canadian costă 
8000 lei/ 30 buc. Aspirină se

S.C. “IUSH” - S. A.
HUNEDOARA

Str. Constantin Bursan, nr. 8, cod. 2750, Hunedoara 
ORGANIZEAZĂ

în ziua de 05 martie 1999, ora l l .00

LICITAȚIE PUBLICĂ
pentru

• Mijloace fixe amortizate
• Mijloace fixe neamortizate

Listele complete pot fi consultate la sediul societății (Birou 
Mecano-Energetic). începând eu data de 01.03.1999.

Taxa de participare 80.000 lei (nerambursahilă) se virează 
in contul de virament nr. 25.110.290.2900.000007 la Bancorex 
Deva, prin CEC sau numerar, la casieria societății, până la ora 
deschiderii licitației.

Taxa de garanție este de 10% din valoarea opțiunilor.
Informații suplimentare se pot oferi la sediul societății sau 

la telefoanele: 054/712535, 054/714495 (ini. 128).
Licitația se repetă săptămânal, în fiecare vineri, până la 

epuizarea stocurilor.

Limbi străine pentru copii: Italiană. 
Engleză 15.35 Dennis și cățelul 
Scârț (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 
121) 16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Tribuna partidelor parla
mentare 18.00 Universul cu
noașterii 18.50 Schi alpin CM: Sla
lom femei 19.50 Dreptul la adevăr
20.10 Mistere și minuni (s, ep. 17)
21.10 Vânare de vânt (div.) 21.50 
Schi alpin CM. Slalom femei 22.35 
Elisabeth R (s, ep. 4)

ANTENA I
10.00 Știri 10.15 Agenția de 

presă (r) 10.20 Cafea cu parfum 
de femeie (s) 11.30 Hombres- 
războiul sexelor (s) 12.30 Cro
nici paranormale (s, ep. 10) 13.30 
Planeta vie (do) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Legea lui Burke (s, 
ep. 5) 15.20 Navarro (s, ep. 27) 
16.50 Caracatița (s) 17.50 Zo
diac 18.00 Uraganul (s, ep. 9) 
19.00 Observator 20.00 Detectivi 
la Malibu (s, ep. 20) 20.50 După 
fotbal și răsplată (f.a. SUA 1990)
22.30 Inspirația Carolinei (s, ep. 
21) 23.00 Observator 23.30 
Agenția de presă 23.35 Tropical 
Heat (s, ep. 22) 

găsește la 1180 lei/ 20 buc. sau 
2200 lei/ 20 buc., preț care este 
diferit datorită ambalajului. 
Foarte solicitată este în acest 
sezon și vitamina C, pentru întă
rirea organismului. "Ar fi foarte 
indicat ca în perioada de iarnă 
populația să se hrănească cu 
produse bogate în vitamine, să 
consume multe fructe și citrice, 
în acest fel ar crește imunitatea 
organismului", spunea dna 
Camelia Marcu.

în încăperea strâmtorată a 
Nardus Farm, o interlocutoare 
ne-a spus: “Eu încă nu m-am îm
bolnăvit, însă copiii sunt răciți, 
motiv pentru care am cumpărat 
paracetamol și coldrex. Am dat în 
total 32000 lei. Sunt cam 
scumpe, dar nu avem ce face." 
Domnul Ion Grozoni din Densuș 
Poieni ne-a mărturisit că are pro
bleme din cauza tensiunii. “Nu mi- 
am întrerupt niciodată tratamen
tul, chiar dacă medicamentele 
sunt din ce în ce mai scumpe. îi 
bai că suntem departe, mijloace 
de transport nu prea există, dar 
pensia este mică și cumpăr pas
tilele în funcție de cum am bani". 
Angelica Oprea credea că în 
curând o va cuprinde răceala și 
este cu mult mai bine să ia din 
timp medicamente.

Teama unei eventuale îm
bolnăviri care în unele cazuri 
necesită spitalizare a deter
minat ca majoritatea populației 
să-și achiziționeze din timp 
medicamente golind farmaciile. 
Și chiar dacă bugetul fiecărui 
român este unul de austeritate, 
se pare că de sănătate se ține 
totuși seama.

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 9.10 Dreptul la iubire (s/ 
r) 10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
11.00 Beverly Hills (s/r) 11.45 
Melrose Place (s/r) 12.30 
Adevărul gol-goluț (s) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 South Cen
tral (dramă SUA ’92) 14.00 Suflet 
de femeie (s) 15.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Cărările iubirii 
(s) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Urmărire generală 17.50 Reforma 
la români 18.15 Știrile PRO TV 
19.20 Chestiunea zilei 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Efecte 
speciale (s, ep. 111)21.30 Mad 
Max III (f.a. Australia ’85) 23.30 
Știrile PRO TV- Un altfel de jurnal
23.45 Chestiunea zilei -

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (s/r) 

7A5 Guadalupe (s/r) 8.30 Te 
iubesc (s/r) 9.00 Dragostea nu 
moare (s/r) 10.00 Amețeala (f/r) 
12.25 Ca la mama Acasă (r) 
12.30’ Ultima vară (s/r) 13.45 
Căsuța poveștilor (d.a/r) 13.45 
Dragoste și putere (s/r) 14.45

Acum este 
vremea dotării cu 

utilaje agricole
(Urmare din pag. 1)

- Potrivit celor comunicate 
în presă (așteptăm ca OU să 
apară și în Monitorul Oficial, ca 
și normele metodologice de 
aplicare), este de menționat că 
băncile comerciale vor acorda 
din surse proprii credite cu 
dobânda zilei pentru achizițio
narea de tractoare, combine și 
alte tipuri de utilaje și echipa
mente agricole cu respectarea 
unor condiții bine stabilite. Im
portant de arătat este că 
aceste credite nu vor depăși 
85 la sută din prețul utilajelor 
cumpărate, diferența de 15 la 
sută urmând să fie suportată 
din fonduri proprii de către 
beneficiar, respectiv propri
etarii bunurilor cumpărate. în 
același timp, perioadele de 
rambursare a creditului vor fi 
cu cel puțin un an mai mici de
cât durata-de amortizare apro
bată prin HG nr. 266/1994. De 
asemenea, este de reținut 
faptul că aceste credite se 
vor acorda cu o perioadă de 
grație de un an de zile.

Cea mai încurajatoare pre
vedere se referă la subven
ționarea dobânzii. Dobânzile 
calculate la aceste credite, in
clusiv cele aferente perioadei 
de grație, vor fi subvenționate 
în proporție de 70 la sută, utili- 
zându-se în acest scop fon
durile alocate în mod special 
Ministerului Agriculturii și Ali
mentației. Diferența de 30 la 
sută din dobândă este supor
tată de către beneficiarul cre
ditului.

- Cine sunt beneficiarii 
creditelor cu dobândă sub
venționată?

f--------------------------------------------------------------------
14,5 milioane $ pentru crearea I 

a 80.000 locuri de muncă
’ Agenția Națională de Ocupare și Formare Profe- ' 

I sională are în vedere să creeze, în cursul anului 1999, I 
| aproximativ 80.000 de noi locuri de muncă pentru per- | 
I soanele disponibilizate în urma restructurărilor, a de- . 
• clarat, pentru Mediafax, ministrul Muncii și Protecției ■ 
| Sociale, Alexandru Athanasiu. El a arătat că aceste/ioi |

| locuri de muncă vor viza, în special, lucrări de infra-

Misterioasa doamnă (s/r) 15.30 
Te iubesc (s, ep. 112) 16.00 
Celeste siempre Celeste (s, ep. 
1) 16.45 Guadalupe (s, ep. 113)
17.30 Ultima vară (s, ep.61) 18.25 
Ca la mama Acasă 18.30 
Dragostea nu moare (s, ep. 52) 
19.25 Dex, mascatul (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 295)
20.45 Misterioasa doamnă (s, ep. 
35) 21.30 Surorile (s, ep. 35)
22.30 Lovitura (f.a. SUA 1972)

PRIMA TV
7.00 Prima oră (mag. matinal) 

10.00 Ultima ediție (talkshow/r) 
12.00 Misterele din New Orleans 
(s) 13.00 Știri 13.10 Atingerea 
îngerilor (s) 14.05 Celebri și 
bogați (s) 15.00 Maria Mercedes 
(s, ep. 51) 16.Op Știri 16.10 Tia și 
Tamera (s, ep. 49) 16.35 Malcolm 
și Eddie (s, ep. 49) 17.00 Jerry 
Springer Show 18.00 Știri, Meteo, 
Sport 18 50 Real TV 19.00 
Detectivi de elită (s, ep 15)20.00 
Camera ascunsă (div, ep. 71)
20.30 Alegeți filmul 22.00 Știri
22.30 Menajera (co. Franța/SUA 
’90)

- Așa cum s-a arătat prin 
intermediul mass-media, de 
prevederile ordonanței amintite 
vor beneficia atât persoanele 
fizice, cât și cele juridice care 
au ca ocupație permanentă și 
principală cultivarea pămân
tului, precum și creșterea ani
malelor, care dețin legal 5 ha de 
teren arabil destinat cultivării 
cerealelor, plantelor tehnice 
sau furajere sau 2 ha teren 
arabil ce se cultivă cu legume 
de câmp, sau 0,5 ha ce se cul
tivă cu legume în solarii sau 
seră. Totodată se mai specifică 
faptul că beneficiarul trebuie să 
aibă sau 4 ha de viță de vie, 1 
ha pepiniere viticole sau 4 ha 
livezi în masiv sau 30 de ha fâ- 
nețe naturale. De credite cu do
bândă subvenționată mai pot 
beneficia producătorii agricoli 
care dețin cel puțin 5 vaci cu 
lapte, sau 15 taurine la îngrășat, 
sau 4 scroafe de reproducție, 
sau 1000 de găini ouătoare sau 
5000 de pui de carne anual.

- Ce alte precizări ne 
mai puteți face?

- De subliniat este că acei 
solicitanți care doresc să be
neficieze de aceste credite cu 
dobândă subvenționată pot să 
facă asemenea opțiune imediat 
ce sunt clarificate toate con
dițiile, avantajul imediat fiind 
acela că prețurile sunt nemo
dificate deocamdată, la trac
toare și la mașinile agricole. în 
același timp, disponibilizații care 
au o parte din fondurile nece
sare plății părții ce reprezintă 
aportul propriu pot să facă op
țiuni pentru a deveni proprietari 
de utilaje agricole. Alte detalii 
se vor obține pe măsură ce 
vor veni precizările de rigoare.

HB® '
10,00 Blankman (SUA 1994),

11,45 Dragă, ne-am micșorat 
copiii (s); 12,30 Mica Irlandă 
(SUA 1987); 14,15 Stargate (s) 
-Atacul; 15,00 Forța de reacție 
(SUA ,1998); 16,30 Procesul 
McMartin (SUA 1995); 18,45 
Răzbunarea siliconului (SUA 
1997); 20,30 Al patrulea proto
col (SUA 1987); 22,30 Tipu’de 
la cablu (SUA 1996).

PRO TV - DEVA
06.35-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 07.00- 
09.00 “Bună dimineața, PRO TV 
e al tău!” (coproducție cu stațiile 
locale) 17.00-17.15 Știrile PRO 
TV (coproducție) 17.30-18.15 
"Talk show" - realizator A. Bena 
23.15-23.30 Știrile PRO TV 
Deva (locale)

ANTENA l-DEVA
17.50 Știri locale TV Deva

23.30 Rondul de noapte
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PROIECT DE LEGE PRIVIND ORGANIZAREA 
ȘI DESFĂȘURAREA REFERENDUMULUI
Decizia privind organizarea referendumului 

național aparține exclusiv președintelui țării, 
excepție făcând situația în care Parlamentul 
declanșează procedura de destituire a șefului 
statului, au decis senatorii, la adoptarea proiectului 
de lege privind organizarea și desfășurarea 
referendumului.

Organizarea referendumului național este 
obligatorie atunci când vizează revizuirea 
Constituției sau demiterea președintelui. De 
asemenea, proiectul de lege mai prevede că 
președintele poate organiza un referendum pentru 
adoptarea unor măsuri privind reforma și strategia 
economică a țării, pentru adoptarea unor măsuri 
politice cu privire la organizarea administrației 
publice locale, a teritoriului și a regimului general 
al autonomiei locale, organizarea generală a 
învățământului, organizarea armatei și participarea 
la operațiuni internaționale, semnarea sau 
ratificarea unor tratate internaționale, integrarea 
euro-atlantică, regimul general al cultelor, precum 
și alte probleme propuse de Parlament.

Proiectul de lege conține prevederi referitoare 
la posibilitatea organizării unui referendum la nivel 
local, prin decizia autorităților locale, pentru 
probleme de interes deosebit din unitățile 
administrativ-teritoriale. Referendumul local se 
poate organiza în toate satele și localitățile 
componente ale comunei sau orașului, sau la nivel 
județean. în cazul în care referendumul la nivel 

local vizează modificarea limitelor teritoriale ale 
comunelor, orașelor sau județelor, se va înainta 
Parlamentului un proiect de lege, dar numai după 
consultarea cetățenilor prin referendum, în acest 
caz organizarea referendumului fiind obligatorie.

Pentru organizarea și desfășurarea 
referendumului național sau local, se înființează, 
după caz, Biroul Electoral Central, Birouri 
electorale de circumscripție și Birouri electorale 
ale secțiilor de votare. Biroul Electoral Central este 
alcătuit din șapte judecători ai Curții Supreme de 
Justiție - dintre care unul va fi președinte - și din 
câte un reprezentant al partidelor parlamentare.

în cazul în care se constată o fraudă 
electorală, Biroul Electoral Central poate dispune 
anularea rezultatelor în cadrul secției de votare 
respective sau în cadrul circumscripției respec
tive. De asemenea, Curtea Constituțională, care 
centralizează rezultatele, poate anula 
referendumul la cererea întemeiată și însoțită de 
dovezi a partidelor sau alianțelor politice, poate 
anula un referendum național în cazul în care se 
constată că votarea și stabilirea rezultatelor au 
avut loc prin fraudă. Curtea Constituțională este 
obligată să prezinte Parlamentului un raport cu 
privire la organizarea și desfășurarea 
referendumului și să confirme rezultatele acestuia.

Proiectul de lege a fost adoptat, dar într-o formă 
diferită, și de Camera Deputaților, ceea ce 
înseamnă că va intra la mediere.

Stimularea întreprinzătorilor
prn/ați pentru înființarea 

și dezvoltarea //W/W
întreprinderile mici și mijlocii (IMM) au 

prioritate la cumpărarea activelor disponibile ale 
societăților comerciale cu capital majoritar de 
stat și ale regiilor autonome, precum și la 
închirierea, concesionarea sau leasingul 
acestora, a hotărât Camera Deputaților, prin 
adoptarea propunerii legislative privind 
stimularea întreprinzătorilor privați pentru 
înființarea și dezvoltarea IMM.

Dacă activele ce urmează a fi cumpărate 
se află în vecinătatea imed-iată a activelor 
deținute de o IMM, aceasta are drept de 
preemțiune la cumpărarea activelor disponibile.

Proiectul de lege consideră “active 
disponibile" activele care nu sunt utilizate sau 
sunt utilizate la mai puțin de 20% din capacitatea 
lor. Societățile comerciale cu capital majoritar de 
stat și regiile autonome sunt obligate să 
întocmească lista activelor disponibile în termen 
de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii. 
Dacă această prevedere nu este respectată, 
sancțiunile sunt cuprinse între 75 și 150 de 
milioane de lei și se aplică salariaților care au 
săvârșit această contravenție.

Vânzarea de active se poate face și cu 
plata în rate în următoarele condiții: avans minim 
de 20% din prețul de vânzare; rate eșalonate pe 
termen de 3-5 ani. Această prevedere a fost 
introdusă de Comisiile de specialitate ale 
Camerei Deputaților.

Proiectul de lege precizează mai multe 
facilități pentru IMM: scutirea de plata taxelor 
vamale pentru mașinile, instalațiile și 
echipamentele industriale care se importă pentru 
producție; cota parte din profitul brut reinvestit 
de către IMM nu se impozitează; impozitul pe 
profit este redus cu 20% dacă se creează noi 
locuri de muncă sau dacă numărul angajaților 
crește de la an la an cu cel puțin 10%; 
reducerea cu 50% a impozitului pe profitul 
obținut din export.

Proiectul de lege prevede înființarea prin 
Hotărâre de Guvern a Fondului Național pentru 
Garantarea Creditelor pentru IMM, al cărui capital 
social inițial este de 50 miliarde de lei și este 
alocat din bugetul de stat.

Pentru coordonarea politicilor și programelor 
IMM, Guvernul va înființa, în termen de 60 de zile 
de la intrarea în vigoare a legii, Agenția Națională 
pentru IMM.

IMM vor beneficia de o procedură 
simplificată privind obținerea avizelor, 
autorizațiilor și licențelor de funcționare de la 
birourile specializate din cadrul Camerelor de 
Comerț și Industrie. Refuzul nejustificat al 
eliberării avizului, a autorizației sau a licenței de 
funcționare a IMM sau eliberarea cu întârziere a 
acestora de către instituțiile publice abilitate se 
sancționează cu amendă de la 5 la 10 milioane 
de lei.
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Peste jumătate dintre 
copiii născuți în Quebec nu 
au tată legitim, acest lucru 
plasând orașul pe primul loc 
în lume în domeniu, transmite 
AFP. în 1997, 55la sută dintre 
bebelușii din Quebec s-au 
născut în afara căsătoriei, față 
de numai26 la sută, procentul 
la nivel național.

în restul lumii, numai 
Islanda (61 ta sută) are acest 
procent mai ridicat, în timp ce 
în Franța proporția este de 32 
la sută. Cele mai puține cazuri 
de acest gen apar în Elveția (7 
la sută) și Olanda (17 la sută).

Aceasă situație decurge 
din faptul că orașul Quebec 

^este "campion mondial" în

România înregistrează una 
dintre cele mai scăzute rate
ale criminalității din Europa

România înregistrează una 
dintre cele mai scăzute rate ale 
criminalității din Europa, cu 1.765 
de infracțiuni la o sută de mii de 
locuitori, deși rata criminalității 
este de patru ori mai mare decât 
acum zece ani, informează IGP.

Cu toate că rata criminalității 
a crescut de la 414 de infracțiuni 
la o sută de mii de locuitori, în 
1990, la 1.039 în 1994 și la 1.765 
în 1998, România înregistrează 
una dintre cele mai scăzute rate 
din Europa, Polonia având 2.775, 
Elveția și Italia 4.000, Franța 5.000 
iar Olanda 7.800 de infracțiuni la 
suta de mii de locuitori.

în anul 1998, 'unitățiile de 
poliție au definitivat cercetările 
la 399.105 de infracțiuni, dintre 
care 181.605 au fost îndreptate 
împotriva proprietății, 40.817 
împotriva persoanei, 10.257 de 
acte de corupție și 1.265 de fapte 
care au vizat sistemul financiar- 
bancar. Au fost finalizate 
cercetările în 549 de dosare cu 
prejudicii de peste 500 de. 
milioane de lei fiecare, prin 
contrabandă, fraude financiar- 
bancare și evaziune fiscală. Din 
cele 686.407 de dosare și lucrări 
penale aflate în lucru, au fost 
soluționate 496.964. Dintre 
acestea, în 147.534 de dosare 
s-au făcut propuneri de trimitere 
în judecată, 22.630 de persoane 
fiind cercetate în stare de arest 
preventiv.

in aceeași perioada, au fost 
confiscate 784 de kilograme de
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droguri, au fost cercetate 
1.595 de cazuri de plasare a 
monedei naționale contra
făcute, au fost depistate 46 de 
grupări internaționale de 
proxenetism și prostituție, 35 
de cazuri de adopții ilegale, 22
de grupări specializate în’ | 
traficul de persoane și 
numeroase filiere de trafic cu 
autoturisme de lux furate din 
Occident.

Poliția a aplicat 7,4 de 
milioane de amenzi în valoare 
totală de 206 miliarde de lei, a 
dispus confiscarea unor sume 
de bani, bunuri și valori în 
valoare de 90 de miliarde de 
lei și a recuperat aproape 
1.900 de miliarde de lei din 
prejudiciul total produs prin 
infracțiuni, de 4.100 de miliarde 
de lei. Toate acestea au fost 
înregistrate în condițiile consti
tuirii noilor structuri (Institutul 
de cercetare și prevenire a 
criminalității, Direcția Generală 
de Investigații a Criminalității, 
Serviciul de prevenire și 
combatere a faptelor în 
domeniul jocurilor de noroc, 
secțiile de poliție din diferite 
județe), descentralizării și 
întăririi unităților teritoriale.

Poliția Română are 53 de 
mii de lucrători, cu o vârstă 
medie de 38 de ani, din care 
66 % au fost încadrați după 
1990, iar 81 % dintre șefi au 
fost numiți în funcție în ultimii 
cinci ani.
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Petrom caută țiței 
în India

Compania MD Petrom India, la 
care SNP Petrom deține 40% din 
acțiuni, a semnat, recent, cu 
firma indiană Essar Oii un acord 
prin care preia 41% din 
drepturile și obligațiile unui bloc 
petrolifer off-shore pe o 
perioadă de 25 de ani.

Petrom va efectua lucrări de 
explorare, estimate la 18 milioane 
de dolari, cu platforma Orizont, 
una din cele două platforme de 
foraj marin românești, aflate în 
prezent în zona Golfului Persic.

Perimetrul se află în dreptul 
orașului Bombay. Acordul 
urmează să fie supus aprobării

guvernului indian. Petrom speră 
să obțină această aprobare 
până în luna aprilie, când 
urmează să înceapă lucrările 
de explorare.

SNP Petrom a obținut, 
recent, din partea guvernului 
kazah concesiunea unui 
perimetru din Kazahstan, 
lucrările urmând să înceapă tot 
în primăvara acestui an. în luna 
ianuarie, Petrom a anunțat și 
descoperirea celui mai mare 
zăcământ petrolier am Marea 
Neagră, cu o valoare cuprinsă 
între 2 și 4,5 miliarde de dolari. 
(Mediafax)

Lansarea 
programului 

** Eclipsa 1999”
Eclipsa totală de soare din 

acest an - fenomen despre care 
se speră că va face din România 
una din principalele ținte pentru 
vizitatorii străini - a constituit, la 
Târgul Internațional de Turism de 
la Madrid (FITUR), una dintre 
cele mai importante oferte 
lansate de Oficiul Român de 
Promovare a Turismului, o serie 
de firme de turism spaniole 
arătăndu-se interesate de 
încheierea de parteneriate cu 
firme românești pentru atragerea 
de turiști cu ocazia eveni
mentului.

FITUR s-a desfășurat în 
perioada 27-31 ianuarie, 
România fiind reprezentată de 14 
agenții de turism, turoperatori, 
precum și de societăți din indus
tria hotelieră, care au lansat pe 
piață, alături de programul 
Eclipsa 1999, o serie de pachete 
turistice, cum sunt cele legate 
de mitul contelui Dracula sau 
cele care vizează realizarea de 
circuite cultural-religioase.

Cu ocazia târgului, SC 
București Turism SA și agenția 
Olimpic Internațional Turism au 
primit trofeul internațional pentru 
turism, industrie hotelieră și 
gastronomie.

Standul României la FITUR 
1999 a avut o suprafață de 99 
metri pătrați, suma totală alocată 
pentru participarea României la 
târg fiind de circa 70.000 dolari. 
Creșterea suprafeței standulului

românesc, cu aproximativ 
patru ori față de cel rezervat cu 
ocazia altor evenimente 
similare, a fost apreciată de 
către Cristina Tănăsescu, 
reprezentant ONT Carpați, în 
opinia sa, acest fapt 
contribuind la schimbarea 
radicală a percepției publicului 
despre importanța acordată 
turismului din România. “De la 
un stand de aproximativ 30 mp 
- devenit “tradițional’’ prin 
aceleași imagini și același 
artizanat - s-au făcut eforturi 
pentru o mai bună prezentare: 
un stand de 100 mp și o 
concepție arhitecturală mai 
bună”, afirmă Mirela Moldovan, 
reprezentant al agenției Fan
tastic Tours.

La rândul său, Florian 
Nedelcu, reprezentant al 
agenției Prestige Tours, crede 
că standul României s-a ridicat 
la nivelul majorității 
participanților, iar acțiunile de 
promovare în presă au creat o 
imagine mult mai bună despre 
România.

“Un stand avangardist și 
inovator, care redă o viziune 
amplă și complexă a României, 
începând cu imaginile alese și 
terminând cu impactul mare 
promotional al evenimentului 
eclipsei totale de soare care 
va avea loc în august’’, a 
comentat Aquilino Gonzales - 
Mundiclub De Viajes Viajeros.

Quebec - record la 
nașterile în afara 

căsătoriei
privința ratei scăzute a 
căsătoriilor printre celiba
tari, rată care în 1997a atins 
33,5 la sută, față de 52 la 
sută la nivelul țării, 53 la 
sută în Franța și 43 la sută 
în Suedia. Numai fosta 
Germanie de Est, cu un 
indice de 37 la sută, se 
apropie de Quebec.

, în 1997 au avut loc în 
Quebec 23.969de căsătorii. 
Cea mai mare parte a ti
nerilor preferă să locuiască 
împreună, fără a se că
sători. în această situație 
sunt 78 îa sută dintre 
bărbații și 72 la sută dintre 
femeile cu vârsta între 20 și 
24 de ani.

Experimentarea producției 
de spermă umană pe 

șobolani și cobai
Un cercetător de naționalitate greacă, stabilit în 

Japonia, a afirmat că a experimentat cu succes 
producerea de spermă umană de către șobolani și 
cobai, transmite AFP. Profesorul Nikolaos Sofikitis, 
cercetător al Departamentului de urologie de la 
Universitatea Tottori, a făcut acest experiment 
implantând celule reproducătoare masculine în 
testiculele șobolanilor și cobailor, în august 1998. 
Cinci luni mai târziu, la animale a fost detectată 
prezența spermei umane. Profesorul Sofikitis a folosit 
celule din ochii animalelor pentru a proteja celulele 
sexuale. Experiențele precedente similare, din 
Statele Unite sau Japonia, au eșuat pentru că 
globulele albe împiedicau celulele umane, care de 
data aceasta au fost protejate, să se dezvolte în 
testiculele animalelor.

Celulele reproducătoare masculine au fost 
preluate de la 18 bărbați sterili și transplantate la 
zece șobolani și cobai.

S-a subliniat că mai sunt necesare numeroase 
studii suplimentare pentru a putea fi trase concluzii 
și pentru a putea^tabili dacă sperma produsă poate 
fi folosită de ființele umane.
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Specialiștii canadieni consideră 
că telefonul mobil poate provoca 
dureri de cap, oboseală și depresii, 
proporțional cu timpul cât este 
folosit, transmite AFP. Deocamdată, 
opinia specialiștilor nu este 
confirmată printr-un studiu 
exhaustiv, iar Biroul de radioprotectie 
al Departamentului de Sănătate 
canadian a decis să înceapă o 
anchetă pentru clarificarea 
problemei. Mai multe studii recente 
au constatat o relație între folosirea 
telefoanelor mobile și probleme 
minore de sănătate. Potrivit unor 
cercetători scandinavi, care au 
analizat un grup de 17.000 de 
persoane, cei care folosesc telefonul 
mobil mai mult de o oră pe zi riscă să 
sufere de dureri de cap.

Biroul de radioprotecție nu ex
clude posibilitatea să existe o legă

TELEFOANELE CELULARE AR PUTEA 
FI PERICULOASE PENTRU SĂNĂTATE
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tură între folosirea telefoanelor și 
unele boli foarte grave, cum ar fi 
cancerul la creier, limfomul sau leu
cemia. De asemenea, telefoanele mo
bile ar putea avea un efect particular 
asupra persoanelor care urmează 
anumite tratamente medicamen
toase. Până în prezent, Biroul de 
radioprotecție a asigurat că "energia 
radiofrecvențelorabsorbite de corpul 
uman în cursul folosirii unui telefon 
celular este inferioară limitei 
maximale admisibile, specificată în 
codul de siguranță". El recomandă 
pur și simplu utilizatorilor de 
telefoane mobile "care se îndoiesc 
de siguranța acestor aparate" să 
"limiteze orice posibil pericol, 
vorbind cât mai puțin ia telefon

Studiul care va începe în Canada 
pentru clarificarea problemei va dura 
mai multi ani.
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Pentru Haber International anul

- Die director general, 
ce a însemnat pentru 
Haber International anul 
1998 și cu ce gânduri s-a 
pășit în acest an?

- 1998 a însemnat 
pentru Haber International 
Hațeg anul cel mai bun din 
istoria fabricii. Am încheiat 
1998 cu producția cea mai 
mare, de la înființare, de 
aproximativ 486.000 de 
hectolitri și cu un profit de 
16 miliarde de lei pe 11 
luni. Acest lucru a fost posi
bil datorită creșterii, în pri
mul rând, a calității berii.

Dacă 1998 a fost anul 
cel mai bun, 1999 va fi cel 
mai greu pentru noi, întru
cât se lucrează intens la 
modernizarea procesului 
de producție. Sunt câteva 
sectoare în fabrică unde 
este un adevărat șantier.

- Ce presupune aceas
tă modernizare?

- Se aduc utilaje din 
inox, se schimbă conduc
tele, cu alte cuvinte tot ce 
se va face va fi la nivelul 
dotării fabricilor de bere de 
mare performanță, moder
nizare ce se va ridica la câ
teva miliarde bune de lei.

- Die director general, 
de curând fabrica a intrat 
într-un holding. V-am ruga

I să ne explicați în câteva cu
vinte despre ce este vorba.

- Societatea noastră a 
intrat de câteva luni într-un
--------- —------------------

Ce se întâmplă cu 
vechea piață?

- Hațegul este țara carto
fului. Cum se vinde această 
marfă?

- Cu 2500 lei/ kg, de obicei. 
Foarte mulți producători de 
cartofi se duc la Petroșani, la 
Hunedoara, la Deva și chiar 
mai departe.

în piața veche a Hațegului 
un metru pătrat de masă se 
închiriază cu 2000 lei, iar un 
cântar cu o mie de lei. Cam 
puțin și există intenția să se 
hotărască în Consiliul local 
mărirea acestor taxe.

în Hațeg c societate pri
vată construiește o piață nouă. 
De fapt o parte a acesteia - 
așa cum și ziarul nostru a con
semnat - care a și fost dată în 
exploatare. în atare condiții 
piața veche își restrânge me
reu activitatea.

- Sunt tot mai puțini cei ce 
vin cu marfă aici - ne spunea 
dna Felicia Cocora, administra
torul pieței.

- Cu ce fel de rriarfă?
- Cu cartofi, ceapă, mere, 

^produse lactate ș.a.

0 societate ce trage
sa moar;

în ultimii ani SC Hațegtrans 
i SA se află într-o continuă pră- 
'' bușire sub aspectul activității 

ce o desfășoară. Faptul 
. acesta nu se datorește apa- 
' riției transportatorilor particulari 
- cum se întâmplă în alte părți 
ale județului - ci alto> factori. 
Dnii Gheorghe Glodeanu, direc
torul societății, și Gheorghe 
lancu, șeful de coloană, ne-au 

; prezentat situația actuală a 
1 firmei: mai sunt în funcțiune 9 

trasee, deservite de 10 auto- 
buzfe. Celelalte cpt autobuze 
din 18 câte are societatea 
stau nefolosite. Conducerea 
societății a organizat mai multe . 
licitații pentru vânzarea aces
tora, dar nu s-a prezentat ni
meni să le cumpere.

Și totuși de ce societatea 
Hațegtrans trage să moară? 
Dnii Viorel Armie, șeful servi
ciului transport, și Tibi Cim- 
poner, șeful serviciului cadre, 
au motivat cauza în lipsa de

1998 a fost cel mai bun!
Discuție cu 

ing. Ionel Ișfan, 
director general la Haber 
International SA Hațeg

holding din care mai fac 
parte Bere Miercurea - Ciuc, 
Grivița International, toate 
acestea fiind sub patronatul 
unui om de afaceri englez.

- La sfârșitul lunii de
cembrie a apărut Ordonan
ța 50. Ce impact are asupra 
desfacerii berii, știindu-se 
faptul că limitează numărul 
de clienți ai fabricii?

- Ordonanța 50 ne-a obli
gat să limităm numărul cli- 
enților, fapt ce are o influ
ență negativă asupra desfa
cerii. Spre exemplu în jude
țul Gorj am avut foarte mulți 
colaboratori pe care o parte 
dintre aceștia i-am pierdut.

îh final nu este exclus ca 
această ordonanță să aibă un 
impact asupra cantității de 

solicitare din partea cetățenilor. 
Factorii economici din Hațeg și- 
au restrâns sau și-au încetat 
activitatea renunțând întâi de 
toate 'a navetiști. Tocmai de 
aceea s-a renunțat ia elabo
rarea de abonamente pentru 

. adulți. Doar școlarii mai bene
ficiază de așa ceva - dar 
aceștia nu se ridică la mai mult 
de 140. Dna Octavia Striencu, 
casieră lă autogara, ne-a spus

- Deocamdată elevii bene
ficiază de abonamente, dar nu 
se știe câtă vreme încă. Se 
discută, la nivelul conduceri, 
societății, desființarea totală a 
abonamentelor, cum au, pre
cedat aite societăți de 
transport.

Am mai aflat ca FPS Hune
doara a anunțat de mai muite 
ori intenția de a vinde acțiunile 

- ce le deține ia Hațegtrans, dar 
n-a găsit clienți. Astfel că so
cietatea se apropie de clipa 
când își va înceta activitatea jj ț 

bere vândută. De ce spun 
acest lucru. Mai întâi o parte 
dintre clienți îi pierdem, iar. 
firmele de distribuție nu au 
logistica necesară pentru a 
acoperi toate zonele.

- Anul 1998 a fost, 
după cum spuneți, cel mai 
bun. Ce s-a întâmplat în 
sfera personalului și a sa
lariilor?

- Spre deosebire de 
alte unități care au disponi- 
bilizat personal, noi am an
gajat 20 de oameni. Din 
punctul de vedere al sala
riilor pot să spun că se câș
tigă bine. Cel mai mic sa
lariu lunar brut este de 
1.400.000 lei, iar dacă so
cotim salariul mediu net lu
nar, acesta se ridică la 
1.750.700 lei. Comparativ 
cu alte sectoare se poate 
spune că este foarte bine, 
urmând ca în primăvară să 
aibă loc o nouă negociere 
a salariilor. Pe lângă aces
te salarii, fiecare salariat 
primește pe lună trei lăzi 
cu bere, ceea ce înseamnă 
"tot bani”, precum și încă 
două salarii în plus pe anul 
trecut sub formă de premii.

Aș vrea să vă mai spun 
că am făcut pași importanți 
și în domeniul șocial - în 
modernizarea vestiarelor și 
a sălilor de lucru -, încât 
oamenilor să li se creeze 
toate condițiile necesare 
unei bune activități.

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

Foto: Traian MÂNU

^Rânduri despre 
Primărie

care pentru autoturisme un lucru foarte bun și 
frumos. S-a ridicat o frumoasă troiță în centrul 
orașului, un ceas electronic. S-a extins rețeaua 
de gaz metan. Se lucrează la canalizarea 
orașului, s-au adus telefoane Alcatel, s-au 
realizat instituțiile juridice ale orașului.

Dar domnilor primar și viceprimar, mai sunt și 
niște necazuri. Unul dintre ele este cel al câinilor 
vagabonzi. Eu locuiesc în centrul orașului și de 
acasă văd cele două parcuri, lâ care se lucrea
ză zilnic la întreținerea lor. Acestea au fost par
celate cu frurrioase alei, garduri vii și fiori. Oa
menii primăriei se străduiesc să le mențină fru
moase și curate, dar acești câini vagabonzi 
(care repede se înmulțesc) se culcă sau umblă, 
se urinează pe flori și bănci, mușcă copiii, sunt 
dătători de microbi. Eu peste puțin timp fac 70 de 
ani, în tinerețea mea erau Hingheri, care prindeau 
câinii vagabonzi, iar pielea lor se prelucra pentru 
diverse fabrici, spre confecționarea de haine și 
încălțăminte. Mai sunt și altele:

Eu doresc “guvernului" orașului Hațeg și 
celor care ajută și sprijină primăria, multă sănă
tate și putere de muncă, să poată conduce des
tinele orașului spre lucruri curate și frumoase

Mă numesc Izidor Vișoi și locuiesc în orașul 
Hațeg. Eu vreau să scriu despre orașul meu, 
despre oamenii care i-am ales să conducă 
acest ciaș. înainte de a fi aleși primarul, vicepri- 
marul și consilierii, situația era destul de rea, ba 
foarte rea. Centrul orașului arăta urât și neîn
grijit, străzile numai gropi, parcurile erau neîntre
ținute, bănci rupte. La scurt timp după alegeri, 
primarul loan Glodeanu și viceprimarul Nicolae 
Timiș. împreună cu consilierii primăriei care au 
fost aleși de electorat, desigur oameni de frunte 
ai orașului, nu contează culoarea lor politică, 
treburile au început să miște.

Bulevardul și străziie sunt bine întreținute, 
iluminatui de noapte dă un aspect frumos. 
Discutam cu domnul primar. Este cam supărat 
pentru căjiu sunt bani să oea liberă circulația 
camioanelor și a transportului greu pe drumul de 
centură, pentru ca locuitorii orașului să trăiască 

Jără zgomot și praf. S-a făcut o frumoasă par-

Hotărârea nr. 1 din acest 
an a Consiliului local Hațeg 
este cea privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale 
pentru anul 1999. Ca și pentru 
alte localități ale județului 
nostru despre care am scris, 
considerăm că această ho
tărâre pe care o s-o comen
tăm cu viceprimarul orașului, 
dl Nicolae Timiș, are o impor
tanță deosebită pentru 
hațegani.

Așadar, în conformitate cu 
Ordonanța de Guvern nr. 62/ 
1998, s-au modificat impozitele 
și taxele locale și la Hațeg.

- Nouă, consiliului local, 
ne-a revenit sarcina de a sta
bili cotele prin care se aplică 
impozitele și taxele locale - 
ne-a spus dl Timiș.

- Spuneați die vicepri
mar că impozitele și taxele 
au crescut. Așa este?

- Au crescut conform Or
donanței de Guvern despre 
care am discutat.

- Cât?
- Cred că față de anul tre

cut, au crescut de 5-6 ori. 
Acest lucru este valabil pentru 
impozitul pe clădiri.

- Ce este specific ora
șului Hațeg dacă ne rapor
tăm la Ordonanță?

- Reglementările spun că 
impozitul pe clădiri proprietatea
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Când se va
întoarce, cine?

în ziua târgului de țară ce 
are loc în fiecare an în a doua 
zi a lunii februarie un tânăr 
cam brunet la față vindea 
mături. Cu 15.000 lei bucata. O 
femeie în vârstă l-a întrebat:

- Nu dai cu 5.000?
- Cu cinci mii?, s-a indignat 

brunetul. Atunci când.se va 
întoarce Ceaușescu.

Strict autentic.

rii

persoanelor fizice se calcu
lează prin aplicarea unei cote de 
0,2 la sută in mediul urban și 0,1 
la sută în mediul rural. Valorile 
clădirilor s-au stabilit tot prin 
reglementări guvernamentale.

- Ce au hotărât consilie- 
în acest sens?
- Au fost multe discuții.

Dacă se poate reduce cota de 
0,2 la sută, la 0,1 la sută. Până la 
urmă, consiliul local a considerat 
că nu se poate reduce. Deci a 
rămas acest procent.

în schimb, unde s-a putut fa
ce ceva, și mă refer la impozitul 
pe terenuri intravilane, s-au sta
bilit zonele, iar în funcție de 
acestea, să se perceapă impo
zitele. Orașul a fost împărțit în 
patru zone, iar în funcție de 
acestea, să se plătească taxele.

• - Pentru persoanele juri
dice, care este situația?

- Legea ne dădea alegerea 
între 0,5 și unu la sută asupra 
valorii de inventar al clădirii. Con
siliul local a stabilit unu la sută.

- Care a fost argumen
tul?

- în condițiile în care stabilim
cota maximă, vom avea mai mulți 
bani la bugetul local pentru in
vestiții și alte obiective ce ni le- 
am propus. /

- Deși se construiește 
puțin în Hațeg, care sunt ta
xele în acest domeniu?

f SIXIote
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Licitație 
dubioasă?

Cu o vreme în urmă a fost 
organizată o licitație pentru 
vânzarea acțiunilor ce le de
ține FPS la SC "Țara Hațegului" 
SA. S-au prezentat patru ama
tori. Unul a fost respins pentru 
că nu a prezentat oferta în

- Pentru certificatul de ur
banism s-a stabilit o cotă de 17 
la sută, deci minimul. S-au adop
tat și alte impozite și.taxe, în 
general majorate.

- Am ajuns die vicepri- 
mar șl la efectele hotărârii 
co.nsiliului local.

- Consider că impozitul pe 
clădiri este prea mare. El vine 
după o peuoadă de sărăcire a 
populației. Noi nu am putut 
umbla la cota de 0,2 la sută, 
așa că l-am lăsat la limita mi
nimă. Repet însă, este prea 
mare și insuportabilă pentru 
majoritatea oamenilor. Mai ales 
ținând cont că în orașul Hațeq 
rata șomajului este foarte ridi
cată. Multe întreprinderi și-au 
încetat activitatea în totalitate 
ori parțial.

Discuția a continuat dez
bătând multe alte probleme. 
Concluzii au fost mai multe.

A răzbătut clar faptul că 
impozitele pe clădiri și te
renuri sunt înrobitoare. "Și noi 
ne întrebăm dacă populația 
orașului va avea bani să plă
tească impozitele'pe care le- 
am adoptat" - mai spunea 
viceprimarul.

La sfârșitul discuției am 
ajuns la aceeași concluzie: 
consiliul local este autonom, 
dar nu are autonomie, când 
este vorba de bani.

plic închis, altul fiindcă a în
târziat câteva minute. Licitația 
a fost câștigată de o socie
tate ce s-a născut din fostul 
IAS. Menționăm că SC "Țara 
Hațegului” SA mai are în ad
ministrare 20 de unități co
merciale și 12 în asociere. 
Conducerea societății a ac
ționat în instanță FPS, iar 
Tribunalul județean a anulat 
licitația. FPS s-a adresat cu 
recurs la Curtea de Apel din 
Alba lulia. Cum se va încheia 
treaba nu se știe.
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Hațegul - zonă* 
defavorizată?!

Una dintre primele hotărâri ■ 
ale consiliului local din acest an ■ 
a fost aceea care vizează de- • 
clararea Hațegului ca zonă de- 1 
favorizată. La baza acestei ho
tărâri "privind aprobarea do- a 
cumentației de propunere pen- ■ 
tru acordare a statutului de zo- i 
nă defavorizată” stă unul dintre * 
criteriile Ordonanței de Guvern 1 
nr. 24. Se pare că cel mai im
portant esre cel al nivelului șo- a 
majului. Mai exact, este vorba de | 
o rată a șomajului de 25 la sută, i 
Din calculele existente la Pri- • 
mărie, șomajul a ajuns la Hațeg • 
la 25,29 la sută. Nu s-au inclus * 
însă în acest procent și ultimele 1 
disponibilizări. în acest moment, a 
se apreciază că șomajul a i 
ajuns la 26-27 la sută, raportat i 
la populația activă, după ultimul • 
recensământ. Ținând cont de * 
faptul că ultimul recensământ a ’ 
avut ioc acum trei ani, se con- , 
sideră că șomajul real este de a 
30-32 la sută. Având în vedere ■ 
acest lucru, consilierii au apro- > 
bat acordarea statutului de zo- 1 
nă defavorizată orașului Hațeg * 
pe o perioadă de 10 ani.

Târg de
autoturisme

T Recent, Consiliul local a 
aprobat închirierea prin licitație 
publică a unei suprafețe de 500 
mp de teren în oborul de vite 
pentru organizarea săptămâ
nală a unei piețe de vânzare a 
autoturișmelorArgument: de ce 
să meargă cei din Hațeg să-și 
vândă mașinile la Deva?

♦ 4
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Literatură din tranziție
Elena Gronov-Marinescu a 

rămas aceeași prozatoare 
conștiincioasă, dându-i citito
rului român cărți interesante ca 
tematică, scrise cu talent și 
profesionalism. Romanele sale, 
fără a excela prin conflicte 
spectaculoase sau răsturnări 
de situații memorabile, se în
scriu în aria unor lecturi cu 
acțiuni în care cititorul se im
plică foarte repede. Ultimul său 
roman, INTERVIUL, apărut la 
prestigioasa Editură Militară, nu 
se abate cu nimic de la acest 
traseu ale cărui sinuozități 
atestă o impresionantă cu
noaștere a vieții în general și a 
psihicului uman în particular, cu 
precădere atunci când este 
vorba despre sexul frumos 
“dar slab". în cazul nostru, ar
gumentul forte se numește 
Suzana, personajul principal al 
romanului, deși adăstând puțin 
pe această coordonată, mai 
toate prezențele umanoide din 
carte își au rolul și rostul lor 
bine determinat într-un angre
naj social de strictă actualitate, 
în acest context, cred că avem 
de-a face'cu unul dintre puți
nele romane post-decembriste 
ancorate puternic în realitățile 
devoratoarei tranziții spre 
parcă tot mai îndepărtata eco
nomie de piață. Acțiunea se 
derulează alert și de-abia într-

O dimineață senină ne 
poartă pașii în comuna Rapolt. 
La sediul fostului CAP ne-a ie
șit în întâmpinare dl Gheorghe 
Giosu, inginer geolog de pro
fesie și tototdată managerul 
firmei Fontina Prodex SRL.

- Ce preocupări aduce un 
inginer geolog în comuna 
Rapolt, die Giosu.

- Pasiunea pentru arta de
corativă. Firma pe care o con
duc, continuă dânsul, este 
mixtă, româno-elvețiană, și are 
ca obiectiv producerea de 
obiecte ornamentale și amena
jări decorative de curți și gră
dini. Pentru a fi mai convingător 
ne-a invitat să vizităm câteva 
hale, unde erau așezate 
obiectele la care s-a referit.

într-adevăr, mai multe clipe 
am fost fascinați de fântânile 
ce păreau izvoare din munți, 
încăperea era împodobită de 
obiecte multicolore din care 
țâșnea apă. De aicidenu
mirea firmei: FONTINA, adică 
fântână. Dar nu obișnuite, ci 
ornamentale. Fiecare exprima 
câte-un colț din natură. Reali
zate din rocă naturală și așe
zate pe un suport potrivit ca 

un târziu, prins fiind în lectură, 
descoperi că “interviul'’ este, de 
fapt, doar motivația cărții. Căci 
până la urmă el nici nu mai are 
loc, adică nu este vorba despre 
un interviu propriu-zis, ci despre 
un aproape continuu dialog între 
personaje sau frământări inte
rioare ale acestora. Și pentru a 
fi și mai clare lucrurile, Suzana, 
o asistentă de farmacie, cu stu
diile universitare neterminate, cu

Elena Gronov-Marinescu: INTERVIUL, roman, 
Editura Militară, București, 1998

un salariu prea mic pentru pre
țurile din ce rn ce mai mari, află 
de la amantul său de un con
curs pentru ocuparea unui post 
pentru care, în ordinea lucrurilor, 
trebuie să i se ia un interviu. De- 
aici începe toată tărășenia care 
se continuă, prin mișcări inteli
gente ale prozatoarei, ba acasă 
la Doctorul - un personaj-confi- 
dent al Suzanei, ba la spitalul 
unde lucrează Spiru, soțul bunei 
sale prietene Daria, ba la mare, 
ba la farmacie, ba te-miri-unde. 
Interesant este de remarcat că 
prozatoarea a reușit să sur
prindă viața într-o goliciune 
aproape indecentă, personajele 
gândind și acționând în confor
mitate cu o (i)moralitate speci
fică vieții noastre cotidiene în 

Artă și afacere
măr-ime și culoare. Acestora li 
se adăugau flori multicolore, na
turale, într-un superb aranja
ment ikebana. Din bucățile de 
rocă, printr-un sistem prevăzut 
cu pompă de apă, curgea și 
izvorul care întărea imaginea de 
natură vie. Aflăm că cele câteva 
mii de piese aflate aici se pro
duc în serie pentru export. 
Acestea ajung în Germania, El
veția și Austria. Sunt solicitate în 
circa 1000 de astfel de centre.

Un alt tip de fântâni orna
mentale îl reprezintă cele cu 
forme mai stilizate. Acestea 
sunt concepute de arhitecți și 
designeri. Modelele lor sunt uni
cat, la fel și materialul, mai deo
sebit. Suportul este realizat din 
placaje tip Tomistone, adus din 
Constanța. Roca este mai mult 
finisată, iar modelele, forme abs
tracte, inspirate din modernism 
Pentru acestea reprezentanții 
firmei Fontina solicită talentați 
specialiști. Astfel, dl Giosu ne 
prezină o fântână stilizată, care 
a fost premiată la un concurs 

care legăturile extraconjugale 
sunt un ceva plictisitor de nor
mal. Chiar dacă mai toată lumea 
reclamă această anormalitate, 
aceeași toată lumea nu se dă în 
lături să devină infidelă atunci 
când prinde momentul. Astfel, 
amantul Suzanei, Victor, este 
căsătorit; Spiru, soțul Dariei, este 
îndrăgostit de-o asistentă tâ
nără și focoasă cu care își pe
trece nopțile motivate acasă ca 

fiind "nopți de gardă"; tatăl Da
riei, rămas văduv, îi mărturisește 
fiicei, spre stupefacția acesteia, 
că și el avusese devieri de la 
fidelitate; Flaviu Comșa, un alt 
amant al Suzanei, de sezon esti
val, are o stare civilă incertă, 
ceea ce n-o împiedică pe ea să-l 
înșele pe Victor - drept răzbu
nare, dar motivând mai mult 
pentru ea, că la vârsta ei - pa
truzeci și de ani - trebuie, în sfâr
șit, să-și facă rost de o căsnicie. 
Nu se întâmplă până la urmă. își 
dorește un copil - nu se poate 
fiindcă în tinerețe...; chiar și Doc
torului, la șaizeci de ani ai săi, îi 
alunecă mintea din când în când 
spre trupul încă senzual al 
Suzanei, deși Tina, nevasta lui, e 
grav bolnavă și vă și muri spre 

de arhitectură. Creatorii au fost 
studenți ai Institutului de Arhi
tectură “loan Mincu” din Bucu
rești. Concursul a fost organi
zat și sponsorizat de firma Fon
tina. Concursul a avut ca obiec
tiv promovarea designului și a 
esteticii.

L-am întrebat pe dl Giosu de 
unde a pornit totul. A cui a fost 
ideea? Aflăm că partenerul din 
Elveția a venit cu propunerea în 
1991. L-a întâlnit pe dl Giosu la 
Cluj. Acesta căuta o țară euro
peană care să dispună de un soi 
de rocă naturală, mai moale, 
pentru a putea fi prelucrată. 
Așa s-a ajuns la Rapolt. Aici 
există terenuri întregi de st.uf 
vulcanic - rocă ideală pentru 
fântânile decorative.

- Atunci mi-am spus: dacă 
nu pot să duc muntele la 
Mahomed, voi veni eu la munte. 
Așa am hotărât să mă mut din 
Cluj la Rapolt, menționează tână
rul manager.

Am trecut intr-o altă hală, la 
fel de încăpătoare. Aici era ate

finalul romanului; nici generația 
tânără, reprezentată de Ale
xandru, nepotul Suzanei, nu 
face excepție de la regulile 
jocurilor anormalității, având un 
comportament teribilisto-imper- 
tinent încadrat perfect într-o 
tipologie cu sechele social- 
patologice clare.

Poate că forțând puțin lu
crurile am putea spune că ro
manul Interviul ilustrează fidel 
un existențialism cu specific 
românesc în care mișună 
exemplare umane în majorita
tea lor deviate de la viață res
pectând, cel puțin teoretic, o 
bună tradiție. Și nu știu dacă ar 
fi total greșit să spunem că în 
romanul Elenei Gronov-Mari
nescu avem de-a face cu per
sonaje, întâmplări și situații cam 
dezaxate, dar reprezentând 
“cu cinste" o societate infes
tată cu virusul unei degradări 
morale din ce în ce mai accen
tuate. Sunt probleme grave 
care, citind cartea, ne conec
tează la un semnal de alarmă 
deloc liniștitor, obligându-ne să 
ne punem întrebări alâ căror 
răspunsuri cam incomodează 
eul nostru pe care-l consi
derăm, deseori cu aroganță, o 
cetate inexpugnabilă Ce 
morală ce e...

Dumitru HURUBĂ

lierul de lucru. Angajații, apro
ximativ 15 persoane, se între
ceau în prelucrarea rocilor na
turale. Toți au învățat meseria 
aici. Nu li s-a impus la angajare 
nici un fel de calificare, decât o 
oarecare pricepere nativă la 
modelarea formelor. Ei sunt 
autorii fântânilor peisagere în 
serie. Fiecare își folosește 
propria-i imaginație. De altfel 
de atât au nevoie. Pentru restul 
există utilaje performante, 
aduse din Elveția. Circulare, 
’mașini de găurit, pompe de 
apă, tot ce necesită prelucra
rea pietrei. Acestea se folo
sesc și pentru modele unicat, 
de dimensiuni mai mari. Există 
în funcție de solicitări și unele 
preocupări pentru detorațiuni 
de grădini și curți. Acestea se 
pot amenaja ca fântâni cu ba
zin de 2-3 m, dar prelucrate 
deosebit, în stilul arhitectonic 
al casei respective.

Cei de la firma Fentina 
speră ca aceste ornamente să 
convingă cumpărătorii că “arta 
este o cale de apiopiere între 
oameni."

Adriana Viad

Hnotimp al 
monezilor 

lată, o monedă veche, de argint, 

pe o parte a ei chipul încordat al vântului, 

pe cealaltă pasărea cu cinci aripi, 

zburând spre oriunde...

Adolescenta îmbrățișează arborii 

cu o infinitate de brațe, 

vine toamna, 

e o fantă undeva în univers, 

ca un aparat de schimbat monezi...

i Curiozități literare și bibliofilei * *
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■ Ion Heliade Rădu- 
lescu publică în “Curierul de 
ambe sexe” romanul lui Balzac 
“Filozofia căsătoriei sau me
ditații de filozofie eclectică asu
pra fericirii și nefericirii conju
gale”. Este întâia traducere în 
românește din Balzac.

■ Cel mai vechi text în 
limba română, scrisoarea lui 
Neacșu din Cîmpulung adre
sată judelui Brașovului, Hans 
Bekner. în 1521, a fost publi
cată pentru prima oară și da
tată de N. lorga în "Documente 
privitoare la istoria românilor”.

■ Prima carte româneas
că tipărită este “Catehismul lu- 
theran" (1544), apărută la Sibiu

■ Jean Bart, pseudoni
mul sub care va semna scrii
torul Eugeniu P. Botez schița 
“Moartea pilotului” (în 1898) și

Fecioara de 
piatră...

Tî-oi pus duios ceasuri deșteptătoare 

în urechi, în locui cerceilor, 

ai prins ceasuri deșteptătoare de sâni, 

chiar de pleoape, 

toate s-au oprit la aceeași oră... 

Mă aștepți cu șoimul pe umăr, 

pentru ultima vânătoare, 

ființa ta e capcana de prins trupuri nenăscute, 

te sărut pe destin,

jumătate din umbra ta s-a făcut de piatră... 

Constantin STANCU
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sub care-l va înregistra istoria 
literară, i-a fost sugerat de 
numele marinarului francez din 
timpul lui Ludovic al XVI-lea.

■ în 1897, la Craiova 
vede lumina tiparului o antolo
gie sanscrită, în traducerea lui 
G. Coșbuc, cuprinzând frag
mente din "Rig - Veda”. 
“Ramajana’1, “Mahabharata”, cu 
o prefață a traducătorului. '

■ Șt. O. Iosif, elev la un 
liceu din București, debutează 
în 1892, în "Revista școalei" 
din Craiova, cu poezia 
"Izvorul" și cu prima traducere 
din Goethe, “Craiul ielelor ".

■ Admirator al lui 
Newton. Costache Conachi a 
intenționat construirea la lași a 
unui observator astronomic.

Hie LEAHU

La Hunedoara

Trei lansări de carte succesive
în ziiele de 21-23 ianuarie, 

succesiv, în municipiul Hune
doara au fost lansate trei cărți 
de poezie și proză. Trei debu
turi remarcabile, aparținând 
Luciei Amarandei (“Săgeată în 
amurg", Editura Emia), iyi Ro
bert Petrescu (“Poetul multimi
liardar". Editura Emia) și lui Ale- 
xandiu Ranta ("Antologia iazz 
- Metafore și resentimente". 
Editura Sigma Plus).

Cartea Luciei Amarandei'a 
umplut amfiteatrul policlinicii 
locaie, primul său volum fiind 
prezentat de Paulina Popa și 
Eugen Evu, iar cuvintele ami
cale au fost rostite de Raisa 
Boiangiu și ion Urda Cartea 
cuprinde un corolar de subtile 
haikuuri. specie literară orien
tală, care '-a ‘ispitit" încă de la 
Milești (acum o sută de ani) pe 
numeroși scriitori români Tex
tele sunt inclusiv traduse în 
franceză ș; engleză.

Următoarea lansare, în sala 
mică a Clubului “Siderurgistul”, 
a adus de asemenea un nume
ros public însetat de poezie. 
Robert Petrescu a fost pre
zentat de Pauiina Popa. Liviu 
Ofileanu. Eugen Evu, Constan
tin Buzea (viceprimarul Hune
doarei). poetul fiind salutat ca 
un excepțional pretenaent <a 
succes, prin forța de plasti
cizate a liricii saie. viziunea 
panteistă, prin texte înțesate de 
o excelentă percepție filozo
fică ș1 mitclogizantă a spațiului 
ancestral transilvănean pre
creștin.

în tine, holul clubului a mai 
găzduit mai a>es liceeni și pro
fesori medici, pictori, pentru a 
asista la aebutul reușit al .ui 
Alexandru Ranta. Un debut 
pe două registre”, adică de 

poezie și proză scurtă. Dis
tinsul', "veșnic tânărul" prof. 
Victor Isac a remarcat corect. 

generos și exigent fenomenul 
remarcabil al acestor debuturi 
editoriale, îndemnând ia con
lucrarea de grupare literară și 
exigențe majore. Ca și în cazul 
lui Robert Petrescu, Eugen Evu, 
redactorul de carte al lui Ale
xandru Ranta, a pledat pentru 
ieșirea din inhibiția provincia
listă a scriitorilor, pentru 
“scriitorii cu carte, și nu doar ai 
lâncezelii minore, pentru soli
darizare întru valoare, pentru 
înscrierea, prin cartea bună în 
circuitul valoric național"

Au pledat pentru aceiași lu
cru și alți vorbitori, uitând o ciipă 
de păcătoasele discordii care 
ne macină.

Subliniem cu tărie că Hu
nedoara industrială are certe 
valori, unele deja probate și 
astfel, editorial, în domeniul 
creației literare. în ultima 
vreme au editat cărți proorii. 
pe lângă cei foarte cunoscut!, 

l-ie Florean. Raisa Boiangiu, 
Adrian Bîrsoan, Dumitru Rus, 
Dan Doman, Ion Urda... Nici
odată nu au debutat sau ti
părit hunedorenii atâtea cărți 
ca acum!

■Se pregătesc deja alte do
uă debuturi merituoase: Rodica 
Sorescu-Ciej și Olga Ștefan 
(aceasta fiind o uluitoare fe- 
tiță-minune. supradotată, deja 
afirmată în acest sens pe plan 
național - debut care va fi o 
mare surpriză-prin talent și 
vârsta sa neobișnuită unui de
but literar).

iată, în iarna atâtor vrajbe, 
cum ghioceii speranței aduc o 
altfel de primăvară în spațiul 
cultural hunedorean, fapt care 
confirmă elevat insistența, de
loc prin orgoliu local”, a noas
tră ?n ideea unei mai drepte 
percepții, fără discriminări, a 
fenomenului artei scrise hune- 
dorene.
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12.05 TVR Craiova 13.00 Mistere și 
minuni (s/r) 14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Dosarele istoriei (r) 16.00 Emisiune 
în limba maghiară 17.30 Scena 18.10 Nick 
Freno - Profesorul perfect (s. SUA 1996, 
p. 19) 18.35 Familia Simpson (s, ep. 7) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 399) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ediție specială 20.50 Telesport 
21.00 Primul val (s, ep. 11) 21.50 Teatru 
TV prezintă: Copacii morîn picioare 23.40 
Jurnalul de noapte. Sport 23.55 Schi alpin 
CM: Proba de coborâre bărbați (d)

9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 13.00 Mistere și minuni (s/r) 
14.10 Santa Barbara (s/r) 15.00 Em. 
pentru persoane cu handicap 16.00 
Emisiune în limba maghiară 17.00 Aladdin 
(d.a) 17.30 în flagrant (anchetă) 18.10 
Nick Freno - Profesorul perfect (s. SUA 
1996, ep. 20) 18.35 Familia Simpson (s,e 
p. 8) 19.00 Sunset Beach (s, p. 4000) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ediție specială 20.50 
Telesport 21.00 Asphalt Tango (co. 
Franța/România 1996J 22.40 Jurnalul de 
noapțe Ș£orț^Z55 O£inia^ublică

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 Sensul 
tranziției (r) 13.00 Mistere și minuni (s/r)
14.10 Santa Barbara (s/r) 15.00 Tradiții 
16.30 Timpul Europei 17.00 Donald Rățoiul 
(d.a)17.30 Medicina pentru toți (mag. med.)
18.10 NickFreno- profesorul... (s) 18.35 
Familia Simpson (s, ep. 9) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 401) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială 20.50 Telesport 21.00 Lumea 
bărbaților (s, ep. 2) 21.30 Impact. Quo 
Vadis, Domine?! 22.25 în compania 
vedetelor (do) 23.25 Jurnalul de noapte. 
Sport

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Doaro 
vorbă săț-i mai spun (r) 13.00 D-na King, 
agent secret (s/r) 13.50 Un cântec 
pentru fiecare 14.00 Conviețuiri 
muzicale 15.10 Limbi străine. Engleză 
15.35 Dennis și cățelul Scârț(d.a) 16.00 
Țiganca (s, ep. 124) 16.45 Santa Bar
bara (s) 17.30 Mari ansambluri folclorice 
17.55 Filmele săptămânii 18.00 Care pe 
care! (cs) 19.30 Schi alpin CM: Proba 
de coborâre bărbați (înreg.) 20.45 
Mistere și minuni (s,e p. 18) 22.30 în 
fața pistei (dramă SUA ’95)

9.00 Documente culturale (r) 10.00 
Ultimul tren (r) 11.00 S.O.S. Patrimoniul! 
(r) 11.25 Scena politică (r) 11.45 
Varietăți internaționale 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! (r) 13.00 Primul val (s/r) 
13.45 Videocaseta muzicală 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi străine. 
Franceză 15.35 D.a. 16.00 Țiganca (s, 
ep. 125) 16.45 Santa Barbara (s) 17.30 
Tribuna partidelor parlamentare 18.00 
Care pe care! (cs) 19.10 Schi alpin 
CM: Proba de slalom bărbați 20.10 
Mistere și minuni (s, ep. 19) 21.00 
Sensul tranziției 22.00 Pelerinaje

9.00 Teleenciclopedia (r) 10.00 Opinia 
publică (r) 11.00 Pelerinaje (r) 11.30 
Mapamond (r) 12.00 Sunset Beach (s/ 
r) 12.50 Doar o vorbă saț-i mai spun! 
(r) 13.00 Ferestre spre lume (do) 14.00 
Emisiune în limba maghiară 15.10 Limbi 
străine. Germană 15.35 S.O.S. - La 
capătul lumii (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 
126) 16.45 Santa Barbara (s) 17.30 
Cântece de pe Argeș 18.00 Care pe 
care! (cs) 20.10 Mistere și minuni (s, 
ep. 20) 21.00 Pentru dvs., doamnă! 
22.00 Deșertul albastru (thriller SUA 
1990) 23.35 Meridianele dansului

10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 11.20 Războiul dintre noi 
(dramă Canada 1995 )13.30 
Planeta vie (do) 14.00 Știrile amiezii
14.30 Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Dallas (s, ep. 166) 16.30 Știri 
17.00 Trăi destine (s, ep. 85) 17.50 
Zodiac18.00 Uraganul (s, ep. 12) 
19.00 Observator 19.30 Marius 
Tucă Show 21.00 Pericol iminent 
(s, ep. 22) 22.00 Viitorul începe azi 
(s, ep. 44) 23.00 Observator 23.30 
Agenția de presă 23.35 Cuiul din 
pantof (talkshow)

10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 11.25 Pericol iminent (s/ 
r) 12.30 Cronici paranormale (s)
13.30 Planeta vie (do) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 15.30 
Dallas (s, ep. 167) 16.30 Știri 17.00 
Trei destine (s,e p. 86) 18.00 
Uraganul (s, ep. 13) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Hoți de ocazie (co. SUA 
’77) 23.00 Observator 23.30 
Agenția de presă 23.35 Schimbul 
de noapte (talkshow)

10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 11.20 Șase săptămâni 
(dramă SUA 1992) 13.00 Roata de 
rezervă 13.30 Planeta vie (do) 
14.00 Știrile amiezii 14.30 Foișorul 
de foc (talkshow) 15.30 Dallas (s, 
ep. 168) 16.30 Știri 17.00 Trei des
tine (s,e p. 87) 18.00 Uraganul (s, 
ep. 14) 19.00 Observator 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 Comoara 
din asteroid (f.a. SUA ’96) 23.00 
Observator 23.30 Agenția de presă 
23.35 Prezentul simplu 0.35 
„Vedete în papuci"
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9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Pentru dv., Doamnă! (r) 
13.00 Mistere și minuni (s/r) 14.10 Santa 
Barbara (s/r) 15.00 Tribuna partidelor 
parlamentare 15.30 Conviețuiri (mag.)
16.30 Desene animate 17.00 Serial 18.10 
Serial 19.00 Sunset Beach (s, ep. 402) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ediție specială 20.50 
Telesport 21.00 Mireasa cerșetoare (s, 
ep. 2) 21.55 Reflecții rutiere 22.10 Cu 
ochii'n patru 22.50 Jurnalul de noapte. 
Sport 23.00 Dintre sute de catarge

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 De la lume 
adunate... 12.30 Conviețuiri 13.00 Mistere 
și minuni (s/r) 14.10 Santa Barbara (s/r)
15.30 Emisiune în limba germană 17.00 
Repere vitale (emisiune de educație 
ecologică) 17.30 Mapamond 18.00 Ora 
Warner: Animaniacs (d.a) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 403) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială 20.50 Telesport 21.50 iubire 
veșnică (f. Italia/Germania 1997, p. III) 
22.35 Jurnalul de noapte 22.50 Planeta 
cinema 23.40 Clipa de foc (thriller SUA 
’94)

9.05 Micuța Memol (d.a) 9.30 Tip-Top, Mini- 

Top! • Povești de adormit copiii (s, ep. 11, 

Canada, 1992) 11.00 Călătorie spre grota 

magică (film SUA. 1995) 12.30 Ordinea 

publică 13.30 Ecranul 14.00 Info magazin

14.30 Turnul Babei 16.30 Documentar 

istoric 17.20 Expres muzical 17.50 Lumea 

de mâine 18.55 Teleenciclopedia 19.45 

Săptămâna sportivă 19.55 Doar o vorbă 

,,săț-i" mai spun! 20.00 Jurnal, meteo 20.30 

Prada (s, ep. 4) 21.25 Mare ți-e grădina!

22.30 Filmele secolului - Colecția Warner

9.00 Videocaseta muzicală 9.15 Cultura 
în lume (r) 9.45 Lumea bărbaților (s/r)
10.10 Impact (r) 11.00 în compania 
vedetelor (r) 12.10 Sunset Beach (s/r) 
13.00 Medicina pentru toți 14.00 
Ejmisiune în limba germană 15.00 Iranienii
- urmașii persanilor (do) 15.10 Limbi 
străine. Spaniolă 15.35 SOS - La 
capătul lumii (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 
127) 16.50 Santa Barbara (s) 17.30 De 
dragoste... 18.00 Care pe care! (cs)
19.10 Schi alpin CM 20.20 Mistere și 
minuni (s, ep: 21)21.10 Ultimul tren (em. 
economică) 22,10 Schi alpin CM

9.00 Lumină din lumină (r) 9.30 Biserica 
satului 9.40 Tezaur folcloric (r) 10.30 
Mireasa cerșetoare (s/r) 11.40 Timpul 
Europei (r) 12.10 Sunset Beach (s/r) 
13.05 Cu ochii’n 4 (r) 13.45 TVR Craiova
14.30 TVR Cluj 15.10 Limbi străine 
pentru copii: Italiană. Engleză 15.35 SOS
- La capătul lumii (d.a) 16.00 Țiganca 
(s, ep. 128) 16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Tribuna partidelor parlamentare 
18.00 Universul cunoașterii 19.10 Schi 
alpin CM: Slalom uriaș bărbați (d, manșă
1) 20.20 Mistere și minuni (s, ep. 22)
21.10 Vânare de vânt (div.) 22.10 Schi 
alpin CM: Slalom uriaș bărbați (d, manșa
2)

8.30 Sporturi extreme (CFI, 1998) 8.55 
Filmele săptămânii 9.00 Comorile lumii
9.30 Pas cu pas 10.30 Documente 
culturale 11.25 TVR Timișoara13.30 
Actualitatea culturală 14.00 Charlie 
Chaplin (SUA) 14.50 Bijuterii muzicale
15.10 Bank-Note (r) 15.35 S.O.S. - La 
capătul lumii (d.a) 16.00 Țiganca (s) 
16.45 Santa Barbara (ep. 771) 17.30 
Tradiții 18.00 Planeta cinema (r) 19.20 
Campionatele mondiale de schi alpin
20.10 Teatrul național de televiziune 
21.40 Ateneu 22.20 Campionatele 
mondiale de schi alpin 23.10 Panoramic 
Jăzz

10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 11.20 Prezentul simplu 
(r) 12.20 Sâmbete și zâmbete 12.50 
Vedete în papuci (r) 13.30 Planeta 
vie (do) 14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow) 15.30 
Dallas (s, ep. 169) 16.30 Știri 17.00 
Trei destine (s, ep. 88) 18.00 
Uraganul (s, ep. 15) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Nightman (s, ep. 20) 
22.00 Procurorul (s, ep. 20) 23.00 
Observator 23.30 Agenția de presă

10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 11.30 Hombres - 
războiul sexelor (s) 12.30 Cronici 
paranormale (s, ep. 12) 13.30 
Planeta vie (do) 14.00 Știrile amiezii
14.30 Legea lui Burke (s, ep. 6) 
15.20 Navarro (s, ep. 28) 16.50 
Caracatița 4 (s) 17.50 Zodiac 18.00 
Uraganul (s, ep. 16) 19.00 
Observator 20.00 Detectivi la 
Malibu (s, ep. 21) 20.50 Seattle sub 
asediu (f.a. SUA 1995) 22.30 
Inspirația Carolinei (s, ep. 22) 23.00 
Observator

7.00 Agenția de presă (r) 9.00 Ani
mal Show (ep. 25) 9.30 Mighty Max 
(ep. 6) 9.55 Agenția de presă (r) 
'10.00 între prieteni 11.00 Fir întins
11.30 Mileniul II112.00 100 de grade 
Celsius 13.00 Magazin sportiv
14.30 Constelația Cinema 15.00 
Goldeneye (f, polițist, Marea 
Britanie 1990) 15.50 Burlacul (s, ep. 
6) 16.15 Serbările zăpezii 17.10 Pe 
cont propriu (ep. 22) 18.00 Uraganul 
(ep. 16) 19.00 Observator 19.30 
Sâmbete și zâmbete 20.00 Nash 
Bridges (ep. 54) 21.00 Iubire 
interzisă (dramă, SUA, 1996) 23.00 
Observator 23.30 Tropical Heat 
(ep. 25)

O< fa
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8.30 Lumină din lumină 9.05 Kiki Riki Miki. 

Magazin pentru copii 11.00 Viața satului 

13.00 Biserica satului 13.10 Tezaur 

folcloric 14.10 Info Magazin 14.30 Video- 

Magazin 18.15 Sabrina, vrăjitoare la 16 

ani (ep. 19) 18.40 Documentar National 

Geographic 19.35 Duminica sportivă 

19.55 Doaro vorbă,,săț-i" mai spun! 20.00 

Jurnal, meteo 21.00 Iubire veșnică (f) 

22.40 Telesport 22.50 D-na King, agent 

secret (ep. 58) 23.40 Amintește-ți de o 

seară...

9.00 Comorile lumii 9.30 A doua 
alfabetizare (r) 10.00 Repere vitale (r) 
10.30 Documente culturale 11.25 TVR 
lași 13.30 Creanga de aur 14.00 Charlie 
Chaplin (SUA) 14.45 Vitrina personajelor 
de operă 15.10 Din albumul celor mai 
frumoase melodii populare 15.35 S.O.S. 
- La capătul lumii (d.a) 16.00 Țiganca 
(ep. 130) 16.45 Santa Barbara (ep. 772)
17.45 Un secol de cinema 18.30 Alo, tu 
alegi! 19.30 Vechi cântece de nuntă
19.45 Clepsidra cu imagini 20.00 Cu 
cărțile pe față 21.00 Sportmania; 
Campionatele mondiale de schi alpin

7.00 Pe cont propriu (r) 8.00 Spirit 
și credință 8.30 Câinii de mare (ep. 
8) 9.00 Teo și Mircea Șou 12.30 

Asterix și Cleopatra (d.a) 14.00 
Magazin duminical: Duminica în 
familie 18.00 Uraganul (ep. 17) 

19.00 Observator 19.30 Reporter 

TV Vouă 19.40 Damon (ep. 10) 
20.00 Rivalii îndrăgostiți (comedie 

romantică, SUA, 1986) 21.45 

TeleEurobingo Show 22.45 
Agenția de presă 22.50 Serbările 
zăpezii 23.50 Barocco (f, 1976)

7.00 Bună dimineața, PRO TVe al tău! 9.10 
Tânăr și neliniștit (s/r) 10.00 Iubire 
adevărată (f/r) 12.00 The Pentinent (dramă 
SUA 1988, p. I) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
The Pentinent (p. II) 14.30 Suflet de femeie 
(s) 15.15 Tânăr și neliniștit (s) 16.00 
Cărările iubirii (s) 17.00 Știrile PRO TV / O 
propoziție pe zi 17.30 Dreptul la iubire (s) 
19.20 Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO TV 
20.30 Queens Logic (co.SUA ’91) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 Chestiunea zilei 22.30 
Seinfeid (s, ep. 171)23.00 Știrile PRO TV/ 
Profit 23.30 Audiența națională (talkshow)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 9.10 
Dreptul la iubire (s/r) 10.00 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 10.45 Queens Logic (f/r) 12.30 
Seinfeld (s/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Conspirația (thriller SUA 1994) 14.30 Suflet 
de femeie (s) 15.15 Tânăr și neliniștit (s) 
16.00 Cărările iubirii (s) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.30 Dreptul la iubire (s) 18.15 Știrile 
PRO TV 19.20 Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Spitalul de urgentă (s, ep. 
22) 21.30 Lois și Clark (s, ep. 11) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 Chestiunea zilei 22.30 
Veronica (s, ep. 22) 23.00 Știrile PRO TV/ 
Profit 23.30 Profesiunea mea, cultura

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 9.10 
Dreptul la iubire (s/r) 10.00 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 11.00 Norocosul (s) 12.30 Dragul de 
Raymond (s) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Light Sleeper (dramă SUA '91) 14.30 Suflet 
de femeie (s) 15.15 Tânăr și neliniștit (s) 
16.00 Cărările iubirii (s) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.30 Dreptul la iubire (s) 18.15 Știrile 
PRO TV 19.20 Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 The Comeback (dramă SUA 
1989) 22.15 Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 Nebun după tine (s, 
ep. 23) 23.00 Știrile PROTV / Profit 23.30 
Pro și contra

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 9.10 
Dreptul la iubire (s/r) 10.00 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 10.45 The Comeback (f/r) 12.25 Nebun 
după tine (s/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Jacob's Ladder (thriller SUA ’90) 14.30 
Suflet de femeie (s) 15.15 Tânăr și neliniștit 
(s) 16.00 Cărările iubirii (s) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Dreptul la iubire (s) 18.15 
Știrile PRO TV 19.20 Chestiunea zilei 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Melrose Place (s, ep. 
114) 21.30 Mercenarii (s, ep. 4) 22.15 Știrile 
PRO TV 22.20 Chestiunea zilei 22.30 
Prietenii tăi (s, ep. 21) 22.55 Știrile PRO TV
23.30 întâlnire cu presa

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 9.10 
Dreptul la iubire (s/r) 10.00 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 11.00 Beverly Hills (s/r) 11.45 Melrose 
Place (s/r) 12.30 Adevărul gol-goluț (s) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 Jagged Edge 
(thriller SUA 1985) 14.40 Suflet de femeie 
(s) 15.15 Tânăr și neliniștit (s) 16.00 
Cărările iubirii (s) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Urmărire generală 17.50 Reforma la români 
18.15 Știrile PRO TV 19.20 Chestiunea zilei
19.30 Știrile PRO TV 20.30 Efecte speciale 
(s, ep. 12) 21.30 Universal Soldier (f. SF 
SUA 1992) 23.30 Știrile PRO TV - Un altfel 
de jurnal 23.45 Chestiunea zilei

8.00 Noile aventuri ale lui Superman (ep. 
16) 8.30 Călătoriile lui Gulliver (ep. 12) 9.00 
Legenda lui Wilhelm Tell (ep. 4) 10.00 Fa

milia Clock (fantezie, SUA, 1973) 11.00 Pro 
motor 12.00 Accapulco Heat (ep. 11) 12.55 

Știrile PRO TV 13.00 Soțul și soția (ep. 29)
13.30 Bebe (s, ep. 1) 14.00 Alo, Generația 

PR016 15 Lumea filmului 17.00 Profashion
17.30 Knight Rider, Supercomando (ep. 10)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 Academia de 
poliție (ep. 24) 21.00 Dincolo de Africa 

(dramă: SUA, 1985)23.50 Știrile PRO TV: 
Știri Sportive

8.20 Noile aventuri ale lui Superman (ep. 17) 
8.40 Super Abracadabra; Fiica Oceanului 
(ep. 9) 11.00 Marile Destine ale Secolului 
XX (ultimul episod) 12.00 Profeții despre 
trecut cu Silviu Brucan 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 O propoziție pe zi 13.05 Soțul și 
soția (ep. 30) 13.35 Bebe (ep. 2) 14.00 
Chestiunea zilei 15.00 Benny Hill (ep. 20) 
15.30 Echipa mobilă 16.00 Al șaptelea cer 
(ep. 55) 17.00 Buffy, spaima vampirilor (ep. 
21) 18.00 Beverly Hills (ep. 160) 19.00 
Prețul corect 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Ally McBeal (ep. 24) 21.00 Bodyguard 
(melodramă, SUA 1992) 23.15 Știrile PRO 
TV 23.30 Un detectiv cu greutate

7.00 Prima oră (mag. matinal) 10.00 Sport 
Magazin (r) 11.30 Motor. Mag. auto (r) 
12.00 Misterele din New Orleans (s) 
13.00 Știri 13.10 Atingerea îngerilor (s) 
14.05 Celebri și bogați (s) 15.00 Maria 
Mercedes (s, ep. 52) 16.00 Știri 16.10 
Tia și Tamera (s, ep. 50) 16.35 Malcolm și 
Eddie (s, ep. 50) 17.00 Jerry Springer 
Show 18.00 Știri, Meteo, Sport 18.50 Real 
TV 19.00 Detectivi de elită (s, ep. 18) 
20.00 Camera ascunsă (div., ep. 74)
20.30 Destine paralele (dramă SUA 
1989) 22.00 Poză la minut (s, ep. 11)
22.30 Știri

7.00 Prima oră (mag. matinal)10.00 Povești 
de iubire (r) 11.30 Cinemagia (r) 12.00 
Misterele din New Orleans (s) 13.00 Știri 
14.05 Celebri și bogați (s) 15.00 Maria 
Mercedes (s, ep. 53) 16.00 Știri 16.10 Tia 
și Tamera (s, ep. 51) 16.35 Malcolm și 
Eddie (s,e p. 51) 17.00 Jerry Springer 
Show 18.00 Știri, Meteo, Sport 18.50 Real 
TV 19.00 Detectivi de elită (s, ep. 19) 
20.00 Camera ascunsă (div., ep. 75) 20.30 
Brooklyn South (s, ep. 11) 21.30 Dosarele 
Y (do) 22.30 Știri 23.00 Ultima ediție 
(talkshow)

7.00 Prima oră (mag. matinal) 10.00 Ul
tima ediție (talkshow/r) 12.00 Misterele 
din New Orleans (s) 13.00 Știri 13.10 
Atingerea îngerilor (s) 14.05 Celebri și 
bogați (s) 15.00 Maria Mercedes (s, ep. 
54) 16.00 Știri 16.10 Tia și Tamera (s, ep. 
52) 16.35 Malcolm și Eddie (s,e p. 52) 
17.00 Jerry Springer Show 18.00 Știri, 
Meteo, Sport 18.50 Real TV 19.00 
Detectivi de elită (s,e p. 20) 20.00 Camera 
ascunsă (div., ep. 76) 20.30 Comisarul Rex 
(s, ep. 11) 21.30 CI5: Profesioniștii (s,e p. 
11) 22.30 Știri 23.00 Ultima ediție 
(talkshow)

7.00 Prima oră (mag. matinal) 10.00 Ul
tima ediție (talkshow/r) 12.00 Misterele 
din New Orleans (s) 13.00 Știri 13.10 
Atingerea îngerilor (s) 14.05 Celebri și 
bogați (s) 15.00 Maria Mercedes (s, ep. 
55) 16.00 Știri 16.10 Tia și Tamera (s, ep. 
53) 16.35 Malcolm și Eddie (s, ep. 53) 
17.00 Jerry Springer Show 18.00 Știri 
18.50 Real TV 19.00 Detectivi de elită (s, 
ep. 21) 20.00 Camera ascunsă (div, ep.
77) 20.30 Polițiștii (f. SUA 1989) 22.00 
Frasier (s, ep. 22) 22.30 Știri 23.00 Ultima 
ediție (talkshow)

7.00 Prima oră (mag. matinal) 10.00 Ul
tima ediție (r) 12.00 Misterele din New 
Orleans (s) 13.00 Știri 13.10 Atingerea 
îngerilor (s) 14.05 Celebri și bogați (s) 
15.00 Maria Mercedes (s, ep. 56) 16.00 
Știri 16.10 Tia și Tamera (s,ep. 54) 16.35 
Malcolm și Eddie (s, ep. 54) 17.00 Jerry 
Springer Show 18.00 Știri, meteo, sport 
18.50 Real TV 19.00 Detectivi de elită (s, 
ep. 22) 20.00 Camera ascunsă (div, ep.
78) 20.30 Alegeți filmul 22.00 Știri 22.30 
Dincolo de stele (dramă SF SUA 1989)

7.00 Lumea Andrei 10.00 Sister, sister 

(ep. 23) 10.30 Malcolm și Eddie (ep. 23) 

11.00 Gregory Hines Show (ep. 23) 11.30 

Lumea lui Dave (ep. 23) 12.30 Apel de 

urgență 13.00 Motor 13.Ș0 Sport magazin 

15.00 Călătorii în lumi paralele (ep. 2) 16.00 

Pământul. Bătălia finală (ep. 12) 17.00 

Jerry Springer Show 18.00 Știri 18.30 

Camera ascunsă (ep. 79) 19.00 Detectivi 

de elită (ep. 23) 20.00 American Gigolo 

(dramă, SUA, 1980) 22.00 Real TV 22.30 

Știri 23.00 Fotbal Premier League

7.00 Lumea Andrei 10.00 Sister, sister 

(ep. 24) 10.30 Malcolm și Eddie (ep. 24) 

11.00 Gregory Hines Show (ep. 24) 11.30 

Lumea lui Dave (ep. 24) 12.00 Legături 

de familie (ep. 12) 12.30 Povești de iubire 

14.00 Cinemagia - emisiune 14.30 Wyatt 

Earp; întoarcere la Tombstone 16.00 

Pantofi de lux (comedie, SUA/Franța, 

1990) 18.00 Știri 18.30 Camera ascunsă 

(ep. 73) 19.00 Detectiv de elită (ep. 24) 

20.00 Momeala (dramă/mister, SUA, 

1994) 22.00 Frasier (ep. 22)
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*Vând apartament 3 ca
mere, zona Mărăști, parter, 
spre stradă, ideal pentru 
activitate privată (magazin, 
cabinet medical, birou no- 
tarial etc.). Tel. 222476.

case marcaj, cântare elec
tronice, la prețuri avantajoase. 
Reciclăm cartușe imprimante 
laser și ink-jet. Asigurăm ser
vice în garanție, postgaranție 
și piese schimb. Tel. 092/ 
554878,092/380613(3787)

• Viagra, 120.000, spray 
contra ejaculării rapide

• Vând grădină cu fundație 
casă- 6 ari, în sat Glod- 
ghilești, corn. Burjuc. Infor
mații familia Groșan, nr.120 
(6227)

• Vând teren intravilan pe 
DN7, 7500 mp. Tel. 225194. 
(6122)

• Vând apartament 2 ca
mere, confort 1, decomandat.

159.000, 01/6376273, 092/ 
342628, 092/342629. (OP)

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

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

• Vând combină Class 
Mercator, masa 4 m, tel.

• Societate comercială 
angajează achizitori de buș
teni și cherestea. Relații la tel. 
094-883439 (OP)

• Convenabil interfoane 
scară, alarme moderne. 092 
782279 (6220)

• S.C. Rompiro SA 
Orăștie, str. Codrului, nr. 25, 
organizează licitație des
chisă, cu strigare, în data de 
17.02.1999, ora 9, pentru 
vânzarea utilajelor și mijloa
celor de transport dispo
nibile. Relații suplimentare la 
sediul societății sau la tel. 
242050 (inginer Drăgan 
Viorel). Licitația se repetă 
săptămânal, în ziua de 
miercuri, ora 9, la sediul 
societății, până la vânzarea 
tuturor mijloacelor fixe dispo
nibile. (4149)

• Familia îndurerată 
anunță că în 8 februarie se 
împlinesc 6 săptămâni de la 
trecerea în neființă a celui 
care a fost un bun soț, tată, 
bunic și străbunic

BRETOI GLIGOR
Parastasul și slujba de 

pomenire vor avea loc sâm
bătă, 6 februarie, la Biserica 
Ortodoxă Biscaria, din Si- 
meria. (6191)

• A trecut un an de când 
s-a stins din viață iubitul meu 
soț

TEODOR DRĂGHICI
Odihnește-te în pace su

flet bun! Soția Tudorița. 
(4245)

Tel. 622445 (6739)
• Vând casă, Deva.str. 

Prunilor, nr.9. Tel. 215754. 
(6218)

• Vând casă mare, anexe, 
grădină (prefer țigani). 
Sântandrei, nr. 55. (6231)

•Vând casă. Mintia, nr. 167 
(6230)

• Vând casă, corn. Hărău. 
nr.53. Tel. 214123(6229)

• Vând casă, cu grădină, 
sat Banpotoc. Tel. 261138 
(6226)

• Vând garsonieră, parter.
Deva, tel. 227250._________

• Vând garsonieră, Zaran- 
dului.Gojdu, etaj 3,37.000.000, 
negociabil. Tel. 231460 (6236)

• Vând apartament 2 ca
mere, Deva, Bejan, bl.79, 
ap.49, etaj 2, sc.3, multiple 
îmbunătățiri, preț 46.000.000 
lei. (6237)

• Vând apartament 3 ca
mere, ultracentral, mobilat, 
Deva, etaj 2. Informații în 6 și 
7 februarie, la apartament, tel. 
215024.(6786)

• Vând garsonieră Deva, 
bloc 8, ap.-57, tel. 673138 
(6352)

• Vând casă, anexe gos
podărești, grădină, TV izo
termă, societate comercială. 
Orăștie, tel. 242077 (4148)

• Vând Old Timer Moto cu 
ataș, teren Boholt, pat cu apă 
USA. Tel. 2336.09 (6224)

• Vând VW Passat, înma
triculat, 1300 DM. Tel. 
212036,218392(6240)

• Vând autodubă Iveco 
Turbo Daily 35-10, 3,5 t, 10 
mc, Diesel, axă dublă spate, 
preț 11000 DM. Tel. 216043, 
092 281558 (6242)

• Vând Raba carosată, 10 
tone. Informații tel. 092/ 
772974, stare bună. (4150)

• Vând oțel beton <ț>6 = 2965 
și <|>8,10,12 = 2805 lei/kg. Tel. 
213637, 092348200(6975)

• Cumpăr celulare GSM 
defecte, sparte sau codate, 
eventual repar sau decodez. 
Tel. 094 859958 (6204)

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

• Vând fân 10 tone. Tel. 
283181, zilnic orele 8,30 - 20. 
(6223)

• Vând pui Rotweiler. Tel. 
092 473373.

247655,după ora 18. (4143)
• Vând spațiu comercial și 

mașina tricotat circulară (tre
ning, indispensabili), Orăștie, 
tel. 241238,092/538874 (4148)

• Vând frigorifică 1,5, Ilia, 
Bradului, 27, tel. 198. (5)

ÎNCHIRIERI

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

OFERTE DE
SERVICII

• Confecționăm din mate
riale germane prelate cami
oane, copertine, panouri 
publicitare, acoperiri terase. 
Deva,SC Stilmes, tel/fax 054 
211128,219045(6625)

• Societate comercială
angajează agenți comerciali. 
Tel. 234283 (6991)_________

• NECKERMANN anga
jează vânzătoare confecții 
încălțăminte în Deva. Tel. 
094 700919, 230667, după 
masa. (6694)

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

• Societate comercială 
angajează contabil cu expe
riență, gestionar cunoscător 
piese auto, agenți comerciali 
posesori de carnet conducere 
categ.B. Tel. 092 487709 
(6700)

• Companie americană, 
lider mondial în vânzarea de 
produse cosmetice, caută 
colaborator coordonator de 
vânzări în județul Hunedoara. 
Tel. 094 303276(6212)

• Țin contabilitate pe cal- 
culat'or. Tel. 227986 (6999)

• INTERAMERICAN ASI-
GURĂRI angajează per
soane sociabile, perseve
rente pentru postul coor
donator activitate, în cadrul 
agenției Deva. Rugăm cei 
interesați trimiteți C.V. la nr. 
fax: 01/2107742, 01/
7815023._________________

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

SCHIMBURI UE 
LOCUINȚE

• Schimb apartament 2 
camere, Mărăști, etaj 4, cu 
garsonieră, plus diferență, tel. 
624411(6356)

DIVERSE

• Anunț important! Po
sesorii de garaje situate pe 
terenul S.C. Talc/Dolomita 
SA Hunedoara, de pe str. 
Carpați, sunt anunțați prin 
prezenta că până la data 
de 01.04.1999 să le de
moleze. în caz contrar, 
vom trece începând cu 
acea dată la demolarea lor 
pe propria noastră răspun
dere. Administrația socie
tății. (4244)

PIERDERI

• Pierdut autorizație T 18/ 
98 A YO2 LPG pe numele 
Ozon Dumitru. Se declară 
nulă. (6233)

COMEMORĂRI

• Cu tristețe în suflet tata, 
mama, fratele și bunicii 
anunță trecerea a șase luni 
de la pierderea dragului lor

OVIDIU-IONUȚ 
OGNEAN

Comemorarea duminică, 
7 februarie, ia Biserica din 
Vețel-Vulcea.

• Reamintim că se îm
plinește un an de când a 
plecat dintre noi cea care a 
fost

VALENTINA SCHIAU
din Săcămaș. Parastasul la 
7 februarie. Soțul Achim. 
(6209)

DECESE

• Familia lane Remus și 
Geanina anunță cu adâncă 
durere dispariția fulgerătoare 
din viață a celui care a fost 
pui scump și drag

REMUS ALEXANDRU
înmormântarea va avea 

loc în corn. Brănișca, la 
Biserica Ortodoxă, în 6 fe
bruarie 1999, ora 13. Vei ră- 
mâne veșnic în sufletul 
nostru. (6405)

• Bunicii Petru și Marina, 
Remus și Maria, precum și 
străbunicii losiv și Maria cu 
nemărginită durere regretă 
încetarea din viață a celui 
care a fost un scump și drag 
nepoțel și strănepot

REMUS ALEXANDRU
Nu te vom uita niciodată ! 

(6406)

• Colectivul Direcției Ju
dețene pentru Protecția 
Drepturilor Copilului este 
alături de familia lanc Gea
nina șr Remus la pierderea 
fulgerătoare a fiului lor

ALEXANDRU
plecat de timpuriu din mij
locul acestora. Vă suntem 
aproape în încercarea grea 
prin care treceți.Dumnezeu 
să-l odihnească ! (6235)

• în aceste momente 
grele pricinuite de dispariția 
prematură a celui care a fost

NELUȚU PASCOTESCU 
suntem alături de soție, copii 
și toți cei apropiați. 
Dumnezeu să-l odihnească. 
Familia Coțolan Petru, Deva.

Vremea va continua 
să se încălzească. Cerul 
va fi mai mult noros. în 
jumătatea de nord a țării 
se vor semnala preci
pitații mixte, iar în restul 
teritoriului precipitațiile 
vor fi locale. Frecvent 
se va produce polei. 
Vântul va continua să 
prezinte intensificări în 
majoritatea regiunilor 
țării. Temperatura maxi
mă va avea valori cu
prinse între -3 și +6 gra
de, iar cele minime între 
-6 și +4 grade.

Grupul Școlar Industrial MR 
Simeria

anunță concurs pentru ocuparea postului de 
contabil in data de 16 februarie 1999.

Relații la telefoanele: 260453, 261950.

S.C. DGN Distrigaz Nord SA. 
Tg. Mureș - Sucursala Deva 

organizează la sediul Sucursalei Gaz Metan 
Deva licitație pentru vânzarea mijloacelor 
fixe aprobate pentru casare, în data de 16.02. 
1999. Licitația se va repeta în datele de 23.02. 
1999 și 08.03.1999 până la epuizarea listei.

Informații zilnic între orele 7-15 la Sediul 
Sucursalei Deva, str. E. Gojdu, nr. 85, 
telefoane 227091, 227090, interior 111.

SNP"PETROM" 
~ SA BUCURE ȘTI - 

SUCURSALA PECO" HUNEDOARA- 
DEVA

Vinde la licitație publică, la sediul din 
Deva, str. 22 Decembrie, bl.11, parter, in 
data de 23.02.1999, ora IO, trei cisterne 
MAC R8138CC2 și o camionetă MAC 
TV35C. în caz de neadjudecare, licitația 
se repetă în data de O2.O3.1999. 
Informații la telefon 217950.

CREDIT BANK 
DEVA

vinde la licitație publica
ce va avea loc în data de 10.02.1999, ora 10.00, la 

sediul băncii din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 16, urmă

toarele bunuri:
/. Apartament (în vilă) 3 camere, bucătărie, baie, 2 

holuri, pod, pivniță, garaj și teren intravilan 353 mp, în 

Deva, str. Delavrancea, nr. 13, proprietar SC 

"PRODIMPEX COM " SRL;

2. Imobil P+2E+M, teren 283mp, situat în Deva, str. 

Braniștei, nr. 7, proprietar SC "MULLER INVEST" SRL.

3. Grajd, tânăr, șopron, teren 1213 mp, situate în sat 

Bârsău, proprietar SC "GABOR JURJA"SNC;

4. Vitrină frigorifică, proprietar SC "GELATI MARCO 

PROD" SRL.
Informații suplimentare, la sediul băncii, str. 1 De

cembrie, nr. 16, tel. 211853.

Grupul de Pompieri 
“lancu de Hunedoara” 
al Județului Hunedoara

<C_ Anunță
in baza HG nr.63/94 republicată, modificată și 

completată prin HG nr.224/9G și HG nr.446/96 precum 
și a Normelor metodologice nr.45184/96 modificate 
prin Normele metodologice nr.47735/19.11.96 ale MF, 
Ia data de 11.02.1999, ora 10. va avea Ioc selecția de 
oferte de preț pentru: pâine, brânză ■ telemea de vaci, 
carne de porc în carcasă, fără slănină, și preparate din 
carne (salam de vară) in vederea achiziționării.

Preturile din oferte vor conține inclusiv TVA, iar 
transportul produselor se va face prin grija dv la sediul 
unității noastre.

Ofertele se vor depune în plic sigilat la sediul 
unității noastre din municipiul Deva, str. G. Coșbuc, 

| nr.26, până la data de 10.02.99, ora 15.
I Informații suplimentare se pot obține la telefoanele 
I 214220, 214221, interioare 113, 133 sau 134.



Produse electronice și electrocasnice ale renumitelor firme

CM1EWOO <► îndesii
JAÎUMARf

S0JM7F AVANS ZER0
ANGAJĂM:

1. Director general (administrator) - firms calculatoare
Condiții: bârbat, maxim 35 ani; studii superioare economice sau calculatoare; 

aptitudini manageriale; garanție materiala
2. Director comercial zonal
Condiții: bârbat, maxim 35 de ani; studii superioare (preferabil economice)
3. Economist-contabil (2 posturi)
Condiții: studii superioare economice; maxim 30 de ani

Relații în magazinele din Deva și Orăștie

Exemplu de calcul pentru 12 rate 
______ (la 1 mlilon de leii

* Cumpărătorii JIU trebuie să meargă cu giranții la bancă, CEC, notariat etc, 
contractul se face în magazin, iar produsul se primește pe loc

- Cea mai mică dobândă -4,7%pe lună;calculată numai la soldul rămas 
rezultă o dobândă reală medie de numai 2,5% pe lună

t

NUMAI 
PRIN 1 mcoii/I E X

întotdeauna cu un pas in fata
UamawSma Îm iiiJ * DEVA, str. 1 Decembrie, nr.HA (la parterul Primăriei) • tel. 234392Magazine in jud. Hunedoara * Ora§ de, str. n. Bâicesc», nr.n. tei. 247499

SUMARTCTEl SUMA TOTAL PLATA 1
DOBÂNZII

S3 534 47.500 130.834
83.334 43.542 126.876
83.334 39.584 122.918
83.334 35.625 118.959
83.334 31.667 115.001
83.334 27.709 111.043
83.334 23.750 107.084
83.334 19.792 103.126
83.334 15.834 99.168
83.334 11.875 95.209
83.334 7.917 91.251
83.334 3.959 87.293

| Total dobândâ 308.754 lei

Dobânda totală plătită pe un an de
zile la 1.000.000 de lei este de numai

308.754 lei

Și... lin nOU magazin în HUNEDOARA, bdul Libertății, nr. 10 (spre intrarea principală în Combinat)* tel. 712765

ELECTRONIC UN MAGAZIN AL IMCOMEX

S.C. “CONTINENTAL 
TI RIMEX SRL DEVA

Execută la comandă:
- Mobilier de birou și

□menajări interioare
- Bucătării
- Camere tineret
■ Uși, ferestre

PRODUCEM:
- Cherestea rășinoase
- Semifabricate lemn

pentru construcții

COMENZILE SE PRIMESC LA:
- ATELIER TÂMPLARII, str. M.Eminescu, 48
■ SEDIU, Aleea Plopilor, bl.4/2, DEVA 
Telefoane: 226149,094/525762,094/515468.

O lume latindemâna ta
M proiectare pagini WEB:
if e-mail: <X- ; îv
H telnet / ftp;
M servicii tehnice și comerciale;
M dealer 1 OPTIMA. RIS0. C0MPAREX. INNOTEC

de ani de experiența sunt garanția 
calității serviciilor noastre.

o cu noi pe autostrăzile informației;
Jt

•»•*!« I

Tel: 054/213357, 214121 
http://www.iiruc.ro 
©mail devaPdeva llruc.ro

Cooperativa de Nevâzâtori "Unirea" Alba lulio
Execută la comandă următoarele produse: 
ambalaje din carton ondulat și duplex orice' 

mărime și cantitate;
S perii din păr și plastic pentru uz casnic și industrial.
Informații la tclcfon/fax 058/811060.

r
SC CCRATKANS SA

] CEVA
■ cu sediul pe str. 22 Decembrie, nr. 118,
. angajează șef departament transport 

călători
Condiții:

' O studii superioare specialitatea transport auto
I sau specialități înrudite;
I O vechime minimă în transporturi 5 ani;
i O vârsta maximă 45 ani.
■ Concursul va avea loc la data de 12.02.1999 la sediul 
| societății.
I Informații la tel. 054-212160 sau 054-216139.
L. —— —

I 
I 
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I 
I 
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I
I 
I

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 fi 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
-

“Vă dă dureri de cap 
aprovizionarea cu ȚEVI?”

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

Și încă un secret: la cele mai mici 
prețuri.

Informații la tel. 054/ 221009; 233137, 
int., 180, sau la sediul firmei din Deva, str. 
Depozitelor, nr. 19.

« în atentia celor interesați
• Prin chioșcurile de difuzare a presei 

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

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.

Angajează programatori 
cunoscători de: 

- germană și engleză; . 
- C++ sau Delphi;

- baze de date (Informix, Oracle). 
Informații la tel. 222999, 092/258444

FIRST ROMANIAN
DISTRIBUTION SRL

Firmă canadiană, distribuitor național al produselor
LIBERO, LIBRESSE, ZEWA, NESTLE

Angajează Operator calculator
Condiții: experiență în lucrul pe calculator, studii 

minimum medii, vârsta maximă 32 de ani. disponibilitate 
pentru program prelungit, cunoașterea programului 
WIZCOUNT constituie un avantaj

Se oferă un pachet salarial atractiv și muncă 
într-un colectiv în dezvoltare.

Trimiteți CV până cel târziu luni, 15.02.1999, la 
tel/fax: 055/225229.
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