
începând cu 1 februarie - un nou produs bancar:

DEPOZITUL ANIVERSAR 
BANCA TRANSILVANIA

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

> Suma minimă a depozitului este de 1 milion lei.

■ -----------------------------------==—- —=—

în viziunea PNR

Refacerea agriculturii - 
prioritatea priorităților
• Conferința Filialei 

Hunedoara a Partidului 
Național Român care a avut 
loc vinerea trecută, la Deva, 
a ales consiliul său județean 
•Acesta'este format din 105 
membri, biroul executiv din 
33 de membri și delegația 
permanentă din 11 membri

• Ca președinte al filialei a 
fost ales dl Gheorghe 
Dreghici •Congresul PNR va 
avea loc în luna martie a.c.
• Dl prof.dr. Mihai Berea, 
președintele PNR, susține că 
în viziunea acestei formațiuni 
politice prioritatea priori
tăților în etapa actuală o

reprezintă refacerea 
agriculturii românești 
•Reforma nu trebuie făcută 
împotriva intereselor

A consemnat 
Nicoiae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)
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Noul antrenor al 
Corvinului este 

Petre Gisiu 
Sâmbătă după amiază, antrenorul 

principal al Corvinului, Nicoiae Babeti, 
l-a anunțat pe președintele Octavian 
Cojocaru că este nevoit să plece de la 
echipă datorită unor probleme familiale, 
în aceste condiții, conducerea clubului 
hunedorean a intrat în tratative cu Petre 
Gigiu (fost antrenor câteva etape și la 
Foresta Fălticeni), și care se află de 
duminică la Hunedoara. Urmează 
perfectarea și semnarea contractului 
cu FC Corvinul.

Ieri, la sediul clubului, noul antrenor 
al fotbaliștilor de la Corvinul a fost 
prezentat ziariștilor din presa scrisă, 
reporterilor de la radio și televiziune. 
Prilej bun pentru a-l cunoaște pe 
antrenorul principal al Corvinului, de a 
afla despre gândurile și preocupările 
clubului, ale conducerii tehnice în returul 
campionatului. Alte relatări, în pagina 
sport de mâine a ziarului nostru. (S.C.)

“Situația la Vidra Orăștie nu e 
așa de rea precum pare “

Dialog cu dl ing. Lucian fleiuș. director comercial la 
SC Favior SA - Compania de Blănuri “Vidra” Orăștie

Scrisoare deschisa

REP.: Die director, există 
acum în Orăștie opinia 
potrivit căreia fosta glorie a 
Companiei de Blănuri 
"Vidra" a devenit amintire, 
firma fiind considerată, 
eufemistic vorbind, “pe 
butuci”, asemenea celorlalți 
mari operatori economici 
din localitate. Ce e mit și ce 
e realitate în aceste 
aprecieri?

L.H.: Situația la “Vidra” 
Orăștie nu e așa de rea 
precum pare. Există opinia 
că lucrurile sunt deosebit 
de grave din cauza 
disponibilizărilor tempo
rare la care specificul 
activității ne-a obligat după 
1990. Ciclul de producție 
începe primăvara când 
cumpărăm pieile, în iulie- 
august-septembrie suntem 
în plină producție, pentru ca 
în lunile sezonului rece să 
ne axăm preponderent pe 
activitatea de lichidare a 
stocurilor. în această 
ultimă perioadă, în fiecare 
an, suntem nevoiți să 
disponibilizăm aproape 
întreg personalul productiv, 
în această iarnă, de 

exemplu, am trimis în 
șomaj 900 de salariați din 
1340 câți avem în total. E 
singura posibilitate de a nu 
greva cheltuielile firmei cu 
efecte salariale nejusti
ficate în perioada de 
reducere a volumului 
producției.

REP.: Să înțelegem, die 
director, că dincolo de 
aceste "migrații" sezo
niere,șomaj-servici, a ie 
saiariațiior d-voastră, nu 
sunt probleme deosebite 
privind pulsul economic ai 
societății?

L.H.: Dacă e să ne 
raportăm la nivelul 
producției pe care l-am avut 
în 1989, actualmente ne 
situăm undeva cam pe la 70 
la sută. în industria 
blănăritului acest procent 
de diminuare a volumului 
producției este important. 
După 1990 se poate spune 
că ne-am păstrat un nivel al 
producției constant. Luând 
ca reper volumul 
exporturilor, ne situăm per
manent pe un palier 
reprezentând o valoare de 
4-5 milioane de dolari pe an.

REP.: Desfacerea pe 
piața internă nu ar fi un 
reper concludent ?

L.H.: Piața internă 
cere mult și dă puțin. în 
cele 22 de magazine 
proprii de desfacere și 
prezentare, precum și în 
alte rețele comerciale 
avem un stoc de marfă de 
peste 9 miliarde de lei. 
Populația este într-o 
cumplită lipsă de resurse 
financiare și în aceste 
condiții, deși cererea ar 
fi mare, posibilitatea 
satisfacerii ei este 
aproape nulă. Singurii 
bani pe care se poate 
conta sunt cei obținuți din 
export și, bineînțeles, cei 
care fac obiectul 
creditelor bancare cu 
care lucrăm.

REP.: Emăre volumul 
acestor credite?

L.H.: Lucrăm cu un 
credit curent de cca. 20 
de miliarde de lei. în 1998 
am avut de ramhursat, 
numai ca dobânzi, o sumă

A. SĂLĂGEAN 
(Continuare în pag. 2)

In iu na septembrie 1998 am avut 
probleme deosebite privind reluarea 
livrării agentului termic în municipiul 
Deva și Brad datorită datoriilor foarte 
mari înregistrate de APATERM Deva 
și RA GCL Brad. Discuțiile au durat 
aproape o lună de zile și au fost mult 
mediatizate.

Toți factorii implicați au promis 
atunci că vor lua toate măsurile 
pentru achitarea datoriilor față de 
termocentrala Mintia și îndeplinirea 
obligațiilor ce ie revin.

Pentru informarea corectă a 
populației și a factorilor responsabili 
dorim să prezentăm situația la zi.

Astfel, APATERM Deva are o 
datorie de 35,7 miliarde iei, din care 
21,2 miliarde iei pentru energia 
termică și 14,5 miliarde iei penalități 
și majorări.

Față de iuna septembrie 1998 s-a 
înregistrat o creștere a datoriilor de 
10,7 miliarde iei ia APATERM Deva.

RAGCL Brad are o datorie de 9,6 
miliarde iei, din care 6,3 miliarde iei 
pentru energia termică și 3,3 miliarde 
iei penalități și majorări.

Față de iuna septembrie 1998 s-a 
înregistrat o creștere a datoriilor de 
2,4 miliarde iei ia RA GCL Brad.

fn aceste condiții suntem legal 
îndreptățiți să întrerupem complet 
livrarea de agent termic pentru cele 
două municipii.

Doresc să atrag atenția tuturor 
factorilor responsabili cu asigurarea 
energiei termice, și în primul rând 
conducătorilor celor două primării de 
la Deva și Brad și a celor două 
societăți comerciale APATERM Deva și 
RAGCL Brad, că sunt direct 
răspunzători de situația creată, 
deoarece cu toate intervențiile noastre 
nu se achită de sarcinile ce le revin 
prin contractele încheiate cu 
temocentraia Mintia.

Din cauza restanțelor foarte mari, 
CONEL și termocentrala Mintia au 
greutăți deosebite privind piața și 
asigurarea combustibililor necesari 
funcționării grupurilor energetice.

Dorim să știm ce au de gând să 
facă partenerii noștri pentru a-și 
îndeplini obligațiile față de furnizorul 
de energie termică și față de populația 
celor două municipii.

Ce măsuri au de gând să ia 
consiliile locale, conducerile primă
riilor și aie celor două societăți pentru 
a asigura in continuare agentul termic 
pentru cele două municipii, pentru că 
în prezent această grijă majoră a 
rămas numai în sarcina noastră.

Cu toate acestea, termocentrala își 
va îndeplini în continuare în bune 
condiții sarcinile ce-i revin, dar 
așteptăm aceiași lucru de la partenerii 
noștri.

Dr.ing. Victor VAIDA 
 director

Mâine, !a Universitatea Petroșani

Seminar pe tema 
zonelor defavorizate

Legea Zonelor Defavorizate 
face obiectul unor preocupări și 
acțiuni perseverente ale facto
rilor responsabili de aplicarea ei 
în județul Hunedoara, unde au 
fost declarate până acum zone 
defavorizate bazinul carbonifer 
al Văii Jiului și perimetrul-minier 
din Țara Zarandului (municipiul 
Brad cu localitățile înconju
rătoare). '

Pe această temă, a zonelor 
defavorizate, Centrul de Afaceri 
Master Deva, în colaborare-cu 
Prefectura județului Hunedoara, 
Oficiul Prefectural Petroșani și 
Primăria Petroșani, organizează 
mâine, 10 februarie 1999, la 
Universitatea Petroșani, un 
interesant seminar. Lucrările vor 

începe la ora 10, în amfiteatrul 
101, și vor fi onorate de 
prezența unor reprezentanți ai 
FPS, Agenției de Ocupare și 
Formare Profesională, 
DGFPCFS, Programului de 
Redistribuire a Forței de Muncă
- finanțat de Banca Mondială
- Programului PHARE pentru 
Dezvoltare-Regională, CCI 
Hunedoara, ANDIPRZM, sindi
catelor miniere. Vor participa, 
ca invitați și garanți pentru 
rezolvarea problemelor legate 
de întocmirea și punerea în 
practică a programelor de 
investiții și dezvoltare în Valea

D. GHEONEA 
(Continuare în pag. 2)

Raid- anchetă în magazinele alimentare

Aprovizionarea se rezumă doar
la alimentele de bază

Perioada de după 1989 a 
adus pe piața românească o 
diversitate de produse atât 
alimentare, cât și mărfuri 
industriale autohtone, dar și de 
proveniență străină. Dacă 
înainte de revoluție spațiile 
unităților comerciale etalau 
puține sortimente care se 
vindeau doar p.e bază de 
cartelă, acum acest lucru a 
dispărut cu desăvârșire, lată că 
acum, nu doar în magazinele 
întreprinzătorilor particulari, ci 
și în cele de stat, produsele 
oferite spre vânzare sunt di

verse, reușind să acopere o 
gamă largă și să răspundă în 
totalitate cerințelor potențialilor 
cumpărători. Cu toate acestea, 
lipsa banilor cu care se 
confruntă românii la ora actuală 
nu permite o aprovizionare 
bogată. Sunt destui oameni 
nevoiți să se limiteze doar la 
pâinea cea de toate zilele, la 
produsele alimentare de bază: 
ulei, zahăr, sare, oțet, și care mai 
rar își permit să consume 
produse din came.

Fenomenul magazinelor 
alimentare foarte bine 

aprovizionate, vizitate de un 
număr mic de cumpărători, l-am 
întâlnit și în orașul Hațeg.

La Magazinul nr. 51 
aparținând SC Țara Hațegului 
SA, doamna casieră Valeria 
Sabău ne-a spus: ,,Realizăm 
venituri mici, deoarece oamenii 
au devenit foarte economi și 
calculați. Multă lume din zonă 
este șomeră și nu îșipermite să 
facă cheltuieli mari. Prin urmare 
se limitează la strictul necesar: 
pâine, ulei, zahăr, mai rar 
dulciuri sau mezeluri". 
Magazinul are un profil 

alimentar, dar un raion 
etalează și produse de 
cosmetice și detergenți.

Aprovizionarea se face de 
către SC Țara Hațegului, însă 
dl Gheorghe Buzgar, șeful 
unității, se ocupă personal de 
acest lucru: „Avem o gamă 
largă de produse din seria 
băuturilor și dulciurilor, dar și 
produse din carne, pâine, 
fructe exotice, detergenți și 
altele.

Cristina CÎNDA

(Continuare în pag. 2)
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Refacerea
agriculturii
(Urmare din pag. 1)

poporului «Trebuie să ne 
regăsim identitatea națională 
• Ce mesaje au mai fost 
transmise

După ce dnii Gheorghe 
Dreghici și Achim Florin au 
prezentat activitatea Filialei 
PNR Hunedoara și sinteza 
programului economic, 
președintele acestei 
formațiuni politice a abordat 
sistematic, pragmatic și 
convingător principalele 
probleme economico- 
sociale, cât și de politică 
externă cu care este 
confruntată acum România, 
lată, în esență, care sunt 
viziunea și opțiunile acestei 
formațiuni politice. PNR nu s- 
a născut împotriva altor 
partide, dar are locul său dis
tinct pe eșichierul politic. 
Dacă actuala putere pe care 
a sprijinit-o în alegerile din 
1996 n-a realizat programul 
electoral în 100 de zile,-cum 
a promis, nu-l va realiza nici 
în 1000 de zile, văzând 
degradarea continuă a 
nivelului de trai. S-a ajuns 
acolo încât astăzi avem 
peste 30 la sută din populația 
țării care trăiește mai rău 
decât înainte de 1990. Dacă 
acum mai avem sub 200 mii 
de firme mici și mijlocii față 
de circa 600 mii existente în 
1996, denotă o politică 
antieconomică și antinațio
nală. Formarea unei clase de 
mijloc, care să asigure 
prosperitatea în țară, este 
doar o vorbă goală, starea 
exploatațiilor agricole fiind 
departe de a demonstra că 
ne dorim o țară bogată, cu 
oameni bogați.

Dl Berea susține că 
proprietatea reprezintă 
temelia dezvoltării țării, 
prelungirea ființei noastre, 
cu condiția ca această 
proprietate să devină 
productivă, nu să fie doar 
purtătoare de impozite și 
taxe. Ca urmare, privatizarea 
(făcută de FPS după propria 
inspirație) și reforma trebuie 
să fie făcute pentru 
prosperitatea oamenilor, nu 
împotriva intereselor lor, în 
folosul unei oligarhii ce 
reprezintă abia unu-două 
procente din populație, în 
vreme ce restul oamenilor n- 
au nici mijloacele necesare 
pentru existență, așa cum ne 
prefigurează viitorul străinii 
finanțiști, care ne trimit mai 

^degrabă spre Africa decât

MARȚI 
9 februarie 
TVR 1

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 handi
cap 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 
1996) 22.40 Jurnalul de 
noapte. Sport 22.55 Opinia 
publică

TVR 2
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) 

spre Europa. Este de-a 
dreptul un act dement ca 
România care susținea cu 
alimente o bună parte din 
Europa (era un adevărat 
grânar), având piețe 
economice de desfacere și 
în Asia, să ajungă să 
importe 60 la sută din 
alimentele necesare (în 
vreme ce alte țări, pentru a 
stimula producția proprie, 
interzic prin lege să 
importe mai mult de 5 la 
sută din nevoile 
alimentare), distrugerea 
agriculturii fiind o politică 
impusă și prin programul 
ASAL. Dacă Dumnezeu ne- 
a dat factori naturali 
favorabili și știința de-a 
lucra pământul și de a 
crește animale, este de 
neîngăduit să nu bene
ficiem și să valorificăm de 
aceste condiții. Folosind 
posibilitățile ce le avem se 
poate ca în 10-15 ani să 
devenim o țară mediu 
dezvoltată.

Firesc ar fi ca protecția 
socială să aibă în vedere și 
crearea unor noi locuri de 
muncă, situația din Valea 
Jiului arătând că actuala 
putere s-a așezat pe o 
bombă ce poate exploda 
oricând, dacă disponi
bilizările și lichidările se țin 
lanț, fără a se crea și alter
native.

PNR, în privința politicii 
externe, crede că trebuie 
să avem relații bune de 
colaborare cu toate țările, 
dar intrarea în UE și NATO 
va fi posibilă numai atunci 
când acestea vor avea 
nevoie de noi, însă acum n- 
avem nici o strategie clară 
și nici n-am atins criteriile 
ce ni se pun.

Prin mesajele transmise 
din partea unor alte filiale 
ale partidelor politice s-a 
exprimat nădejdea că PNR 
va avea forța necesară să 
acceadă la guvernare și în 
Parlament, având o 
platformă și o doctrină ce 
sunt agreate de un seg
ment larg electoral, 
subliniindu-se totodată că 
puterea noastră ar trebui să 
stea în ceea ce ne unește, 
nu în ceea ce ne dezbină. 
După încheierea conferinței 
dl Berea a avut o întâlnire 
cu reprezentanți ai mass 
media de la care vom 
reveni cu detalii.

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 
22.20 Schi alpin

ANTENA!
10.00 Știri 10.15 Agenția de 

presă (r) 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.25 
Pericol iminent (s/r) 12.30 
Cronici paranormale (s)
13.30 Planeta vie (do) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul 
de foc 15.30 Dallas (s, ep. 
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)

Seminar pe 
tema zonelor 
defavorizate

(Urmare din pag. 1)

Jiului, factori de conducere din 
administrațiile județeană 
Hunedoara și municipală 
Petroșani, primarii localităților 
din zonă, dar și conducători de 
întreprinderi și instituții, patroni, 
investitori, oameni de afaceri.

După cum ne informează 
dna ec. Flavia Arșoi, director 
executiv al Centrului de Afaceri 
Master Deva, în invitația - pro
gram sosită la redacție, vor fi 
dezbătute probleme stringente 
cu care se confruntă zonele 
defavorizate, criteriile legii 
acestora, oportunitățile de 
afaceri în aceste regiuni și 
avantajele oferite celor care 
vor investi aici, în scopul 
încadrării din rândul 
personalului disponibilizat în 
urma restructurării sectorului 
minier, posibilități de finanțare 
și de creditare, de pregătire a 

^forței de muncă etc.

(Urmare din pag. 1)

Dar orașul este mic și 
aproape toate unitățile 
comerciale (cofetăria, aprozarul 
etc) vând aceleași produse pe 
care le avem și noi, prin urmare 
concurența este acerbă. Și apoi 
mai este un aspect: primele 
două luni din an sunt foarte 
slabe pentru comercianți”, era 
de părere dna Sabău.

SC Liana SRL Hațeg 
funcționează într-un spațiu 
restrâns și desface atât produse 
alimentare cât și articole 
cosmetice. Mai căutate sunt, 
bineînțeles, alimentele. Pâinea 
de 800 g costă aici 2500 lei și 
este produsă de Miracetti 
Hunedoara. O pungă de lapte 
costă 3500 lei, iar o cutie de 
margarină RAMA se vinde la 
prețul de 6500 lei.

Aprovizionarea cu pâine și 
alte produse de panificație se 
face zilnic, prin grija și efortul 
doamnei administrator. Tot aici 
am aflat că mezelurile nu prea 
trec în perioada următoare 
sărbătorilor de iarnă. Fiind situat 
în apropierea școlii, magazinul 
este des frecventat de elevi. 
Cumpărăturile lor se reduc la 
snacks-uri, sticks-uri, bom
boane, acadele, cornuri cu 
ciocolată și gumă de mestecat.

„Am lucrat 30 de ani în 
comerț, dar acum situația este 
cu mult.mai grea. Avem foarte 
multe taxe de plătit, apoi chiria 
care este de 1.300.000lei/lună, 
în timp ce vânzările sunt pe zi 
ce trece mai slabe. Oamenii nu

pro rv
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 9.10 Dreptul la 
iubire (s/r) 10.00 Tânăr șl 
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 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Spitalul de 
urgentă (s, ep. 22) 21.30 Lois 
și Clark (s, ep. 11) 22.15 
Știrile PRO IV 22.30 Veronica 
(s, ep. 22) 23.00 Știrile PRO 
TV/Profit 23.30 Profesiunea 
mea, cultura

ACASĂ
7.00 Celeste sempre 

Celeste (s/r) 7.45 Guadalupe 
(s/r) 8.30 Te iubesc (sr) 9.00 
Dragostea nu moare (s/r) 
10.00 Body Double (f/r) 11.25 
Ca la mama Acasă (r) 11.30 
De partea legii (s/r) 12.30 Ul
tima vară (s/r)13.15 D.a. (r)
13.45 Dragoste și putere (s/ 
r) 14.45 Misterioasa doamnă

“Situația la Viura Orăștie...”
(Urmare din pag. 1)

de 14 miliarde de lei.
REP.: Ce profil al 

producției a veți în prezent ?
L.H.: Anul trecut am 

fabricat 32.000 de bucăți 
confecții, majoritatea din 
gama scurtelor din piele de 
ovină prelucrate pe 
“dermă”. Am făcut export 
direct în țări ca Italia, Rusia, 
Statele Unite și Germania. 
Tot în 1998 am fost 
parteneri de afaceri pentru 
doi producători de marcă 
din domeniul vestimen
tației și am numi Benetton 
și Georgio Armani. Pentru 
acești parteneri am 
executat în lohn o 
producție de cca. 10.000 
de confecții, sperând ca și 
pentru acest an oferta 
noastră să stea la baza

Aprovizionarea se 
rezumă doar 

la alimentele de bază
mai au posibilitatea să meargă 
acasă cu plasa plină, să așeze 
pe masă tot felul de produse chiar 
dacă acestea abundă pe piață, 
iși cumpără din magazine doar 
cele absolut necesare, pe care 
nu le găsesc în piață sau în 
târguri’’, ne-a mărturisit dna ad
ministrator.

Magazinul 64 aparținând SC 
Țara Hațegului practică prețuri 
foarte accesibile. Rafturile 
etalează o gamă variată de 
produse, de la boia, piper și alte 
condimente, gelatină, esențe, 
alimente, până la băuturi 
alcoolice, țigări dar și brânzeturi, 
mezeluri și conserve.

,,Aprovizionarea se face lu
nar, direct de la producători, ceea 
ce ne permite să practicăm cele 
mai scăzute prețuri din oraș, la 
un rulaj foarte mare de marfă. 
Cota de adaos comercial 
stabilită de noi este de 11 la sută 
la vânzările en gros și de până 
la 21 la sută la vânzările en de
tail. în afară de persoanele fizice 
care își fac cumpărăturile la 
magazinul nostru, suntem foarte 
solicitați de Școala ajutătoare 
Săcel, Școala profesională 
Bretea și Spitalul Păclișa, cărora 
le asigurăm cantitățile de con
serve necesare”, a mărturisit dl 
Nelu Ivancu, lucrător gestionar.

La SC Forescom SRL

(s/r) 15.30 Te iubesc (s) 16.00 
Celeste sempre Celeste (s)
16.45 Guadalupe (s) 17.30 Ul
tima vară (s) 18.25 Ca la 
mama Acasă 18.30 Dra
gostea nu moare (s,e p. 55) 
19.25 Dex, mascatul (d.a) 
20.00 Dragoste și putere (s)
20.45 Misterioasa doamnă 
(s) 21.30 Surorile (s, ep. 37)
22.30 L’Homme Presse 
(thriller Italla/Franta 1977)

PRIMA TV
7.00 Prima oră (mag. 

matinal)10.00 Povești de 
iubire (r) 11.30 Cinemagia (r) 
12.00 Misterele din New Or
leans (s) 13.00 Știri 14.05 
Celebri și bogați (s) 15.00 
Maria Mercedes (s, ep. 53) 
16.00 Știri 16.10 Tia șl Tamera 
(s, ep. 51) 16.35 Malcolm șl 
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)

unei noi colaborări.
REP.: Cum vedeți 

viitorul imediat ai 
companiei?

L.H.: Dacă avem în 
vedere că în plan intern 
stăm pe nisipurile 
mișcătoare ale unei 
economii gata să se 
dezintegreze, singura 
soluție viabilă pentru noi 
prevede o majorare a 
ponderii exportului în 
volumul total al producției. 
De aceea pentru acest an 
facem eforturi deosebite 
de a crește exportul cu 50 
la sută față de 1998. Un 
venit de 7,5 milioane de 
dolari proveniți din 
activități de export ar fi 
acoperitor pentru a rezista 
conjuncturii interne 
nefavorabile.

gestionarele Eugenia Lucaci 
și Irina Ghizelan erau foarte 
ocupate la data vizitei noastre. 
,.Tocmai se face aprovi
zionarea cu pâine și 
specialități care sunt căutate 
și apreciate de cumpărători. 
Brutăria dlui Comei Milea este 
situată în apropiere, ceea ce 
face ca pâinea desfăcută de 
noi să fie în permanență 
proaspătă. Aprovizionarea cu 
produse de panificație se face 
nu doar o dată pe zi, ci de câte 
ori este necesar. Prețul unei 
pâini de 800 g este de doar 
2500 lei, iar calitatea este 
deosebită. De altfel, la pâine 
avem cei mai mulți clienți 
fideli, căci celelalte produse 
,,nu se prea caută, deși sunt 
necesare”, ne-a spus dna di
rector.

Concluzionând am putea 
spune că, deși magazinele 
alimentare sunt foarte bine 
aprovizionate, o mare parte din 
populație abia reușește să își 
asigure hrana necesară, trăind 
de pe azi pe mâine. Nici 
comercianțilornu le merge prea 
bine. Ei sunt obligați la tot felul 
de taxe și impozite, în vreme 
ce puterea de cumpărare 
scade îngrijorător. Până unde 
se va ajunge, nu putem ști.

hbg> x
10.00 Din nou liber 

(dramă, 1997) 11.45 Teren 
minat (thriller, 1994) 13.30 
Crime la indigo (thriller, 
1995) 15.30 înmormântare 
cu cântec (co., 1992) 17.00 
în căutarea dragostei ( f.a., 
1997) 18.45 Incognito
(thriller, 1997) 20.30 Interviu 
pe scaunul electric (co., 
1988) 22.15 Vremea
răzbunării (dramă, 1996)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program co

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

ANTENA I - DEVA
16.30-17.00 Sportul 

hunedorean 17.00-17.50 
Antena 1 București 17.50- 
18.00 Știri locale 18.00-24.00 
Antena 1 București j

iietescep
Marți, 9 februarie

O BERBEC
Este timpul să vă corectați 

greșelile făcute, fără să vă 
faceți probleme că ați putea 
să vă pierdeți poziția. Fiți 
atenți ca rugămintea șefilor 
să nu vă intre pe o ureche ș, 
să vă iasă pe cealaltă pentru 
că, la rândul lor, au o memorie 
mai bună decât credeți.

O TAUR
Din păcate aveți o 

săptămână grea datorită 
tensiunii, sarcinilor grele și 
neplăcute. Obosiți ușor și 
faceți multe greșeli, cei ce vă 
înconjoară devenind tot mai 
iritați.

O GEMENI
Azi concentrați-vă mai mult 

la viața particulară decât la 
succesele profesionale. Cei 
născuți în prima decadă vor 
acorda mai multă atenție 
flirturilor, distracțiilor.'

Z) RAC
Aveți sentimentul că 

partenerul nu vă înțelege. 
Poată că este așa, dar i-ați 
spus totul cu sinceritate? Se 
arată o nouă șansă tentantă 
datorită avantajelor materiale 
pe care le aduce. Fiți hotărât, 
nu ezitați.

O LEU
Chiar dacă această zi nu 

este favorabilă zodiei dv., 
măcar vă va trezi din 
melancolie. Este important să 
lăsați la o parte fanteziile și 
iluziile și să vă angajați cu 
hotărâre într-o activitate 
plăcută.

O FECIOARĂ
Ați reușit să vă construiți 

un plan coerent din diferite 
idei. Este o zi bună, succesele 
vă fac fericit. Aveți întâlniri de 
afaceri promițătoare. Aveți 
grijă să nu păreți mai puțin 
egoist decât sunteți.

O BALANȚĂ
Scutiți-vă de stresul 

permanent, căci dăunează 
sănătății. împărțiți banii cu 
chibzuință. Nu evocați trecutul 
chiar dacă cineva vă aduce 
aminte de el.

O SCORPION
"Ce poți face azi nu lăsa pe 

mâine" - este valabil mai ales 
pentru dv. Vă puteți baza pe 
grațiile Fortunei în privința 
situației finaciare. Atenție la 
sănătate.

O SĂGETĂTOR
Instinctual, evitați orice v-ar 

perturba confortul spiritual. 
Nu sunteți nici laș, nici infidel 
ori indecis, cum vă 
cataloghează unii. Pur și 
simplu deveniți un mediator de 
succes.

O CAPRICORN
Azi sunteți hotărâți și 

curajoși. Acestea sunt calități 
demne de apreciat, dar, mare 
atenție, s-ar putea ca ele să 
vă afecteze relațiile 
sentimentale. Vă conduceți, 
azi, după principiul “scopul 
scuză mijloacele."

O VĂRSĂTOR
Nativele din Vărsător nu se 

vor da înapoi din fața 
obstacolelor. Vor accepta 
sarcini noi ca să-și 
demonstreze perseverența și 
talentul. Este o zi oportună 
pentru călătorii și afaceri. Cei 
din prima decadă să fie mai 
precauți în acceptarea 
ofertelor!

3 PEȘTI
Vă doriți ceva nou, vă 

plictisește ceea ce faceți. 
Afacerile începute mai demult 
vă pot aduce profituri în 
continuare dacă știți cum să 
procedați. O rudenie vă poate 
da o nouă idee de a face bani.

netescer
s_________________________ /
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La 28 februarie

Se vor 
reuni 

tricolorii 
noștri

Nu ne mai desparte mult 
timp până vom intra din nou în 
febra întrecerii tricolorilor în 
grupa preliminariilor turului final 
al Campionatului European de 
fotbal din anul 2000. Așa după 
cum preciza selecționerul re
prezentativei României, Victor 
Pițurcă, lotul se va reuni la Bu
curești, la 28 februarie, când 
încep pregătirile pentru meciurile 
din primăvară. Primele meciuri 
amicale de verificare vor avea 
loc la 3 martie cu reprezen
tativa Albaniei și la 10 martie cu 
echipa similară a Israelului. La 
primul meci, Pițurcă speră să 
aibă 6-7 titulari, iar la al doilea, 
aproape toți cei Vizați să facă 
parte din formația de bază.

în selecționarea jucători
lor se are în vedere forma în 
care se află cei vizați pentru 
a juca în națională. Deocam
dată, Pițurcă urmărește cu 
atenție evoluția fiecărui jucă
tor posibil de a fi chemat la 
lot și este preocupat de un 
mijlocaș bun în locul lui Cătălin 
Munteanu mai puțin prezent în 
echipa sa de club Salamanca 
și caută soluții și pentru even
tual? lipsă a lui Adrian llie din 
atac. Despre Barbu a spus că 
dacă va convinge și la Rapid, 
ar putea fi convocat la lot, 
întrebat dacă îl are în vedere 
și pe Răducioiu, selecționerul 
a fost mirat că, deși a căutat 
să-l contacteze prin Țețe Mo- 
raru, Răducioiu n-a dat nici un 
semn, și cum nici la Brescia 
nu are un randament deose
bit, se poate lipsi de el. în orice 
caz, abia când se anunță lotul 
convocat, ne vom da seama 
și care sunt noutățile vizate 
de V. Pițurcă, căruia îi dorim 
inspirație și mult noroc!

Se înmulțesc jocurile amicale, ile verificare
VEGA DEVA -
UT ARAD 1-1

în ciuda timpului mai puțin 
prielnic de a asista la un meci 
de fotbal amical, aproape 100 
de suporteri deveni au ținut să 
fie prezenți la meciul de verifi
care între două echipe compo
nente ale seriei a I l-a a Diviziei 
B, Vega Deva și U T Arad. Câți
va dintre înflăcăratii suporteri 
ai Devei erau curioși să vadă 
și pe cei trei jucători veniti la 
Deva - Maria (portar de la Ra
pid), Anghel (mijlocaș, de la 
Galați), Moțoi (înaintaș de la 
Rapid), toți trei foarte tineri - 
juniori - și Nini de la Arad. De 
remarcat preocuparea celor 
doi președinți ai clubului de- 
vean, ing. Victor Pascu (de 
onoare) și Victor Leu (execu
tiv), pentru asigurarea unor 
condiții bune de pregătire a 
fotbaliștilor și întărirea lotului 
de jucători. La pregătiri parti
cipă din această iarnă și noii 
veniți Cristi Chezan și Costă- 
chescu de la Corvinul care, 
alături de cei doi foști coechi
pieri hunedoreni, Adi Bordean 
și Chira, au adus în formația 
deveană un plus de experiență 
competițională și siguranță în 
apărarea formației Vega. Și 
după câte cunoaștem, s-ar pu
tea ca la Deva să mai fie tes
tați și alți jucători. Totul este să 
se îmbunătățească situația fi
nanciară a clubului, să se apli
ce Hotărârea Consiliului local nr. 
172/1998 privind angajamentul 
pentru sprijinirea sportului de 
performanță.

întâlnirea dintre cele două 
echipe, deși amicală, a început 
ca o partidă de campionat, ară
denii dorind să se impună de la 
primul fluier al arbitrului Alin

Cârstoiu, fotbaliștii de pe teren 
dorind să-și impresioneze an
trenorii, Romică Gabor la Vega 
Deva și Tisa, la UTA. Meciul, 
prin desfășurarea sa într-un 
ritm susținut, destul de bun pen
tru actualul stadiu de pregătire, 
prin circulația rapidă a balonului, 
a plăcut spectatorilor. Cei doi 
“profesori” de pe banca teh
nică, îndeosebi R. Gabor, și-au 
îndemnat mereu elevii să res
pecte ceea ce se învață la an
trenamente, Romică agitându- 
șe mereu, transmițând semnale 
precise ori de câte ori era ne
cesară intervenția sa, cu o pre
cizare ce trebuia să facă în fa
za respectivă o dojană când se 
greșea sau un stimulent când 
fotbalistul izbutea un dribling 
frumos, o pasă'precisă, o de
posedare reușită.

în prima jumătate a reprizei I, 
fazele de poartă au fost mai 
rare. în min. 34 însă, Drăgan de 
la UTA este faultat în careu și 
Mariș transformă 0-1. Devenii 
își fac și ei mai simțită prezența 
în careul oaspeților, dar reu
șesc egalarea, abia la jumătatea 
reprizei a I l-a, tot printr-o lovi
tură de la 11 metri: Moțoi scăpat 
singur cu portarul acesta îl 
"agață” și Luca egalează.

Cele două echipe au înce
put jocul cu formațiile:

VEGA: Maria - Bordean, Tă- 
nasă, Luca, Dobrescu, Popa, 
Chezan, Anghel, Preda, Costă- 
chescu, Moțoi. Au mai jucat: 
Pisoi (Minerul Certej), Berindei, 
Chiliman, Răican, Sișcău, Nini.

UTA: Pap, Diaconescu, R. 
George, Botici, Zaha, Panin, 
Todea, Almășan, Ciubăncan, 
Drăgan, Mariș.

' Nu s-a simțit diferența de divizie

MINERUL CERTEJ - 
UNIREA ALBA IULIA 

2-0 (0-0)
Divizionara B Unirea Alba lulia se află în această 

perioadă într-un stagiu de pregătire centralizată în 
stațiunea Geoagiu-Băi. Fiind în căutarea unor adversari 
pentru jocuri de verificare, albaiulienii au răspuns pozitiv 
la propunerea clubului Minerul Certej, astfel că cele două 
echipe s-au întâlnit sâmbătă pe terenul II al Stadionului 
din Simeria, în cadrul unei partide amicale.

în prima repriză jocul a fost foarte echilibrat, nesim- 
țindu-se nici un moment că cele două echipe evoluează 
în eșaloane valorice diferite. Totuși, abordând o partitură 
tactică adecvată terenului greu, minerii au avut mai mult 
posesia mingii și s-au dovedit mai insistenți în atac. în 
schimb, oaspeții care au mizat mai mult pe acțiuni indivi
duale s-au apropiat destul de rar de poarta lui Dobre.

După pauză la Unirea au intrat nu mai puțin de cinci 
jucători noi, între care și ex-hunedoreanul Bardac și 
antrenorul principal Stelian Gherman. Aceste schimbări 
au limpezit puțin jocul oaspeților astfel că vreme de 15-20 
de minute ei au avut inițiativa. Dar la ocaziile destul de 
clare ale albaiulienilor a intervenit salvator portarul Dobre. 
Iar în minutul 60, la șutul lui Bardac, când-Dobre a fost 
bătut, minerii au fost salvați de bară.Și cum ocaziile ratate 
se răzbună în minutul 67, pe contraatac, elevii antre
norului loan Petcu au deschis scorul prin excelentul 
fundaș stânga Dragnea: 1-0. După gol aspectul jocului s- 
a schimbat, minerii trecând practic la cârma partidei. Noii 
intrați - Rădos (min. 46), Kallo (min. 46) și Scurtu (min. 
70) - au contribuit la îmbunătățirea jocului de atac al 
minerilor. în minutul 83 Scurtu a fost faultat la marginea 
careului, iar Hanganu a executat impecabil, peste zid, 
lovitura liberă stabilind scorul final la: 2-0.

Oaspeții ar putea invoca pentru a justifica această înfrân
gere fie starea terenului, fie faptul că echipa lor se afla abia în 
prima etapă a pregătirilor. Oricum, minerii au făcut un joc 
bun, iar o victorie în fața unei divizionare B, chiar într-o partidă 
amicală, constituie o reușită pentru care merită felicitări.

Minerul: Dobre - Sîrghie, Țibichi, Filip, Răducă- 
nescu, Dragnea-Banc, Polvrea, Hanganu-Tăgârță, Oco- 
lișan. Au mai jucat: Rădos, Kallo și Scurtu.

Unirea: Unchiaș - Dogaru, Galeș, Bran, Chimanski, 
Vlăduleasa - Boloș, Prața, Giurcă -S. Mărginean, Neagu. 
Au mai jucat: Bardac, Gherman , Rădoi, Testarță.

Partida a fost condusă de o brigadă din Deva formată 
din Edy Kovâcs - la centru și Sorin Chiria și Nicolae 
Hîrîci - asistenți.

MECIURI 
DISPUTATE

Corvinul
«

Hunedoara - 
Minerul Certej

3-0
Meciul a avut loc săptă

mâna trecută, la Hune
doara. Pentru Corvinul au 
înscris Șandor, Dinu și 
Scarlat.

Corvinul, în prima re
priză: Rahoveanu, Proco- 
rodie, Haidiner, Sterean, 
R. Andone, Păcurar, Dincă, 
Dinu, Șandor, Scarlat, 
Pavel.

Minerul Certej: Dobre, 
Fartușnic, Țibichi, Filip, 
Bozga, Sârghie, Polvrea, 
Hanganu, Dragnea, Ră
dos, Tăgârță. Au mai jucat: 
Tiliban, Răducănesc, 
Kallo, Scurtu, Ocolișan, 
Banc, Pepenar.

Jiul Petroșani - 
Parângul Lonea

4-2
Pentru echipa gazdă 

au marcat: Stoica, Ciornei, 
Szoradi și Neiconi. Jiul a 
început jocul cu : Hotoboc, 
Poienaru, Cioară, Irina, 
Petra, Szoradi, Stoica, 
Drăgan, Vesa, Ciornei, 
Dosan. După pauză au 
mai intrat pe teren: Ghițan, 
Doroș, Mocanu, Damian, 
Balea, Păcurariu, Stoian, 
Stanciu și Neiconi.

/------------------------------- --------------------------- --------- -----------•

Steaua - un nou turneu 
în Egipt

Abia sosiți din Italia (la 
Norcia, “militarii" au câștigat un 
turneu, iar Roșu titlul de gol- 
geter), fotbaliștii de la Steaua 
se pregătesc pentru un nou 
turneu, în Egipt (13-24 febru
arie). După venirea la Bucu
rești - vinerea trecută - steliștii 
au primit două zile libere, ur
mând ca ieri și azi să se pre
gătească în Ghencea. iar 
mâine, un lot restrâns de 16 
jucători să plece în Grecia, cu 
formația lui Toni Doboș, AEK.

La încheierea turneului din 
Italia, lenei s-a declarat mulțumit 
de condițiile excelente ce le-au

avut de pregătire dar și de ma
să și cazare. El a apreciat că și 
noii veniți la Steaua, Ogăraru și 
ex-brădeanui Maxim, au lăsat o 
bună impresie. Urma ca la acest 
început de săptămână să se 
definitiveze lotul de jucători, 
după cum remarcam noi mai 
sus, și în Grecia se deplasează 
numai un lot restrâns, de 16 
jucători. Dintre noile achiziții ale 
Stelei, Luțu s-a adaptat imediat 
cerințelor echipei și alături de 
Trică și ceilalți coechipieri poate 
fi foarte util în tentativa echipei 
din Ghencea de a urca în cla
sament.

CFR Marmosim
Simeria - Vega

Deva 0-5
Pentru deveni au mar

cat Naniu (3)și Chiliman 
(2).

Vega Deva: Cibotariu, 
Bordean, LucÂ, Dobrescu, 
Gigi Ștefan, Fțopa, Preda, 
Chezan, Chiliman, Naniu, 
Costăchescu. Au mai ju
cat: Chira, Berindei, 
Tănasă, lanu, Cornaci, 
Sârbu

Pagină realizată de 
Sabin CERBU, 

Ciprian MARiNUȚ 
rim .................... . .

|rș£//~

'Fazele locale și județene' 
îh perioada de iarnă se organizează faze ț 

| locale și județene ale campionatelor naționale j
■ de șah. |

Astfel, în perioada 6-14 februarie a.c. la ' 
| clubul de Șah Deva se desfășoară campio- |
■ natul județean de seniori, faza sferturilor de ■
' finala ale campionatului național. !
1 în perioada 6-7 februarie în zona Valea Mure- |
■ șului și în 13-14 februarie - în zona Valea Jiului - ■
■ au loc campionatele școlare pe echipe (băieți și 1 
| fete) organizate de Ministerul Educației Naționale |
■ în colaborare cu Direcția Județeană pentru Tineret ■
1 și Sport - Comisia Județeană. Faza Județeană va 1 
| avea loc la începutul lunii martie. 1

în această perioadă 5 copii (3 de la Clubul ■
■ de Șah Deva și 2 de la Clubul “Comexim” Lu- 1 
| peni) dispută faza semifinalelor naționale la |
■ Călimănești. Rezultatele le vom publica ulterior. ■

C. HOTĂRAN 
l_ —-__

Deși cu o întârziere de 8 zile 
față de data planificării datorată acți
unilor greviste ale minerilor, lotul 
fotbaliștilor lupeneni incomplet prin 
plecarea lui Damian la Jiul Petroșani 
și câteva absențe justificate Dobra, 
Dodenciu, Chișcă, s-a reîntâlnit după 
o vacanță destul de lungă fortuită 
însă și de situația creată în Valea 
Jiului.

Deciși să-și spele multe din pă
catele turului încheiat pe muchie de 
cuțit, cei doi antrenori Dumitru Marcu 
și Fane Colceag par hotărâți într-o 
revigorare a echipei și relansarea ei 
într-o luptă acerbă pentru victorii și 
acumularea de puncte sigure men
ținerii în Divizia C

Dar condițiile de antrenament 
actuale sunt improprii. Sindicatul 
Liber al minei Lupeni cât și condu-

X-__________________________

Minerul Lupeni

CU GREU, DAR AU PURCES IA MUNCĂ
cerea au la ora actuală în centrul 
atenției revigorarea activității pro
ductive, fotbalul rămânând pe un 
plan secundar. Pe lângă dificultățile 
financiare și alte ghinioane s-au 
ținut lanț. Suspendările jucătorilor 
Dodenciu, Brănețiu, Chișcă câte 10 
etape, Păuna, Lazăr6 etape, au pus 
parcă capac la toate actele indis- 
ciplinare din teren, făcând astfel ca 
la meciurile de acasă numărul spec
tatorilor să scadă mult.

De cantonament într-un loc sigur 
nu se poate vorbi la ora actuală, deși 
Dumitru Marcu ne mărturisea că se 
va găsi totuși înțelegere la sindicat

pentru cel puțin 10 zile la Căciulata la 
o dată apropiată de 20 februarie.

O altă posibilitate de antrena
ment centralizat ar fi o urcare la 
Straja, acolo unde de fiecare dată 
au găsit înțelegere, iar condițiile de 
acumulare a unei condiții fizice sunt 
propice.

Primele zile de acomodare parcă 
după un drum greu, s-au desfășurat 
la baza stadionului "Minerul".

Toți cei prezenți la antrenamente, 
dornici încă de afirmare, și-au mani
festat dorința de a nu dezminți în
crederea pe care puținii susținători 
fideli rămași o mai pun în ei.

Lotul echipei este același de la 
sfârșitul turului: Ardelean, Câmpean 
- portari, Dobra, Postolache, Acs, 
Diaconu, Lazăr, Cizmașiu, Brânzea, 
Frumoca, Șod, frați Ovidiu și Cosmin 
Brănețiu, Ișvan, Păuna, Lucuța, Do
denciu, Chișcă, la care li se adaugă 
juniorii Bogdan, Fekete, Oancea, 
Ghiran, Iftinca, Cervicescu din ogra
da proprie. Nici o achiziție mai de ... 
doamne ajută, necazurile prin care 
trece echipa nepermițând acest lu
cru nici într-un viitor apropiat. 
Echipa se bazează pe forțele ei, pe 
elanul tineresc și de ce nu pe o re
venire a susținătorilor la cele bune. 
Dar toate depind de rezultatele pe 
care le vor obține în teren.

Eugen POPA
Lupeni
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LA CARTEA FUNCIARA - 
FOC CONTINUU

Unul dintre comparti
mentele activității judecăto
rești dintre cele mai solicitate 
a fost și în 1998 cel de carte 
funciară, care, cum se știe, 
după desființarea notariatelor 
de stat prin privatizarea totală 
a activității notariale, a fost 
transferată justiției.

• S-au eliberat în 
1998 un număr de 42.880 
de copii sau extrase de 
carte funciară.

• Numărul transcrie
rilor sau înstrăinărilor de 
proprietate s-a cifrat la 
22.058.

• S-au făcut înregis
trări în cartea funciară pen

tru 35.200 de beneficiari.
• Alte lucrări, între ca

re eliberare de certificate 
de sarcini, inscripții de ipo
tecă și de privilegii, au însu
mat peste 6200 de opera
țiuni.

• Dacă ați avut curio
zitatea însumării, revin 
4240 de operațiuni pe fie
care zi lucrătoare a anului. 
Nu mai comentăm.

Nevoia informatizării 
acestui segment din acti
vitatea justiției se așază sub 
semnul urgenței, cum sub 
același semn stă și com
pletarea cu personalul de 
specialitate necesar.

Procedura reorganizării 
judiciare și a declarării 

falimentului

I Așa sancționează I 
! brațul ferm al legii
| Prin aplicarea prevede- 
| rilor Legii penale de către
■ instanțele judecătorești în 
! cursul anului 1998 un nu-
• măr de 3228 de persoane 
I inculpate în procese pe- 
| nale au fost condamnate
■ prin sentințe definitive.
. Dintre acestea 2860
■ sunt persoane majore iar 
I 368 minori.

Pe baza acestor date 
| rezultă un indice de crimi- 
I nalitate pe județ de 608 la
* 100.000 de locuitori, în des- 
I creștere cu 54 față de anul 
| 1997, ceea ce nu e de na- 
| tură să ne neliniștească dar
■ nici să ne slăbească vigi- 
! lența la nivel de societate 
I dar și de individ.

Față de 1647 de per- | 
soane - inculpați majori - s- | 
a dispus pedeapsa închi- ■ 
sorii în detenție. Pentru ! 
639 de inculpați s-a dispus ’ 
suspendarea condiționată I 
a executării pedepsei, în 8 | 
cazuri - executarea prin | 
muncă, iar în 566 de cazuri J 
s-a aplicat amenda ■ 
penală.

în cazurile cu minori | 
condamnați definitiv, față | 
de 68 s-a luat măsura li- . 
bertății supravegheate, 85 ■ 
au fost internați în centre de I 
reeducare, față de 28 s-a | 
aplicat măsura mustrării, | 
10 au fost amendați iar 177 ■ 
au fost condamnați la pe- J 
deapsa închisorii.

Deși numărul agenților 
economici activi este des
tul de mare în județ, deși 
starea de criză economică 
a mușcat destul de adânc 
anul trecut, pe rol la instan
țele de judecată pentru în
deplinirea procedurii de re
organizare judiciară sau de 
declarare a falimentului s- 
au aflat doar 122 de cauze, 
lată cum au fost ele solu
ționate. în 60 de dosare 
procedurile au fost închise, 
26 de cauze au fost încre
dințate judecătorului sin
dic, iar 36 urmează să fie 
soluționate în acest an de 
către aceeași autoritate ju
decătorească.

întârzierea în soluționa
rea unor astfel de cauze se 
produce datorită faptului 
că ori debitorul ori credi
torul ori și unul și celălalt 
nu depun în timp util infor
mațiile solicitate de justiție.

Dacă o asemenea "tra
gere de timp” este explica
bilă când este vorba de de
bitori, aceștia sperând ca 
în ultimul moment să gă
sească o cale de ieșire din 
respectiva situație jenantă, 
ea e greu de înțeles când 
este vorba de creditori. Nu 
că ei ar avea tot interesul 
să-și vaaa partenerii insol
vabili făliți dar e, vorba de 
banii lor.

Grupaj realizat de ton ClOCLEi

f ' j
Cauze in 

recurs, cauze 
îiri aiipei

Atacarea cu apel sau cu recurs a unei 
sentințe este dreptul inalienabil al celui 
care se consideră prejudiciat de 
respectiva sentință, decizie ori hotărâre. 
Recurgerea la acest drept nu înseamnă o 
calitate diminuată a actului de justiție.

în anul 1998, dintr-un număr de 
21.265 hotărâri civile atacabile cu apel 
sau recurs, au fost atacate 4217, 
reprezentând 19,83 la sută din totalul 
celor atacabile. Tribunalul Hunedoara a 
pronunțat în primă instanță 1333 de 
hotărâri civile, din care doar 339 au fost 
atacate cu apel.

în apel s-au pronunțat 2382 de I 
hotărâri, fiind atacate cu recurs 884.

Un procent redus de executare a 
căilor de atac, să recunoaștem, ceea ce 
denotă o bună calitate a actului de justiție.

V ........--- -------

Executarea 
judecătorească

Dintre cauzele cu prejudicii materiale 
soluționate de cele 6 judecătorii din județ 
cele în care s-a solicitat executarea 
silită au însumat debite de peste 18 mili
arde de lei. Din acestea s-au constituit 
creanțe pentru debite însumând 
3.213.888.836 lei.

La Tribunalul Hunedoara s-a soli
citat executarea silită în 397 de dosare 
cu debite totale de peste 11 miliarde de 
lei. S-au încasat în favoarea creditorilor 
4.2?9.627.643 lei.

Activitatea cu 
Registrul Comerțului 

- o noutate iîn 
preocupările justiției

Ca instituție, Registrul Comerțului a 
fost reînființat după 1989, ca urmare a 
trecerii proprietății pe alte criterii decât 
etatiste.

Existența noii instituții a născut în

temeiul legii o nouă preocupare și pen
tru justiție.

în cursul anului trecut au fost înre
gistrate la Registrul Comerțului 5350 de 
dosare. Judecătorii delegați au solu
ționat 5139 dintre acestea.

Finanțare pentru 
dotări

în anul 1998, celor șapte instituții 
judecătorești din județ - 6 judecătorii 
plus Tribunalul Hunedoara - le-âu fost 
alocate între alte fonduri și 100 de mili
oane de lei pentru dotări cu mijloace fixe 
și alte sume importante pentru procu
rarea de obiecte de inventar în vederea 
asigurării funcționării normale a in
stanțelor și în special a Judecătoriei 
Hațeg, care a intrat în activitate în luna 
iunie 1998.

Ministerul Justiției a dotat tribunalul 
cu o stație de calculatoare cu 5 ter
minale în valoare de 105 milioane de lei 
iar în viitor vor primi asemenea tehnici 
informaționale și judecătoriile. Jude
cătoria Deva are deja un calculator aflat 
în funcție la Cartea funciară.

ANUNȚ PUBLICITAR
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 
22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, modificată și 
completată, 66,55 % din acțiunile Societății Comerciale “ROMCAMION” - SA, cu sediul în Deva, str. 
Depozitelor, nr. 17, județ Hunedoara, cod fiscal R 2118011, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului 
Comerțului J 20/123/ 1991, având:

Obiectul principal de activitate: transport
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 4.344.775 mii lei. 
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1997):4.011.572 mii lei
Pierderea în semestrul I 1998 : 203.984 mii lei.
Structura acționariatului la data de 13.11.1998 este:

Mf/ ANUNȚ PUBLICITAR
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 
22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, modificată și 
completată, 68,41 % din acțiunile Societății Comerciale “TRANSILVANIA" - SA, cu sediul în Deva, Str. 
Octavian Goga, nr. 2, județ Hunedoara, cod fiscal R 2111463 număr de înmatriculare la Oficiul 
Registrului Comerțului J 20/1/ 1991, având:

Obiectul principal de activitate: comerț cu amănuntul
-Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 1.835.150 mii lei. 
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/ sem. I): 654.356 mii lei
Profitul net/ pierdere al ultimului an încheiat : 166.629 mii lei.
Structura acționariatului la data de 5.11.1998 este:___________________

(Acționar '
FPS 
SIF 
PPM 
Alții 
TbTAL ______ _____

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 2.891.475 mii lei.

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

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 2.500.000 lei, taxa de participare în 
valoare de 2.500.000 lei și garanția de participare în valoare de 86.744.250 lei vor fi achitate la casieria 
vânzătorului - sediul Birecției Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul numărul 251100980000607 ■ 
deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE:
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE. 
Licitația va avea loc în data de 25.02.1999, ora 10, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data 

de 4.03.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participantii 
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

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

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

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

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

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

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

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

Nr. acțiuni
115.659 
37.169 
20.963

173.791

66,55
21,39
12,06

100,00

C Acționar
FPS 
SIF 
PPM 
Alții 
TOTAL

Nr. acțiuni
50.218

% 3
68,41

23.017
171

73.406

31,36
0,23 
100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 29.067 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 1.459.686.606 lei. t

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

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 1.500.000 lei, taxa de participare în 
valoare de 2.500.000 lei și garanția de participare în valoare de 43.787.580 lei vor fi achitate la casieria 
vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul numărul 251100980000607 
deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc jn data de 2.03.1999, ora 11, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
în caz de neadjiMecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data 

de 9.03.1999, la aceeași oră.
- Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.

Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 
PREZENTARE și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.

Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare și a 
garanției de participare se face în contul nr. 251.100.000.002.423.000.08 de devize convertibile în USD 
deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

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

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

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

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

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

http://www.sof.ro
http://www.sof.ro


“Avem noroc ca oamenii 
sunt foarte înțelegători”

Comuna Orăștioara de Sus este una dintre 
cele 50 de comune hunedorene care nu va avea 
fondurile necesare pentru a-și putea desfășura 
activitatea în acest an. Legea finanțelor publice 
locale, lege care va intra în vigoare în 1999, are 
prevederi extrem de dure pentru comunele 
mici. Practic, fondurile proprii ale acestora vor 
scădea drastic, fiind puse chiar în imposi
bilitatea de a funcționa. Pentru a afla mai 
multe despre situația comunei Orăștioara de 
Sus am stat de vorbă cu primarul de aici, dl. 
Nicolae David.

Rep, - Die primar, cum veți face față pro
blemelor acestui an?

N.D. - Sincer să fiu nu pot să îmi dau seama 
cum vom aduna fondurile necesare. Nici nu se 
pune problema să începem lucrări de investiții, 
atâta vreme cât nu avem fonduri nici măcar 
pentru activitățile noastre zilnice. Cu mare gre
utate consider că vom putea strânge vreo 150- 
180 de milioane în acest an. Sigur, comunele 
care au pe teritoriul lor diverse întreprinderi vor 
avea și de unde să scoată bani mai mulți, dar noi 
neavând așa ceva o să ne fie foarte greu. 
Trebuie ca reglementările legale în această 
privință să fie îmbunătățite, căci altfel vom 
ajunge niște primării falimentare. Pe de altă parte, 
nici Consiliul județean nu mai are bani să ne 
ajute. Spre exemplu, conform noilor reglementări, 
cei de la județ ne-au predat spre întreținere 
toate drumurile comunale. Până acum aceste 
drumuri erau întreținute de către Consiliul ju
dețean, deși erau în proprietatea noastră, dar 
acum nemaifiind bani ni le-au dat cu totul nouă. 
Avem noroc că oamenii sunt foarte înțelegători 
și, spre exemplu, în satul Bucium au adunat bani 
de la fiecare familie pentru repararea drumului. 
Noi ca primărie ne-am obligat să îi ajutăm cu 
procurarea utilajelor necesare. Probabil că 
acest exemplu va fi urmat și de cetățenii din 
celelalte sate și eu cred că este o soluție viabilă.

Rep. - Am văzut că starea școlii din comună 
este foarte bună. Cum ați reușit să procurați 
fondurile necesare pentru reparații?

N.D. - Da, într-adevăr ne putem mândri cu 
starea exemplară în care se găsesc nu doar

școala de aici din Orăștioara ci și școlile din 
celelalte sate. Trebuie să vă mărturisesc că am 
fost extrem de norocoși prin faptul că finanțarea 
lucrărilor de reabilitare a acestor lăcașe de 
învățătură a fost făcută de către o familie din 
Luxemburg. Cu ajutorul dlui Brilinski, directorul 
postului de radio “Color'’ din Orăștie, am ajuns să 
intrăm în contact cu respectiva familie care ne-a 
propus un ajutor concret. Ei au strâns acești 
bani de la prietenii și cunoscuții lor din 
Luxemburg și apoi au venit aici și au finanțat 
aceste lucrări. Suntem foarte mândri că am 
reușit acest lucru și cred că putem conta în 
continuare pe sprijinul lor pentru repararea școlii 
din Costești Deal.

Rep. - în cazul în care situația financiară se 
va reglementa în vreun fel ce proiecte de in
vestiții aveți prevăzute pentru 1999?

N.D. - Planuri sunt multe, numai bani să fie! în 
primul rând dorim să continuăm lucrările de 
extindere ale rețelei electrice în câteva zone din 
satele Bucium, Costești și Grădiște. Dorim să 
amenajăm și un parc în Orăștioara și să facem 
un monument al eroilor. De asemenea, vrem să 
executăm lucrări de reparații la câteva tron
soane de drumuri și să urgentăm lucrările pen
tru introducerea apei potabile șj a gazului metan. 
Avem promisiuni de la Romtelecom că se vor 
urgenta și lucrările pentru darea în folosință cât 
mai curând a unei noi centrale telefonice, în 
acest fel existând posibilitatea extinderii tele
foniei în comună.

Rep. - Die primar, Legea 18 vă face pro
bleme?

N.D. - Nu aș putea spune că sunt probleme 
grave. La această oră avem 237 de titluri de 
proprietate scrise și 162 ridicate de către cetă
țeni. Sigur, mai apar câteva probleme legate de 
păduri. Aici oamenii au avut composesorate și 
acum fiecare trebuie să caute actele dove
ditoare pentru respectivele proprietăți. Oricum, 
având de partea noastră înțelegerea oamenilor 
precum și sprijinul consilierilor locali suntem 
siguri că vom trece cu bine peste toate 
necazurile.

Rep. - Die primar vă muțumim și vă dorim 
succes.

z“în majoritatea satelor 
noastre - aprecia dna 
Emilia Bulea, secretar al 
comunei - populația este 
tânără. în ultima vreme, 
numeroase familii noi s- 
au stabilit în Bucium, Orăș
tioara de Sus, Ludeștii de 
Jos, Costești și Ocolișu 
Mic. Din așezările noastre 
oamenii n-au plecat la 
oraș. Foarte mulți au apar-

“TOATĂ LUMEA 
ÎȘI LUCREAZĂ 

PĂMÂNTUL”
tamente în Orăștie, dar și 
case și pământ la sate. 
Astfel că n-a rămas nici un 
metru de pământ nelu
crat,” De regulă, într-o gos
podărie trăiesc două-trei 
generații. Ocolișu Mic este 
un exemplu elocvent în 
acest sens. “Aici longevi
tatea este mai mare și oa
menii foarte legați de așe
zarea lor din care n-au - 
avut și n-au de gând să 
plece vreodată în alte 
părți.” S-a ajuns să trăias
că într-o gospodărie chiar 
4 generații, mulți vârstnici 
fiind nonagenari.

Reținem că, deși sunt 
încă probleme cu împăr
țirea pământului (la Oco
lișu Mic nici nu s-a .pus în 
posesie din motive înte
meiate), toată lumea își 
lucrează pământul. Sătenii 
de aici, dar și din Bucium 
și Orăștioara de Sus își 
muncesc cu drag pămân
tul, aceasta și creșterea 
animalelor fiind îndeletni
ciri tradiționale din care își 
asigură cele necesare 
traiului.

Noroc cu 
străinii

Din cauza bugetului de 
austeritate alocat învățămân
tului, majoritatea școlilor și gră
dinițelor din mediul rural au 
probleme financiare. Astfel, 
reparațiile, zugrăvelile ori alte 
lucrări necesare nu se prea 
pot efectua. Iar de dotări ori 
investiții nici nu poate fi vorba, 
în plus, destule școli de la sate 
se confruntă cu lipsa perso
nalului didactic calificat și scă
derea continuă a numărului 
elevilor.

O excepție de la acest 
“peisaj de tranziție” al învăță
mântului românesc am întâlnit 
la grădinița și școala generală 
din satul Orăștioara de Sus. 
Situația, ceva mai bună, a 
acestor instituții de învățământ 
se datorează tradiției și oame
nilor destoinici de aici, dar mai 
ales sprijinului primit din străi
nătate. Astfel societatea de 
caritate “Tinerele mame" din 
Luxemburg, ajunsă la Orăști
oara de Sus cu sprijinul dom
nului Vladimir Brilinski, de la 
Radio Color Orăștie, se pre
ocupă îndeaproape de starea 
instituțiilor de învățământ din 
comună.

în 1997 ‘Tinerele mame” au 
adus un transport de jucării 
pentru grădiniță. Apoi, în vara 
anului trecut acțiunea de aju
torare a fost mult mai amplă. 
Grădinița a fost zugrăvită, 
vopsită, renovată, dotată cu 
perdele, mochetă și mobilier 
specific. în plus, au fost aduse 
noi jocuri de construcții și de 
creație specifice preșcolarilor 
și a fost amenajată o sală de 
sport. Astfel, cei 20 de copii 
care frecventează grădinița au 
condiții foarte bune. Dna edu
catoare Letiția Visăroi ne spu

nea că la pregătirea opțională 
copiii nu învață o limbă străină, 
ci se inițiază în pictură alături 
de dra Eugenia Trosan, biblio
tecara comunei. Singura pro
blemă a grădiniței de aici pare 
a fi scăderea numărului co
piilor din cauza numărului mic 
al căsătoriilor.

Aceeași societate luxem- 
burgheză s-a ocupat și de re
novarea școlii. După cum ne 
relata dl Vasile Pantiloiu, di
rectorul instituției, tot în vara 
anului trecut școala a fost re
parată capital. S-au executat 
lucrări de zugrăveli, vopsitorii 
și igienizare. Iar pentru acest 
an conducerea școlii și-a pro
pus betonarea curții, introdu
cerea apei la grupul sanitar, 
schimbarea ușilor și ferestrelor 
și amenajarea bazei sportive. 
Dl director Pantiloiu aprecia că 
procesul de învățământ se 
desfășoară la un nivel calitativ 
bun, personalul didactic al școlii 
fiind în întregime calificat. Do
vadă în acest sens stă și 
faptul că în 1998, din cei 18 
absolvenți ai clasei a opta, 17 
au fost admiși în licee ori școli 
profesionale. Profesorii de aici 
au observat că după fiecare 
vacanță, mică ori mare pe care 
o presupune noua structură a 
anului școlar, elevii au nevoie 
de câteva zile pentru a-și intra 
în ritm. Școala dispune de un 
internat unde sunt cazați 29 de 
elevi din satele de munte ale 
comunei și de o cantină unde 
șervesc masa 35 de elevi. 
Prețurile practicate aici sunt 
rezonabile, pe lângă bursa de 
la Inspectoratul Școlar, elevii 
mai având de plătit 15000 lei/ 
lună pentru cămin și 3000 lei/ 
lună pentru cantină.

Tinerii vor 
stadion

Trecerea pământului din proprietatea 
statului în proprietatea privată, în baza 
Legii fondului funciar, a constituit pentru 
majoritatea oamenilor un prilej de bu
curie. în schimb, pentru tinerii satului 
Orăștioara de Sus acest proces a avut și 
un element nedorit. Pământul pe care era 
amenajat terenul de fotbal a fost reven
dicat de proprietar, astfel că echipa de 
fotbal a rămas fără bază sportivă și s-a 
desființat.

După multe insistențe ale tinerilor din 
comună, anul trecut a fost adoptată o ho
tărâre a Consiliului local și a demarat 
amenajarea unui alt stadion. Dl Nicolae 
David, primarul comunei, mărturisea că 
amenajarea terenului a fost mult timp 
amânată din lipsă de fonduri, dar speră 
ca în acest an să se găsească banii nece
sari pentru finalizarea investiției.

Valentin Andrișoiu și Florin Sturza, doi 
dintre tinerii care au insistat pentru 
realizarea acestui proiect, apreciau că:” Ar 
trebui făcute multe pentru tinerii comunei, 
dar pentru că știm că nu sunt bani, am fi 
bucuroși dacă s-ar realiza măcar acest 
teren de fotbal."

Pagină realizată de Estera ȘINA, 
Andrei NiSTOR, Ciprian MARINUȚ

Informații • Note 
“Banii au fost împărțiti în 

mod egal”
La Orăștioara de-Sus, un număr de 57 de 

persoane îndeplinesc condițiile legale pentru a 
primi ajutoare sociale - afirma secretara comu
nei, dna Emilia Bulea. Ultima dată au primit în luna 
decembrie a anului trecut, dar nu întreaga sumă. 
4.150.000 lei, reprezentând 50 la sută din suma 
totală, a fost repartizată egal persoanelor în 
drept. Aproximativ 80 la sută dintre beneficiari 
sunt romi, cu familii numeroase și fără pământ, în 
comună existând un mic cartier de romi. Dar în 
general persoane tinere, cu putere de muncă. 
Până acum, primăria nu i-a pus la lucru, nu le-a 
pretins nici un efort. “Ei se obișnuiesc, se com
plac în această situație - afirma dna Bulea - în 
opinia lor statul trebuie să le dea, că aceasta 
este legislația, fără ca ei să aibă vreo obligație.

Din acest punct de vedere legea are o aberație. 
Unele lucrări gospodărești cred că ar putea fi 
încredințate celor care așteaptă lunar niște bani 
pentru care nu fac nimic. Mă refer la cei apți de 
muncă și care vin chiar să ne amenințe, că 
trebuie să le dăm ajutoarele bănești.” Lipsa 
fondurilor bănești-cu care se confruntă și pri
măriile întârzie însă uneori plățile.

Pe același drum al vieții
în anul 1998, un număr de 17 perechi de 

tineri de pe raza comunei au pășit pe același 
drum al vieții, stabilindu-și cțomiciliul în Orăș
tioara de Sus ori într-un sat aparținător.

între aceștia, cum am aflat la serviciul de 
stare civilă al Primăriei, sunt Valentin Andreșoiu 
și Daciana Mihăiescu, Ion Gheorghe Crișan și 
Carmen Andreoiu, Daniel Sturza și Gabriela 
Vinerean - ca să amintim doar numele a trei 
fericite perechi. Tuturor - casă de piatră, o viață 
mai bună, copii sănătoși și frumoși!

Este nevoie de 
o nouă 

biblioteca
Biblioteca din comuna Orăștioara de 

Sus se află într-o situație foarte dificilă. 
Sediul actual în care funcționează a deve
nit de multă vreme neîncăpător și, cu toate 
că banii alocați pentru procurarea de 
carte sunt foarte puțini, mereu se achizi
ționează noi volume. Așa după cum ne 
spune dra Eugenia Trosan fondul actual 
de carte este undeva în jurul a 7200 de 
exemplare. în anul trecut Consiliul local a 
alocat 500.000 de lei pentru achiziții noi 
de carte, acestor bani adăugându-li-se și 
cele 157 de cărți primite de la Biblioteca 
județeană. Un lucru îmbucurător este 
interesul crescând al cetățenilor pentru 
carte. Sunt tot mai numeroși cei care vin și 
solicită cărți însă - conform afirmațiilor 
drei Trosan - mulți nu pot găsi întotdeauna 
cărțile solicitate întrucât ele fie nu există 
fie sunt deja date. Ar fi necesar ca biblio
teca să aibă cel puțin câte două exem
plare din fiecare carte. Având și ajutorul 
primăriei se speră ca în acest an să fie 
găsit un spațiu mai mare, astfel încât acti
vitatea acestei biblioteci să se poată des
fășura în condiții mai bune.
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Program pentru 
transformarea Daciei în 
a doua marcă “Renault"

Președintele companiei franceze Renault, Louis Schweitzer, a 
vizitat uzina Dacia de la Colibași. Constantin Stroe, directorul 
Automobile Dacia, a afirmat că Schweitzer a dorit să vadă, concret, 
cum se desfășoară activitatea uzinei și dotarea tehnică a acesteia, 
deoarece strategia grupului Renault este să se implice total în 
dezvoltarea și modernizarea uzinei Dacia.

Compania Renault a semnat, la 17 decembrie 1998, un 
memorandum de înțelegere cu autoritățile române și Fondul Proprietății 
de Stat, care a creat cadrul prealabil negocierilor pentru vânzarea 
pachetului de 51% din acțiunile societății Dacia Automobile SA 
Colibași. Negocierile se vor concentra asupra condițiilor enunțate de 
firma franceză și a cererii de scutire de impozite și taxe vamale 
formulată de aceasta către statul român. Solicitările Renault sunt 
evaluate, în prezent, de către ministerele de resort.

Un comunicat recent al companiei precizează că oferta Renault 
este însoțită de un program de dezvoltare industrială și comercială, 
care pune accent pe investiții, modernizare și reducerea costurilor. 
Obiectivul acestui program este de a transforma Dacia în a doua 
marcă a grupului Renault, care să producă, peste câțiva ani, un 
automobil la prețul de 6.000 de dolari, destinat pieței interne și statelor 
în curs de dezvoltare. Până în anul 2010, Renault intenționează să 
producă 200.000 de automobile pe an în România, din care circa 
80.000 vor fi exportate în statele în curs de dezvoltare.

Programul urmează să se desfășoare în trei etape.
Prima etapă, care se va derula în anii 1999 și 2000, are ca 

obiectiv îmbunătățirea calității produselor și proceselor de producție 
existente, astfel încât Dacia să atingă standarde de ealitate care să îi 
permită să intre în faza a doua de modernizare.

Etapa a doua, prevăzută pentru perioada 2001-2003, prevede 
lansarea unui nou automobil, care va înlocui actualul modei - Dacia 
1310 și va fi similar modelului Renault 19.

A treia etapă a programului, care va începe din anul 2004, va 
transforma Dacia în a doua marcă a grupului Renault, care va fi 
vândută la prețul maxim de 6.000 de dolari, pe piețele statelor în 
dezvoltare.

Renault propune, de asemnea, un plan de reducere a costurilor, 
care se va derula în paralel cu cele trei etape ale programului de 
modernizare, în scopul de a alinia Dacia la standardele internaționale 
de calitate și competitivitate, păstrând, în același timp, marca “Dacia" 
pe termen lung.

Compania Renault este prezentă în România din 1966 și a avut un 
rol esențial în crearea industriei producătoare de automobile. Renault 
și Dacia au păstrat legături strânse timp de 30 de ani. Uzina Dacia a 
asamblat diferite modele ale Renault, sub licență, până în anul 1978, 
înainte să creeze propria marcă. Majoritatea autovehiculelor produse, 
în prezent, de Dacia (gama 1300) sunt derivate din modele mai vechi 
ale Renault (mai ales R12, cu diferite caroserii), pe care Dacia le-a 
transformat de-a lungul timpului.

Automobile Dacia SA are circa 29.000 de angajați și produce, 
anual, peste 100.000 de autovehicule de pasageri și vehicule de mic 
tonaj, de uz comercial. Dacia are o cotă de piață de 77% în România, 
iar marca sa este liderul pieței interne de automobile, estimată la 
93.000 de autovehicule în 1998.

Dacia exportă, în fiecare an, circa 10% din producția sa, mai ales 
pe piețele învecinate, dar și în Egipt, Argentina sau China.

Renault, care operează în România prin importatorul său Ipso, a 
vândut circa 1.000 de unități pe piața automobilelor importate, în anul 
1998. (Mediafax)

Autoritatea Națională 
pentru Turism (ANT) a 
început cu Fondul Proprietății 

de Stat și Societatea de Inves
tiții Financiare Transilvania, 
discuțiile privind divizarea unui 
prim lot de 110 societăți comer
ciale din turism, ca măsură 
prealabilă privatizării, a anunțat 
în cadrul unei conferințe de 
presă Sorin Frunzăverde, pre
ședintele ANT.

Discuțiile vor viza modalitățile 
de separare a activelor aflate în 
administrarea FPS de cele ale 
SIF, astfel încât, ulterior divizării, 
să se poată recurge la vânzarea 
respectivelor active - pe struc
tura cărora se vor înființa noi 
societăți comerciale - către in
vestitori privați.

"încercăm să reparăm o 
greșeală care datează din 1992, 
când stațiunile turistice au fost 
tratate ca niște combinate side
rurgice, fiind organizate ca o 
societate comercială mare", a 
spus Frunzăverde.

Selectarea a 110 societăți din turism ce vor 
intra în procedura de divizare

Prin divizarea societăților se 
urmărește, de fapt, accelerarea' 
privatizării în turism, în condițiile 
în care, până în prezent, aces
tea nu au prezentat atractivitate 
pentru investitori din cauza mă
rimii uriașe a capitalului soc al, 
aceștia fiind obligați să cumpere 
societatea în întregul ei, chiar 
dacă nu erau interesați decât 
de unul sau două hoteluri.

în lista societăților care ur
mează să fie divizate figurează: 
Tușnad SA, Govora SA, Sovata 
SA, Olănești SA, Călimănești 
Căciulata SA, Litoral SA, Eforie 
Nord, Venus SA, Neptun Olimp SA, 
Jupiter SA. Sunt propuse pentru 
privatizare prin vânzare de acțiuni: 
SC Predeal SA, Poiana Brașov SA, 
International Sinaia SA, Cabana 
Ciucaș, Buziaș SA, Turism

Moldova, Păltiniș SA, Nord SA, 
București Turism SA, ONT Carpați 
SA, Athenee Palace SA, Mamaia 
SA, Felix SA, Saturn SA,

“Sper ca în câteva săptămâni 
să reușim să prezentăm modul în 
care putem pomi la drum cu priva
tizarea celor 110 societăți”, a spus 
Sorin Frunzăverde.

Sorin Frunzăverde consi
deră că privatizarea în turism nu 
mai poate fi abordată la maniera 
“globalistă", practicată până 
acum, și că pentru urgentarea 
acestui proces este necesară 
lansarea unor oferte rezonabile, 
prin vânzarea fiecărui hotel în 
parte, în funcție de specificul 
acestuia și la prețul pieței.

Președintele ANT recunoaș
te că divizarea “înaintează mult 
mai încet decât s-a anticipat". El

spune că situațiile în care vor 
fi identificate active grevate de 
contracte preexistente, cum 
sunt stațiunile Mamaia, Neptun- 
Olimp și Poiana Brașov - vor fi 
soluționate pe “calea spinoasă 
a justiției”, după caz, fie de 
FPS, fie de SIF

începând cu această săp
tămână, Autoritatea Națională 
pentru Turism are reprezentanți 
în AGA la circa 20 societăți co
merciale din turism. Conform unei 
ordonanțe de urgență adoptate 
de guvern la sfârșitul anului tre
cut, Ministerul Turismului, în pre
zent Autoritatea Națională pentru 
Turism, va elabora strategia de 
privatizare și va coordona pro
cesul de privatizare în turism. în 
acest sens, în cadrul ANT a fost 
înființată o direcție de privatizare.

Copiii preferă 
jucăriile din

Păpușile-manechin Barbie v 
nu mai sunt apreciate, în schimb 
jucăriile de pluș se numără prin
tre favoritele copiilor, se arată în 
statisticile vânzărilor de profil 
din Statele Unite, transmite AFP.

Deși vânzările păpușilor 
Barbie au crescut în acest an 
cu zece la sută, datorită lichidă
rilor de stoc ale marilor maga
zine, livrările au scăzut cu 14 la 
sută, a .declarat președinta 
companiei Mattel, care fabrică 
celebra păpușă. Barbie nu este 
singura victimă a schimbării, toa
te păpușile-manechin fiind afec-x 
tate, vânzările în acest domeniu 
scăzând în ansamblu cu 13,3 la 
sută în 1998. în schimb, jucăriile 
de pluș au devenit din ce în ce 
mai apreciate, vânzările înregis
trând o creștere cu 19,3 la sută.

Uzura timpului și-a pus am
prenta asupra păpușii Barbie, 
care în 7 februarie a sărbătorit 
fastuos, la New York, împlinirea 
a 40 de ani. Pentru a se putea 
confrunta cu succesul lui Furby, 
animalul de pluș care vorbește, 
frumoasa cvadrigenară se va 
adapta la era computerizată. în 
cadrul Târgului de Jucării de la 
New York, de săptămâna a- 
ceasta, Mattel va prezenta vari
ante interactive ale produselor 
sale, în colaborare cu fabrican
tul de microprocesoare Intel. 
Deja există un CD-Rom pentru a 
o îmbrăca virtual pe Barbie.

-------------- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- >

Bonnul va pune la dispoziția 
Alianței Nord-Atlantice tancuri 

Leopard 11
Republica Federală Ger

mania va mobiliza, pentru prima 
oară în străinătate, tancuri de 
luptă Leopard II, aproximativ 30 
urmând să facă parte dintr-un 
batalion din cadrul forței de 
evacuare, staționată pe teri
toriul Fostei Republici Iugo
slave a Macedoniei (FYROM), 
a anunțat Ministerul german al 
Apărării, citat de AFP.

în afara celor 30 de tancuri 
Leopard II, alte 20 de vehicule 
blindate de tip Marder și un 
"batalion întărit" sunt destinate 
unei eventuale evacuări a ob
servatorilor OSCE din Kosovo, 
ori unei eventuale mobilizări 
de trupe la sol. Un batalion nu
mără aproximativ 800 de 
militari.

Ministerul a precizat și 
echipamentul care urmează să 
însoțească batalionul supli
mentat numeric.

Decizia Ministrului Apărării, 
Rudolf Scharping, răspunde 
astfel voinței Guvernului ger
man de a participa la o acțiune 
de evacuare a observatorilor 
OSCE, dacă aceasta va fi ne
cesară, s-a afirmat într-un co-

municat al ministerului. “O parte 
din aceste elemente pot de
veni nucleul unui contingent 
german care ar urma să ia 
parte la operațiunile NATO de 
menținere a păcii, dacă acest 
lucru se dovedește necesar, 
după încheierea unui tratat de 
pace între protagoniștii con
flictului" din Kosovo, a adăugat 
Scharping.

Germania a mai trimis tan
curi de luptă ușoare Luchs și 
Fuchs în Bosnia și în Fosta 
Republică Iugoslavă a 
Macedoniei.

Decizia de a trimite acest 
batalion întărit în Fosta Repu
blică Iugoslavă a Macedoniei 
aparține Camerei inferioare a 
Parlamentului german, se mai 
spune în comunicat.

Armata germană a mobilizat, 
pentru supravegherea aeriană 
a provinciei Kosovo și pentru 
forța de evacuare, 200 de vâ
nători de munte, 300 de soldați, 
blindate de recunoaștere și avi
oane de recunoaștere teleghi
date fără pilot, staționate, în pre
zent, la baza din Tetovo, la 70 de 
km de capitala Skopje.

O MIERLĂ-MANDARIN CARE 

VORBEȘTE
O familie din Cluj are în posesie o mierlă-mandarin care 

deține un bagaj de 50 de cuvinte, a transmis PRO TV Cluj.
Familia Pop a cumpărat mierta-mandarin, în urmă cu un an, din 

Germania. Proprietarii spun că mierla, care se numește “Alex”, pe 
lângă faptul că știe 50 de cuvinte, posedă și capacități para
normale, presimțind pericolele care se abat asupra familiei. Ei 
susțin că, în câteva rânduri, mierla a refuzat sâ se culce și a 
ținut trează întreaga familie, astfel încât a zădărnicit acțiunile unui 
hoț, care intrase în micul magazin din apartament.

Mierla știe să spună cum se numește, dar majoritatea cuvin
telor pe care le rostește sunt în germană. Alex salută persoanele 
care intră sau ies din locuința familiei Pop, iar când îndrăgește pe 
cineva i se așază pe cap. Proprietarii spun că fratele lui Alex, 
rămas în Germania, este mult mai inteligent și știe să recite, de la 
un capăt la altul, "Luceafărul" lui Eminescu.

Mierlele-mandarin sunt o specie de grauri care trăiesc în 
zonele muntoase din Thailanda, Laos sau Sri Lanka. Proprietarii 
susțin că în România mai există o singură mierlă-mandarin, aflată 
în proprietatea unei familii din București.

Un belgian a devenit femeie
Un belgian, devenit femeie ca urmare a unei operații de 

schimbare de sex, nu-și poate modifica actul de naștere atâta 
vreme cât rămâne căsătorit, a decis, marți, un judecător al Curții 
de Apel din Anvers, transmite AFP.

De la 1 iunie 1998, Ronny Van Sandt, un muncitor în vârstă 
de 48 de ani, are prenumele Priscilla. El a urmat un tratament 
hormonal și a suferit o intervenție chirurgicală. în cartea sa de 
identitate'este trecută mențiunea “femeie”.

Ronny a vrut să meargă mai departe și să-și modifice și 
certificatul de naștere. Acest lucru i-a fost refuzat, pentru că are 
statutul de bărbat căsătorit. Ronny s-a căsătorit cu Jeanine în 
urmă cu 25 de ani. Potrivit tribunalului, este imposibil ca sexul 
unei persoane să fie modificat atâta vreme cât aceasta rămâne 
căsătorită. Motivul: astfel s-ar crea un precedent juridic care ar 
permite cuplurilor de homosexuali să ceară să le fie recunoscut 
statutul de căsătoriți. Priscilla și Jeanine se iubesc și nu vor să 
divorțeze, așa că Priscilla va rămâne Ronny în actul de naștere.

Cu toate acestea, Priscilla nu va renunța. Autonumindu-se 
“transsexual în luptă", ea a luat legătura cu o mișcare politică 
flamandă de dreapta ID21, aflată în opoziție, în speranța că va 
obține o modificare a legislației.

Depistarea a 35 de cazuri de adopții internaționale ilegale
privind fraudele comise în ca 
drul societății EuroColumna, în 
care directorul general și cel 
economic au produs pagube 
importante unor societăți. Astfel, 
s-a constatat că mecanismul 
financiar pus în funcțiune de 
grupul de firme EuroColumna a 
avut drept consecință produ
cerea marilor fraude care au 
afectat patrimoniul mai multor 
societăți producătoare de îngră
șăminte chimice, cât și patri
moniul altor instituții cu capital de 
stat, cum sunt CEC-urile, FPS și 
RENEL, pagubele fiind estimate la 
peste 300 de miliarde de lei 

Polițiștii români au confiscat 
784,809 de kilograme de droguri 
(224,748 de kilograme de hașiș 
și canabis, 0,728 de kilograme

Poliția și Parchetul Curții Su
preme de Justiție au făcut, anul 
trecut, cercetări în 35 de cazuri 
de adopții ilegale din Spania, Bel
gia, Italia, Franța, Cipru și Israel, 
cel mai important dintre acestea 
fiind cazul avocatului cipriot 
Cristakis Cristodulidis, care în 
perioada decembrie 1997- au
gust 1998, a racolat și a trans
portat în Cipru mai multe tinere 
însărcinate, informează IGP.

Cipriotul a intermediat adop
ția copiilor născuți de tinerele 
românce, dându-le în schimb 
câte o mie de dolari.

Totodată, o filieră interna
țională de trafic de organe a fost 
descoperită, anul trecut, de către 
polițiștii constănțeni, care l-au 
prins pe Gheorghe Văduva, care

a racolat și a trimis în Turcia, la 
comandă, 14 persoane care și-au 
donat câte un rinichi în schimbul a 
patru mii de dolari.

Brigada și serviciile județene 
de combatere a crimei organizate 
au constatat, în 1998, 3.174 de 
infracțiuni, dintre care 1.631 în do
meniul economido-financiar și 
1.328 în cel judiciar.

Printre infracțiunile econo
mice definitivate se află și cazul 

«angajaților Băncii Columna, Va- 
sile Bogdan, Ortansa Niculescu 
și Mirela Anghel care au acor
dat mai multe credite în valoare 
de sute de milioane de dolari fir
mei elvețiene Aledo Comerce 
AG, care nu era rezidentă în 
România. De asemenea, au fost 
finalizate cercetările în dosarul

de opium, 412,327 de kilograme 
de heroină și 0,006 de kilo
grame de cocaină) și 4,203 de 
kilograme de comprimate de 
amfetamină și derivați.

în aceeași perioadă, au 
fost rezolvate 216 de cazuri 
de falsuri de monedă fiind cer
cetate 2.416 de persoane, din
tre care 555 au fost reținute 
sau arestate preventiv.

în 1998, s-au făcut verifi
cări în legătură cu introduce
rea, în România, în baza unor 
acte false, a 406 de autotu
risme, multe dintre cazuri con- 
statându-se, de către Poliție, 
că s-au făcut pentru fundații 
sau cu certificate de repa
triere falsificate, eludându-se 
astfel taxele vamale.
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la Festivalul de 
Film de la

Pentru trofeul Ursul de Aur 
al Festivalului de film de la Berlin, 
care va avea loc între 10 și 21 
februarie, vor concura 25 de 
producții, dintre care 12 euro
pene, zece nord-americane și 
trei asiatice, transmite AFP. Di
rectorul festivalului, Moritz de 
Halden, a subliniat că va fi vor
ba de o "competiție a contrariilor, 
a extremelor, la care vor parti
cipa mulți regizori consacrați, 
dar și debutanti". Juriul acestei 
ediții a Berlinalei, prezidat de 
actrița spaniolă Angela Molina, 
va avea în program un maraton 
de vizionare a 15 premiere mon
diale. Printre acestea se re
marcă două filme canadiene, 
“Emporte-moi", de Lea Pool, cu
Karine Vanasse și Miki Ma- | 
nojiovic, și "eXistenZ”, de David 
Cronenberg, cu Willem Dafoe și 
Jennifer Jason.

Vedetă a Berlinalelor pre
cedente, Europa de Est este 
absentă de data aceasta, la 

| fel ca și America Latină, care 
anul trecut a câștigat chiar 
Ursul de Aur, cu “Centrai do 
Brasil". în schimb, Asia trimite 
doi “ambasadori", Ann Hui din 
Hong Kong și Yoshimitsu 
Monta, din Japonia.
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VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând garsonieră, cen
tral, multiple îmbunătățiri. 
Tel. 227493. (6254)

• Vând casă. Deva, str. 
Mărășești, nr.30, două ca
mere, baie, bucătărie. Tel.

G 450, Motorola D-160 și D- 
170, în garanție. Tel. 094 
278490,219013.(6262)

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

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

092 887632 (6256)
• Vând apartament trei 

camere, decomandate, con
fort sporit. Tel. 233085 
(6272)

• Vând IMS, stare foarte 
bună, multiple piese de 
schimb. Ilia, tel. 303. (6251)

• Vând tractoare U 650 și 
diverse utilaje agricole. 092 
777302(6254)

• Vând Dacia, motor 
1400, 20 000 km, caroserie 
avariată, tel. 247808 (4803

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

• Vând vitrine frigorifice tip 
market, mașini pentru fa
bricat înghețată pe băț, 
mașini pentru îmbuteliat 
lichide. Oferim garanție, se
crete, asistență. Tel. 058 
812049(7000)’

• SC Ferdor Impex SRL 
Deva, str. Depozitelor, nr.1 
importator direct, vă oferă la 
prețuri avantajoase produse 
alimentare import Ungaria. 
Onorează și comenzi ferme. 
Tel. /fax 235035, 216748 
(6252)

• Vând spațiu comercial' 
și mașină tricotat circulară 
(trening, indispensabili), 
Orăștie, tel. 241238, 092/ 
538874 (4148)

• S.C TERMOSANI- 
TARA vinde la preț avan
tajos centrale termice, 
boilere, calorifere, țeavă 
XLPE, fitinguri, robineți. 
NOU: centrale de aparta
ment (cameră închisă, 
evacuare forțată). Infor
mații str. Dorobanților, nr. 
12, Hunedoara, tel. 092/ 
701072. (4246)

• SOCIETATE CO
MERCIALĂ VINDE: mo
bilier lemn pentru res
taurant, compus din: 
mese și scaune lemn, 
mobilier plastic pentru 
terasă, fripteuză profe
sională dublă, plită elec
trică, aragaz, frigider, 
vitrine frigorifice, ma
șină de hot dog. Infor
mații la tel. 092/302001. 
(OP) .

• Societate comercială 
vinde mijloace fixe. Infor
mații tel. 219522, în fie
care joi, după ora 10.

ÎNCHIRIERI

■ închiriez garsonieră 
nemobilată, în str. Libertății, 
bl.4, sc.1,etaj 3, ap.21. Tel. 
213638, 219587, 2116073. 
(6699).

• Ofer de închiriat apar
tament 2 camere, confort 1, 
Simeria, tel. 224292 (6369)

• Caut apartament 2 ca
mere, mobilat, cu frigider, 
aragaz. Tel. 234410. (6250)

OFERTE DE
SERVICII

• Evaluator, efectuez eva
luări ale societăților comer
ciale și evaluări la HG 983/ 
dec.98. Tel. 212167, 214531 
(6238)

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

• Societate comercială 
angajează achizitori de 
bușteni și cherestea. Relații 
latei. 094-883439 (OP)

• Societate internațională 
de import oferă imediat 
locuri de muncă cu câștiguri 
între 500.000 - 700.000 lei 
pe săptămână și posibili
tatea de promovare rapidă. 
Nu necesită experiență. 
Telefon 627527. (6366)

• Angajez operator/ 
operatoare PC pentru 
evidențe primare conta
bilitate. Tel. 230613 
(6379)

• URGENT LOCURI 
DE MUNCĂ, 800-2500 
D.M. lunar, Germania, Ca
nada, Australia, pentru 
zidari, tâmplari, fierari- 
betoniști, muncitori necali
ficați construcții/agricul- 
tură/zootehnie, electrici
eni, șoferi. Maximum 45 
de ani. Tel. 01/8985819 
(2100 lei/10 sec). OP.

• Federalcoop organizea
ză licitație în data de 22 
februarie 1999 pentru vân
zarea cabanei Poienița- 
Orăștie. Relații suplimentare 
la sediul unității din Deva, 
str. 1 Decembrie, nr. 14, tel. 
211221 sau 214531 (6357)

• S.C. Optodia SRL Hu
nedoara anunță majorarea 
tarifelor cu 20 la sută la 
lucrările executate. (4250)

• Asociația familială 
“Hajdu Viti” anunță începe
rea activității conform auto
rizației nr. 16461/99 în ora
șul Brad.(3398)

PIERDERI

• Pierdut legitimație elev 
al Colegiului Național de 
Informatică pe numele 
Andreica Maria. O declar 
nulă. (4249)

• Pierdut autorizație nr.2/ 
12 041993, obiect activitate 
zugrav independent. O de
clar nulă. (3166)

DECESE

DIVERSE

• Țin contabilitate pe 
calculator. Tel. 227986 
(6999)

• Angajez vânzător-
gestionar pentru magazin 
electrice. Tel. 094 611365, 
8-16. (6239)____________

• Federalcoop angajează 
brutari pentru secția de 
brutărie Certej. Relații supli
mentare la sediul din Deva, 
str. 1 Decembrie, nr. 14, tel. 
214531(6357)

• Adresez cadrelor me
dicale ale secției boli infec- 
țioase din Spitalul Județean 
Deva,doamnei doctor Elena 
Cîmpeanu, doamnei asis
tente Ligela Nelega, doam
nei Maria și domișoarei 
Claudia din Rapolt multe 
mulțumiri și sinceră recu
noștință. June Florin. (7779)

• Salariații de la Metal 
Expres Deva sunt alături 
de colega lor Maria Dre- 
ghici la greaua încercare 
prin care trece ca urmare 
a decesului surorii sale

RODICA
Transmitem sincere 

condoleanțe familiei 
îndoliate.

TRAGEREA 
LOTO 

SPECIAL 
“6/49”

din 7.02.1999
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SC CASIAL SA DEVA
Chișcădaga

organizează
in data de 15.02.1999, ora 1O.3O, la sediul 

firmei

Licitație pentru vânzarea 
deșeurilor metalice și 

[ nemetalice. J
Agenția dc publicitate AGERPRESS S.A. 

publică operativ convocările pentru 

Adunările Generale ale Acționarilor 
și anunțurile cerute de lege pentru organizarea de licitații 

în ziare din București și din toată țara 
Tel.: (01)- 312 - 2483; 312-5563; Fax: 310-0653;

E-mail: ager prcssfn.itc.nct.ro

/-------------------------------- -----------------------------------------------------------

Societatea Comerciala 
“Comlemn SA 

vinde prin LICITAȚIE PUBLICĂ spațiu 
comercial situat în Deva, B-dul Decebal, bl. C, 

parter.
Data licitației: 15.02.1999, ora 10,00.
Ofertele se primesc până la data de 12.02.1999, ora 12,00. I 
Relații la telefoanele: 226062 și 226180.X —.- ' - -- - --------- >

“Vă dă dureri de cap 
aprovizionarea cu ȚEVI?” 

Leacul este - COMAT DEVA SA - 
distribuitor autorizat al SC TEPRO SA Iași. 
Reținețil Numai Ia COMAT DEVA SA 
găsiți toată gama de ȚEVI negre și zincate, 

și încă un secret: la cele mai mici 
prețuri.

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

CASA Al TO TIMIȘOARA

Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948
- autoturisme -autoturisme -autobuze
- autovehicule transport marfă - autodube - l.’nimog
- 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

COMUNICAT
N°U'

OMNIASIG
ASIGURĂRI AGRICOLE

Serviciul Român de Informații selecționează tineri în vederea I I
participării la concursul de admitere, sesiunea 1999, în facultățile 
Institutului Național de Informații: Facultatea de Psihosociologie 
(numai băieți) și Facultatea de Științe ale Comunicării (băieți și fete).

Concursul de admitere se desfășoară în două etape.
ETAPA I (eliminatorie) constă în: testare psihologică, examen medical, probe sportive, 

probe de creativitate-expresivitate-oral, o limbă străină la alegere (engleză, franceză, 
germană, rusă și maghiară) - scris.

ETAPA a ll-a cuprinde probe scrise la disciplinele de profil. Pentru Facultatea de 
Psihosociologie: psihologie - scris, algebră - scris. Pentru Facultatea de Științe ale 
Comunicării: limba și literatura română - scris, filozofie - scris.

Condiții de participare la concurs: absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, 
în vârstă de cel mult 23 de ani, sau absolvenți ai unei instituții de învățământ superidr, 
cu diplomă de licență, în vârstă de cel mult 25 de ani; media la purtate minimum 9 (nouă) 
în toți anii de liceu; rezultate bune și foarte bune la învățătură.

Relații suplimentare la: Secțiile Județene ale S.R.I. (zilnic intre orele 8-16) sau la 
Biroul de Relații Publice al S.R.I. (București, B-dul Libertății nr. 14D, sector 5, telefon 01/ 
410.60.65), în zilele de marți și joi, între orele 8-16, până la date de 26 februarie 1999.

Birou! de Presă a! Serviciului Român de informații

Producători agricoli
Nu mai aveți motive de îngrijorare 

pentru munca dumneavoastră!
De acum, OMNIASIG 

ASIGURĂRI AGRICOLE vă asigură 
toate riscurile pentru producția 
agricolă inclusiv riscurile pentru 
pierderi financiare, credite și 
garanții.

Bunul gospodar nu pornește în 
noul an agricol fără prietenul cel mai 
bin OMNIASIG - ASIGURĂRI 
AGRICOLE.

Pentru o mai bună prezența în 
teritoriu, OMNIASIG - ASIGURĂ
RI AGRICOLE caută specialiști 
în agricultură care doresc să-și 
afirme aptitudinile și perso
nalitatea lucrând la sucursalele 
OMNIASIG - ASIGURĂRI 
AGRICOLE din toată tara.

Nu ezitați, 
contactați-ne ACUM!

SEDUL SOCIETĂȚII din str Petru Cercel nt
3, sector 4, București. Tei 335.72.61;
336.7940:336.79.41. Fax: 335.72.81 sau 
la foaie sucursalete OMNIASIG dki țară.

Cm OMNIASIG - semne hune nnul are 1

prcssfn.itc.nct.ro
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□pinii ale primarilor din două 
localități ale Județului

Aurel Benea, primarul 
municipiului Brad

Dacă facem o comparație 
între ceea ce a fost și ceea ce 
este municipiul Brad, ajungem la 
niște concluzii foarte triste și 
foarte dureroase. în 1989, în 
Brad, erau angajați 12.000 de 
oameni. în momentul de față aioi 
lucrează 2700.

Cea mai mare unitate - Mina 
Barza - de la aproape 6000 de 
angajați, a ajuns acum la 1800. 
Așadar prin măsurile care sunt 
lansate unitățile vor ajunge 
aproape de desființare. Dacă 
vorbim de ordonanță, trebuie să 
spunem că momeala este 
năprasnică. Ea poate fi 
dezastruoasă, atât pentru 
oameni, cât și pentru localități.

Nici cei de la Uzina de Utilaj 
Minier Gurabarza nu stau mai 
bine. Din 1580 de angajați au 
mai rămas 250. Apoi, dintr-o 
foarte bună unitate din industria 
mică, din 600 de oameni au mai 
rămas 80. Cooperația meșteșu
gărească, care a fost model 
pentru județul Hunedoara, de la 
850 de oameni, mai are 250 
angajați. Și Mina Țebea mai are 
vreo 200 de oameni, dintr-un 
număr de 800.

lată deci unde am ajuns 
într-un timp foarte scurt. Și- 
atunci cum să nu te întrebi ce 
consecințe au toate acestea 
pentru noi? După părerea mea, 
lucrurile sunt foarte clare. La 
bugetul local, 40 la sută trebuie 
să fie constituit din impozitul pe 
salarii. Păi nu-i totuna să ai 
12.000 de salariați, ori 2700 cât 
avem acum. Am ajuns astfel să 
avem datorii la energia termică 

de 10 miliarde de lei. Acest 
lucru, din cauza imposibilității 
de plată a locuitorilor 
municipiului. Suntem puși în 
situația de a lăsa oamenii fără 
căldură și apă caldă.

Toate acestea au generat 

ZONELE DEFAVORIZATE 
- NU DOAR O TEORIE!

un val de nemulțumiri, 
concretizat în demonstrații și 
mitinguri, la care au participat 
nu numai minerii sau alți 
muncitori, ci oameni din toate 
comunele din ținutul Zarandului.

Se pare că acest lucru a 
determinat Guvernul să declare 
și zona în care trăim zonă 
defavorizată. Apreciem acest 
lucru, dar zic Doamne ferește 
să nu se întâmple și cu 
această măsură ceea ce se 
întâmplă cu măsurile speciale 
pentru Zona Munților Apuseni, 
din care nu s-a ales aproape 
nimic. Dimpotrivă, acestea au 
dus la diminuarea bugetului 
local. în rest, nici una dintre 
măsuri nu a prins viață. Să mai 
spun oare că din 1989 până 
acum nu am avut posibilitatea 
să realizăm nici cel puțin o 
garsonieră pentru oameni? Că 
starea blocurilor este 
deplorabilă?

Cred că ar mai trebui pre
cizat faptul că toate investițiile 
începute cu ani în urmă, acum 
sunt pregătite pentru demolare.

lată de ce ne-am bucurat 

când am primit semnale din Cluj, 
Oradea, Constanța, din alte 
localități ale țării - că se dorește 
a se investi în zona Bradului. 
Așteptăm investitori de oriunde 
ar fi ei.

Gheorghe Suciu, pri
marul orașului Uricani

Vreau să încep cu câteva 
chestiuni legate de acel faimos 
Program al Guvernului din 1997 
pentru Valea Jiului. Dacă ne 
referim la dezvoltarea infra
structurii, nu s-a făcut mai mult 
decât 10-15 la sută. Dacă ar fi 
să ne referim numai la acel 
cunoscut drum între Uricani și 
Herculane, trebuie să spunem că 
nu s-a făcut nimic. Se spune în 
Program că există un proiect. 
Așa o fi, dar noi nici nu l-am 
văzut.

în ceea ce privește 
construcția de locuințe se arată 
că s-au dat 2,9 miliarde de lei. Ei 
bine, la Uricani nu a ajuns nici un 
leu. Mai sunt și alte exemple de 
acest fel, care demonstrează că 
de la acest Program până la 
realitate este un drum foarte 
lung.

Dacă am vorbi de problemele 
sociale, consider că pentru zona 
noastră ar fi trebuit cuprinse trei 
chestiuni: căldură, apă și iluminat.

Nici rata șomajului nu este 

cea care se vehiculează și s- 
a publicat în presă. La Uricani 
nu este 37 la sută, ci 54,5 la 
sută. Cam aceeași situație 
este și în alte localități din Valea 
Jiului.

Ca să fim mai concreți 
despre ceea ce înseamnă 
șomaj la Uricani, iată și câteva 
cifre. La Mina Câmpu lui Neag 
au fost angajate în jur de 600 
de persoane. Au fost 
disponibilizate 503. Au mai 
rămas acolo 39 de persoane. 
La Mina Valea de Brazi, dintr- 
un total de 2000 de oameni, au 
fost disponibilizați 1073. De la 
Mina Uricani au trebuit să 
plece 878 de mineri. Deci cât 
de reală este rata șomajului 
vehiculată de guvernanți?

Părerea mea este 
următoarea. Dacă Guvernul își 
permite să dea bani oamenilor 
să stea, de ce să nu dea cu 
ceva mai mult, dar să-i pună 
să facă ceva util pentru 
societate?

Aș vrea să mai spun un 
lucru. S-a promis că primăriile 
care angajează disponibilizați 
pentru efectuarea unor lucrări 
vor primi banii pentru salarii de 
la Consiliul Județean. La Uricani 
am angajat 40. Am fi avut 
nevoie și de 400, dar de la 
buget nu am primit nici un leu!

Noi sperăm ca declararea 
Văii Jiului drept zonă 
defavorizată să nu rămână ca 
și alte programe și 
paraprograme numai povești 
și teorii care nu folosesc 
nimănui.

r Comunicat de presa i 
! PENSIONARII ȘI POȘTAȘII I 

PE DRUMURI
I Analizând proiectul Legii Bugetului de Stat pentru anul 1999 | 
I descoperim grija deosebită a guvernanților pentru „sănătatea” ■ 

pensionarilor și a lucrătorilor poștali, în sensul că ambele categorii sunt 1 
| puse pe drumuri: pensionarii la propriu, poștașii la figurat. Conform | 
■ proiectului se preconizează ca pensionarii să nu-și primească pensiile . I acasă urmând să meargă la oficiul poștal (sau bancă) pentru a intra în I 
I posesia drepturilor bănești. în acest caz unii lucrători poștali vor rămâne I 
1 fără loc de muncă, deci tot pe drumuri. ‘
I Sperăm că Parlamentul va face corecțiile de rigoare astfel încât | 
I pensionarii să-și primească în continuarepensia la domiciliu iar lucrătorii ■ 

poștali să-și mențină locurile de muncă stopând astfel ample mișcări • 
| sindicale. ■ |

Președinte FSPR i 
_________ J

ÎNCĂ O LOVITURĂ DATĂ 

PENSIONARILOR
Opinia publică a luat cunoștință, prin intermediul știrilor 

transmise de posturile de televiziune, despre Ordonanța 
Guvernului prin care se hotărăște să nu mai fie duse pensiile la 
domiciliu de către factorii poștali. Dincolo de faptul că în felul 
acesta va fi redus probabil la jumătate numărul poștașilor (alți 
șomeri, alți oameni rămași pe drumuri și nevoiți să-și caute de 
lucru), se lovește cumplit în pensionari. Se știe că cei mai mulți 
dintre aceștia sunt la vârste înaintate, bolnavi și cu greu se pot 
deplasa de la domiciliu, unii sunt singuri și n-are cine să-i ajute, 
să meargă în locul lor pentru a le ridica banii. In plus, la oficiile 
sau ghișeele poștale se vor erea în zilele stabilite aglomerații, 
cozi, greu de suportat de către vârstnici.

Oamenii sunt contrariați de ceea ce se.întâmplă. Până și la 
așa ceva se recurge? După zeci de ani de muncă, obosiți, după 
o viață de la care nu mai au nimic de așteptat, sunt obligați la 
asemenea umilințe?

Țara aceasta nici de bătrânii ei nu mai poate avea grijă ? Este 
o insultă la adresa celor peste cinci milioane de oameni care au 
închis între filele cărților de muncă zeci de ani de trudă și care, 
dimpotrivă, ar merita respectul celor mai tineri. în primul rând al 
guvernanților și al celor puși să conducă destinele acestei țări.

Oare poporul acesta este blestemat să suporte la nesfârșit 
ofense și jigniri, înjosiri? Nu mai există respect pentru părinți și 
bunici, pentru neamul din care provenim, nu mai este credință în 
Dumnezeu? Deprimante și amare gânduri...

._________________ ___________________ Estera SÎNA Â

Banca 
Generală de 

Credit și 
Promovare 

BAIMKCOOP SA 
Agenția Hațeg 

Vinde la licitație pu
blică casă, curte șl gră
dină, situate in comuna 
Crlstur, str. Coloniei, 
nr.139 A bis. Preț de 
pornire: 45.000.000 lei

Licitația va avea loc în 
data de 12.02.1999, la 
Judecătoria municipiului 
Hunedoara, Biroul Executo
rului Judecătoresc, la ora 

kJ2________
Banca 

Generală de 
Credit și 

Promovare 
BAIMKCOOP SA 

Agenția Hațeg
Vinde la licitație 

publică casă, curte șl 
grădină, situate in sat 
Chltld, nr.80, comuna 
Boșorod. Preț de pornire: 
17.000.000 lei

Licitația va avea loc in 
data de 12.02.1999, la 
Judecătoria municipiului 
Hunedoara, Biroul Executo
rului Judecătoresc, la ora 

kio._________ ,

Mulțumiri
Printre numeroasele scrisori primite pe adresa ziarului nostru se 

numără și cea a dlui Augustin Lăscuș, din comuna Cerbăl, nr. 17, 
jud. Hunedoara. Dumnealui dorește ca prin intermediul ziarului 
nostru să mulțumească întregului personal din cadrul secției de boli 
contagioase a Spitalului municipal Hunedoara, care l-a tratat și 
îngrijit pe perioada internării cu deosebit profesionalism și 
amabilitate „Adresez alese mulțumiri doamnei doctor Artan, 
domnișoarei doctor Otilia lenășel și, nu în ultimul rând, tuturor 
cadrelor medii medicale care își desfășoară munca în această 
secție". Dacă actul medical este aici bine înfăptuit, „singurul lucru 
care lasă de dorit este clădirea spitalului aflată în curs de 
degradare", după cum scria dl Augustin Lăscuș, fost factor poștal și 

u cititor fidel al cotidianului „Cuvântul liber". (Cr. C.)

Banca „Dacia Felix” SA
Sucursala Cluj-Napoca

Vinde la licitație publică, prin intermediul executorilor 
Judecătorești din cadrul Judecătoriei Orăștle:

FERMĂ AGROZOOTEHNICĂ
situată în localitatea Prlcaz, corn. Turdaț, Jud. 

Hunedoara, compusă din:
Grajduri - 4 bucăți, padocuri - 4 bucăți, filtru sanitar, 

platforme carosabile, fântână, împrejmuire teren - 17.442 
mp.

Licitația va avea loc astăzi, 09.02.1999, ora 14.00, la 
Judecătoria Orăștie, Jud. Hunedoara, Biroul executorilor 
Judecătorești.

Informații suplimentare la tel. 064/197047.

SC AGRO-COMPftM SRL DEVA
Achiziționează de la populație, cu 

plata pe loc, porci vii.
Programările se fac la Centrul de 

achiziții din strada Sântuhalm nr. 125, 
^telefon. 233388.
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în calitate de unic distribuitor 
pentru județul Hunedoara vă invita 
începând cu data de 08 02 1999 la 
depozitul central de vinuri, situat 
în Deva, pe strada Depozitelor, nr. 
11 (în cadrul SC "Retezatul" SA- 
fosta ICRA).

Toate sortimentele din 
renumitele vinuri de Jidvei sunt 
acum la dispoziția dvl

Relații la telefoanele: 227536, 
092-341452, tel/fax: 226388
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"VIDRA” 
ORĂȘTIE 
ACORDĂ

DIVIDENDE
în 1998, Compania de 

Blănuri “Vidra” Orăștie a 
realizat o cifră de afaceri de 
92 de miliarde de lei. 
Beneficiul brut s-a situat la o 
valoare de 7 miliarde de lei. 
Din cele declarate de dl ing. 
Lucian Heiuș, directorul 
comercial al societății, am 
reținut că performanțele 
economice ale “Faviorului” 
pe anul trecut se pot 
cuantifica în dividendele pe 
care le primesc în acest an 
acționarii socieții, în număr 
de aproape 40.000 la această 
dată

Cuantumul dividendului 
va fi de 3800 de lei pentru o 
acțiune nominală în valoare 
de 25.000 de lei. începând cu 
luna martie a acestui an, 
“Favior” speră să fie cotată la 
Bursa de Valori, toată 
documentația necesară în 
acest sens fiind înaintată 
încă de anul trecut. Se 
apreciază că scoaterea 
acțiunilor firmei pe piața-de 
capital va genera acumulări 
ce vor coagula dispersia 
extraordinară pe care o are 
în prezent acționariatul 
societății.(A.S.)
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