
Papa va 
vizita 

România
Papa loan Paul al ll-lea a 

acceptat invitația Patriarhului ortodox 
român, Teoctist, de a efectua o vizită 
în România, a anunțat purtătorul de 
cuvânt al Vaticanului, care nu a 
precizat data și programul acestei 
vizite, dar, potrivit agenției italiene 
ANSA, Suvernaul Pontif ar urma să 
vină în România între 7 și 9 mai.'

Aceasta este prima vizită a Papei 
într-o țară majoritar ortodoxă. 
Patriarhul Teoctist l-a invitat oficial 
pe Papa loan Paul al ll-lea să 
efectueze o vizită în România.

Sfântul sinod al Bisericii Ortodoxe 
l-a autorizat, în februarie, pe Prea 
Fericitul Părinte Teoctist să adreseze 
o invitație în acest sens Suveranului 
Pontif. Papa a fost invitat în iulie 
1998 și de premierul Radu Vasile, 
însă vizita sa nu se putea materializa 
fără acordul Patriarhului Teoctist. 
între ortodocși și greco-catolicii din 
România există un diferend din 1948. 
Vaticanul, care solicită retrocedarea 
bisericilor confiscate în 1948 greco- 
catolicilor, de către regimul 
comunist, și atribuite ortodocșilor, a 
renunțat, recent, la orice acțiune 
judiciară destinată recuperării 
acestor lăcașuri de cult și 
intenționează să favorizeze dialogul 
dintre cele două Biserici.

Din 1990, greco-catolicii - în 
prezent, în număr de aproximativ 
200.000, față de 2,5 milioane în 1948 
- âu încercat să-și recupereze mai 
multe biserici, însă s-au lovit 
întotdeauna de opoziția ortodocșilor, 
majoritari în România, cu peste 20 
de milioane de credincioși, notează 
AFP. România numără în total 
1.300.000 de catolici.

în peregrinările noastre 
ziaristice am luat pulsul 
asistenței medicale în multe din 
comunele județului. Astfel 
aproape ne-am obișnuit ca la 
dispensarele comunale să 
constatăm tot felul de 
neajunsuri și greutăți generate 
ba de tranziție, ba de întârzierea 
reformei sanitare, ba de sărăcia 
oamenilor. în cazurile relativ 
fericite asistența medicală 
suferea doar de bolile generale 
ale sistemului sanitar, anume 
neaplicarea sistemului medicului 
de familie, neonorarea de către 
farmacii a rețetelor gratuite și 
compensate ori lipsa dotării cu
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Sărăcia bugetelor lo
cale afectează calitatea 

actului medical
aparatură modernă, in plus, la 
unele dispensare, la aceste 
neajunsuri se adaugă și alte 
probleme. în principal, aceste 
dispensare "defavorizate" se 
confruntă cu lipsa apei curente, 
a încălzirii, a telefonului, a unui 
mijloc de transport ori cu 
insuficiența personalului medi
cal.

La Brănișca, o dată cu 
încetarea eliberării 
rețetelor compensate, a 
scăzut rulajul pacienților

Dispensarul comunal 
Brănișca se poate încadra în 
categoria cazurilor relativ 
fericite. Astfel, în urmă cu 2-3 ani, 
dispensarul a fost renovat și 

reparat capital cu sprijinul 
Primăriei, astfel că din acest 
punct de vedere nu sunt 
probleme. Consultațiile sunt 
asigurate zilnic de doi medici 
generaliști - dr. Aida Ropcean 
și dr. Viorel Tusac - și de un 
medic stomatolog. în aceeași 
clădire cu dispensarul 
funcționează și o farmacie, 
deschisă două zile pe 
săptămână, care din păcate din 
august '98 nu mai onorează 
rețetele compensate și gratuite. 
Referitor la acest aspect dl dr.

Ciprian MARINUȚ
(Continuare in pag. 8)
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CREȘTE 
VALUL 

SCUMPIRILOR
De ieri suntem fi năpădiți de 

un nou val al scumpirilor. Așa cum 
a anunțat CONEL și Romgaz, 
tarifele la energia electrică și la 
gazele naturale au crescut din 
nou. La energie electrică, tarifele 
propuse pentru consumul casnic 
sunt de 296 lei/ kWh (față de 225 
lei cât a fost până acum) pentru 
prima tranșă de consum de la 0 la 
5 kWh și de 688 lei/ kWh (față de 
540 lei până acum) pentru 
consumul ce depășește 50 kWh.

La energia termică prețul 
pentru populație crește de la 
88.000 lei/Gcal la 112.500 lei/Gcal.

Majorarea prețurilor la 
energia electrică și gaze naturale, 
devalorizarea leului, creșterea 
impozitelor pe clădiri, alte 
numeroase taxe și impozite vor 
influența negativ și producția, 
subțiindu-se și mai mult puterea 
de cumpărare a cetățenilor. (C.S.)

SE SCUMPEȘTE 
Șl HÂRTIA 

PENTRU ZIAR
Ca urmare a creșterii 

prețurilor la lemn cu 30 la sută 
și la energia electrică, SC 
Letea Bacău va majora cu 10 
la sută prețul hârtiei de ziar, de 
la 4480 lei/ kg. la 4950 lei/ kg. 
Noile prețuri se aplică de la 15 
februarie a c. (S.C.)

„Bisericuțele” din 
PNȚCD dau frisoane 

la „vârf”
Prin toate demer

surile sale, po
litice, economice și sociale, 

PNȚCD se dovedește 
deficitar și ineficient. 
Promisiunile sforăitoare din 
campania electorală, 
contractul de 200 de zile cu 
România, aruncarea în 
focul luptei a 15.000 de 
specialiști, aducerea din 
străinătate a unor ajutoare

importante, accelerarea 
reformei - toate au rămas 
vorbe în vânt. Constatând 
că au dobândit o căciulă 
prea mare pentru capul lor, 
țărăniștii au început să-și 
dea cu stângu-n dreptu’. Ei 
l-au numit în fruntea 
Guvernului pe fostul 
sindicalist șef Victor 
Ciorbea, care a încasat 
eșec după eșec, la 
agricultură l-au „plantat” 
pe profesorul Nicolae 
Gavrilescu, care s-a 
dovedit un gropar 
neîntrecut al domeniului, 
Ulm Spineanu a condus o 
vreme un portofoliu minis
terial existent doar cu 
numele - cel al Reformei -,

iar avocatul de provincie 
Gavril Dejeu a trebuit să fie 
obligat de mineri să-și dea 
demisia pentru incom
petență, deși o dovedise 
de mult.

Și pentru că, vorba lui 
Ion Diaconescu, preșe
dintele PNȚCD, „în partid 
există disciplină dar nu se 
respectă”, în fief-ul 
creștin-democraților au 
început să apară bise
ricuțe. La simpozioanele 
și școlile de vară din 
diferite stațiuni s-au 
detașat grupuri re
formiste cu orientări con
tra centrului. Mai întâi a 
fost fracțiunea de la 
Brașov, condusă de 
vicepreședintele Sorin 
Lepșa, cu simpatii pentru 
premierul Radu Vasile și 
intenții de reformare a 
partidului. Conservatorii 
au contraatacat dur, i-au 
luat lui Radu Vasile 
funcțiile de secretar ge
neral și purtător de cuvânt 
al partidului, iar Sorin 
Lepșa a rămas fără 
funcția de secretar al 
Camerei Deputaților. La o 
altă întâlnire, la Satu 
Mare, a ieșit în evidență un 
alt grup ultraradical, cu

_______ D. GHEONEA
(Continuare în pag. 8) 

îngrijorarea oamenilor de afaceri

Un paradox al 
privatizării

Referindu-se la căderea economiei românești în ultimul 
deceniu, în special după 1996, liderul unui partid politic ce aspiră 
spre exercitarea actului puterii afirma că există suficiente indicii 
ce atestă că pierderile înregistrate de țara noastră, ca urmare a 
unor politici incoerente și fără o direcțiune clară pe termen mediu 
și lung, se estimează a fi mai mari decât dezastrul pe care l-ar fi 
provocat un război. Distrugerea sistematică a bazei materiale, 
sărăcirea permanentă a populației, condițiile inumane ale 
pensionarilor, precaritatea învățământului, distrugerea cercetării 
științifice proprii, exodul cerealelor și atâtea altele sunt rele ce 
au fost provocate țării în ansamblul său fără ca cineva să fie făcut 
sau să se simtă răspunzător de situația de disperare în care ne 
găsim astăzi. Rămași în afara structurilor Europene și ale NATO, 
ne mângâiem doar cu faima iluzorie de con'dor, drum al mătăsii 
sau petrolului, sau de placă turnantă și furnizori de securitate în 
zonă, care nu mai încălzesc pe nimeni și nici nu ne țin de foame, 
în condițiile falimentării agriculturii autohtone, în baza programului 
ASAL și ambițiilor întoarcerii cu decenii'în urmă, la sapă de lemn 
- cum se spune, așteptând an de an importurile masive de hienă.

Neputința ieșirii din impas ține, în mod evident, de nepriceperea 
politicienilor, de interesele lor meschine, care lovesc permanent 
și direct în interesele naționale. Sub masca formării unei clase 
de mijloc - promisiune electorală complet abandonată - politicienii 
s-au servit de bănci pentru a jefui economia, prin acordarea de 
credite neperformante (apreciate la 50 la sută la băncile de stat), 
luate în bună parte de către cei aflați la putere, cât și prin 
amplificarea blocajului financiar, care se ridică undeva la peste 
70 de mii de miliarde lei.

După privatizarea din Cehoslovacia s-a spus că s-au comis 
fraude cu mult mai mari decât la naționalizare, profitori găsindu- 
se din belșug. Cred că situația nu este mult diferită nici la noi. 
Privatizarea unor firme subevaluate, aduse mai întâi în prag de, 
faliment pentru a putea să fie vândute ieftin, a constituit în ultimii 
ani o politică specială a FPS. Exemple în acest sens sunt destule 
la nivel național și local.

Sfidând cu bună știință aspirațiile adevăraților oameni de 
afaceri, politicienii de azi fac tot ce pot să-și atingă ținte personale, 
chiar dacă încalcă primii prevederile legii. Mulți au făcut găuri 
mari în bănci, care sunt acum acoperite pe seama datoriei publice 
(a se vedea miile de miliarde alocate Bancorex). Acoperirea se 
face însă prin înrăutățirea situației firmelormici și mijlocii, prin 
sporirea exagerată a fiscalității, punându-le astfel în pericol 
existența.

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 8)
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Mult, puțin - să fii 
mulțumit că ți se dă.

nu ți
Prin Ordonanța Guvernului nr. 

32/ 1999 a fost instituit sistemul 
de cupoane pentru agricultori în 
acest an. Ulterior, prin hotărâre a 
Guvernului s-au stabilit bunurile 
și serviciile ce pot să fie achitata 
pe bază de cupoane valorice. 
Potrivit datelor ce le deținem, 
aceste cupoane se utilizează

se ia
adeverințele pentru dovedirea 
dreptului de proprietate, titularii 
dreptului de proprietate ai 
terenurilor din fostele zone 
necooperativizate, titularii 
dreptului de proprietate asupra 
terenurilor în baza certificatelor 
de moștenitori, precum și 
persoanele fizice cărora le-a fost

Cupoanele pentru agricultori
pentru procurarea seminței de 
cartofi și material săditor, 
cumpărarea de îngrășăminte și 
pesticide, plata lucrărilor agricole, 

, inclusiv pe pajiștile naturale, 
procurarea de furaje.

Cum bine se știe, cupoanele 
reprezintă bonuri de valoare care 
se acordă cu titlu gratuit - cu 
finanțare de la bugetul de stat - 
agricultorilor persoane fizice, care 
exploatează terenurile agricole 
individual, în asociere sau în 
societăți comerciale și agricole, 
persoanelor fizice cărora le-a fost 
stabilită calitatea de acționar, în 
baza Legii 18/ 1991, și care au 
încheiat contracțul de locațiune 
potrivit prevederilor Legii arendării 
nr. 16/ 1994, precum și instituțiilor 
de învățământ și de cult 
recunoscute de lege, pentru 
suprafețele de terenuri agricole 
de minimum 0,5 ha, până la 10 
ha, inclusiv.

De prevederile ordonanței 
(deci beneficiari ai cupoanelor) se 
bucură persoanele fizice care 
dețin titlul de proprietate sau li s- 
au înmânat procesele - verbale 
de punere în posesie sau

stabilită calitatea de acționari. în 
cazul moștenitorilor persoane 
fizice care dețin terenuri agricole 
în indiviziune cupoanele se 
acordă pentru întreaga suprafață 
celui care se prezintă să le ridice 
și care prezintă declarația pe pro
pria răspundere că are și acordul 
celorlalți moștenitori.

în situația arendașilor 
persoane fizice sau juridice, 
precum și societăților comerciale 
pe acțiuni la care persoanele 
fizice au calitatea de locatori pot 
ridica cupoanele arendatorilor, 
respectiv ale locatorilor, cu 
condiția majorării arendei cu 
valoarea cuponului pe hectar - 
175.000 lei stabilită pentru acest 
an. De asemenea, societățile 
agricole cu personalitate juridică 
pot ridica cupoanele membrilor 
asociați, cu condiția majorării 
drepturilor în natură sau în bani 
ce li se cuvin cu contravaloarea 
cuponului pe hectar.

Cu toate că la art. 6 din 
ordonanță se stipulează că

Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 8)

Sg WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
Acordă dobânzi atractive 

ia depozitele in lei 
persoanelor fizice!

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

ÎNTÂLNIRI ALE 
SPECIALIȘTILOR CU 

PRODUCĂTORI 
AGRICOLI

Azi, la Stațiunea de 
Cercetare și Producție 
Pomicolă Geoagiu are loc o 
întâlnire a specialiștilor de 
la Direcția generală pentru 
agricultură și alimentație a 
județului Hunedoara, de la 
SCPP și centrul agricol 
local cu producători agricoli 
din localitate.

Cu acest prilej are loc un 
schimb larg de păreri și de 
informații în legătură cu 

pregătirea campaniei agri
cole de primăvară, cu 
procurarea semințelor și a 
materialului săditor, a îngră
șămintelor și pesticidelor, 
probleme de legislație, cu 
realizarea lucrărilor de 
sezon. Ca invitați participă și 
specialiști de la asociații 
agricole, Agromec sau 
ferme agricole din zonă.

Asemenea întâlniri mai 
sunt programate în datele de: 
18 februarie a.c. la Totești 
(căminul cultural), 23 
februarie la Ilia (primărie) și 
25 februarie la Simeria 
(primărie). Este bine ca 

asemenea întâlniri să fie 
organizate și în alte unități 
administrativ-teritoriale din 
județul nostru, totul fiind în 
interesul producătorilor 
agricoli.

UTILAJE AGRICOLE 
REPARATE

în ciuda dificultăților fi
nanciare și de altă natură, la 
SC Agromec Cîmești s-a pus 
un accent aparte pe pregătirea 
utilajelor ce se folosesc în 
campaniile agricole ale acestui 
an. Intre altele au fost puse în 
stare de funcționare, prin revizii 
și reparații de calitate, 

polidiscurile, semănătorile 
pentru cereale păioase, cele 
4 mașini de plantat cartofi, 2 
mașini SPC6, precum și 
tractoarele. Combinele, 4 la 
număr, au fost bine reparate 
în anul trecut.

Ca urmare, unitatea va 
putea face față volumului de 
lucrări care se vor executa în 
acest an pe cele circa 150 ha 
lucrate sub formă de arendă 
și pe alte terenuri, la 
solicitarea proprietarilor.

De menționat că oamenii 
firmei au avut permanent de 
lucru, nefiind trimiși în șomaj. 
(NT.)

’’T/V l 
'VREMEA

Vremea se va încălzi 
începând din nord-vestul țării. 
Cerul va fi mai mult noros în 
jumătatea nordfcă a țării, unde 
temporar vor fi precipitații, 
predominant sub formă de 
ninsoare. La munte va ninge, 
în restul teritoriului vor fi 
posibile ninsori'răzlețe. Vântul 
va fi moderat în Moldova, 
Dobrogea și Crișana, iar in 
rest în general slab. Tempe
ratura va avea valori maxime 
cuprinse între -5 și 2 grade, ii 
iar minime între-10 și 0 grade, il
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•PREGĂTIRI • MECIURI AMICALE, DE VERIFICARE

După un apreciat canto
nament în Italia, Rapid Bucu
rești își va continua seria me
ciurilor de verificare într-un 
turneu ce va pleca chiar în 
cursul zilei de azi în Egipt. 
Despre antrenamentele efec
tuate în Italia și jocurile ami
cale disputate de bucureșteni 
în patria fotbalului a scris pe 
larg și presa noastră și cea 
italiană. Despre întâlnirea din
tre Inter și Rapid (încheiată 
cu 2-0 în favoarea gazdelor), 
s-a scris că “replica echipei 
române a fost destul de vigu
roasă". Antrenorul secund al 
Rapidului, M. Rada, referindu- 
se la acest meci cu elevii lui 
Mircea Lucescu, a spus: “Ai 
noștri au fost oarecum co
pleșiți de faima adversarilor. 
Oricum, au făcut tot ce pu
teau și într-o oarecare mă
sură au reușit să le facă față." 
Trebuie să precizăm că înca
sările de la acest joc (47 mili
oane de lire italiene), la care 
au participat 3399 de spec
tatori, au fost donate copiilor 
români bolnavi de Sida.

Dfnomo în Cipru
în cele câteva zile după 

•întoarcerea din cantonament 
de la Telese Terme din Italia, 
dinamoviștii și-au continuat și 
ei pregătirile pentru retur sus
ținând încă două meciuri ami
cale, joi cu divizionara B, 
Sportul Studențesc, scor 3-1 
pentru Dinamo prin golurile 
înscrise de Vlădoiu și N. Nico- 
lae (2), urmând ca sâmbătă 
să joace cu Gloria Buzău.

în Insula Afroditei, unde 
Dinamo se află de duminică, 
va susține trei.partide cu ad
versari ce vor fi stabiliți la so
sirea în Cipru pentru perioada 
14-23 februarie cât va dura 
acest turneu. întrucât în acest 
timp se află în Cipru două for
mații puternice - lotul repre
zentativei de fotbal al Suediei 
și Torpedo Moscova, condu
cerea clubului Dinamo va că
uta să “lege” un joc cu una 
dintre aceste echipe. Un alt 
meci posibil ar fi cu Omnia 
Nicosia. în lotul echipei Dinamo 
se va reîntoarce și Coporan 
de la Steaua. Aproape sigur 
este meciul de azi cu Vorskala 
(Ucraina) și Legia Varșovia la 
20 februarie.

Stelistii, inJunieuTn 
tara

După meciul cu AEK 
Atena, în care Steaua a învins 
cu 2-1, prin golurile înscrise de 
Roșu și Luțu, steliștii au plecat 
sâmbătă seară în Egipt, unde 
echipa de fotbal Steaua va 
susține trei partide amicale 
(ieri, urma să joace cu Arab 
Constructor Cairo), mâine, 
miercuri 17 februarie, va întâlni 
VAC Samsung și vineri, 19 fe
bruarie, pe formația “Al Ahli".

lată și lotul de 22 de 
jucători deplasat în Egipt în 
frunte cu Constantin 
Dănilescu (director executiv), 
Emeric lenei și Mihai Stoichiță: 
Tene, Ritli, Baciu, Belodedici, 
Miu, Szekely, Maxim, Ogăraru, 
Zotincă, Danciu, Trică, Linear, 
Roșu, Luțu, Militaru, Csik, Lă
cătuș, Dănciulescu, Ciocoiu, 
Luca, Giuchici și Adrian Matei. 
După cum se știe, Ilie Dumi
trescu s-a retras din activi
tatea fotbalistică, iar Coporan 
a plecat înapoi la Dinamo, iar 
Răchită își caută altă echipă.V- -------- --------

Fotbal pe un strat gros de zăpadă

Vega Deva - Mineral Certei 0-0
în drum spre stadion cei peste 60 de înflăcărați iubitori ai 

fotbalului care s-au încumetat să lase căldura căminelor lor 
pentru a vedea la lucru viitoarele echipe ce vor evolua în returul 
campionatului, își puneau întrebarea dacă se va disputa acest 
meci amical, de pregătire, fiindcă stratul de zăpadă era de 20 de 
cm. Partida a avut loc pe terenul II, din incinta stadionului devean.

Conducătorii celor două cluburi, antrenorii lor și spectatorii 
prezenți s-au bucurat că toți jucătorii din ambele formații ce au 
intrat pe teren s-au angajat cu toată dăruirea dovedind că stau 
foarte bine cu pregătirea fizică generală și specifică, jucând cu 
aceeași ambiție din meciurile din campionat.

Trebuie să remarcăm că în ciuda înverșunării cu care s-a jucat, 
a dorinței fiecărei echipe de a-și apropia victoria, meciul s-a disputat 
într-un spirit sportiv. Ceea ce a reieșit cu claritate în acest meci a 
fost că la cele două formații se conturează ideile tactice preconizate 
a le aplica antrenorii principali Romulus Gabor (Vega) și loan Petcu 
(Minerul Certej). Atât Vega cât și Minerul au evidențiat un joc cursiv, 
în ciuda terenului greu, în cele mai multe faze, pasele “curg" coerent, 
dovadă că se fac pași însemnați și la construcția jocului.

în ciuda numeroaselor atacuri la ambele porți, nu am putut 
vedea nici un gol. Au fost însă două bare: în minutul 6, la un atac 
al oaspeților, Rădos este faultat în apropierea careului de 16 
metri și Hanganu execută bine lovitura acordată de arbitrul 
Hritac, dar balonul lovește stâlpul porții din dreapta portarului 
Maria. în min. 25 a fost rândul "minerilor" să lovească bara porții 
adverse: la un frumos contraatac construit de deveni, Naniu din 
interiorul careului de 16 metri, puțin lateral stânga, șutează dar 
mingea merge tot în stâlpul din dreapta portarului Dobre.

în partea a doua a jocului, meciul s-a desfășurat în aceiași 
ritm alert și cei care au fost mai mult în terenul adversarilor, au fost 
devenii care au și ratat două bune ocazii ale lui Gigi Ștefan și 
Luca. Și oaspeții ar fi putut să înscrie, însă Ocolișan, într-o fază 
de atac, s-a complicat singur în marginea careului de 16 metri.

în final, ambilor antrenori le-am cerut o părere despre stagiul de 
pregătire de până acum și dacă este conturată componența lotului de 
jucători. R. Gabor: “Consider că nivelul de pregătire e cel apropiat de 
prevederile noastre. Rezultatele întâlnirilor de până acum nu sunt 
deosebite, dar important este că meciurile de verificare și-au atins 
scopul, așa cum a fost și cel de azi, adică de pregătire. Sperăm ca în 
continuare să avem și terenuri mai bune, pentru a putea însuși și 
aplica și unele idei tactice. în ce privește lotul, ar fi foare bine să fie 
legitimați noii veniți, între care în primul rând Chezari și Costăchescu.”

I. Petcu: “Sunt mulțumit de felul în care s-a efectuat pregătirea 
fizică în acest sezon și în cantonament la Sovata unde am avut și 
zăpadă. Sunt bucuros că în toate partidele cu divizionarele B, ASA 
Tg. Mureș, Unirea A.I., Corvinul Hunedoara. Vega.Deva, deși 
rezultatele nu ne-au fost toate favorabile, că echipa a dat o replică 
bună, dovadă că lotul ce îl avem este foarte apropiat de cel al unei 
divizonare "B”. E bine că nu avem nici un accidentat și vom continua 
pregătirile cu aceeași seriozitate. Lotul este omogen, s-ar putea să 
plece la Deva Pisoi și Stănilă

Vega: Maria, Bordeanu, Dobrescu, Luca, Tănasă, Gigi 
Ștefan, Popa, Chezan, Costăchescu, Naniu, Moțoi. Au mai 
jucat: Berindei, Stănilă, Pisoi, Anghel și Bădoi.

Minerul Certej: Dobre, Fartușnic, Țibichi, Răducănescu, 
Polvrea, Bozga, Dragnea. Sârghie, Banc, Rădos. Hanganu. Au 
mai intrat pe teren: Scurtu, Kallo, Ocolișan, Tăgărtă. Pepenar.

Joc bun a! rezervelor hunedorene

CORVINUL - fflJMl BRAD
l-l (2-IJJ

După ce luni, 8 februarie. Petre Gigiu a preluat funcția 
de antrenor principal al hunedorenilor, Corvinul a susținut 
săptămâna trecută trei partide amicale în care noui 
tehnician a avut posibilitatea să cunoască mai bine 
jucătorii și să se familiarizeze cu stilul de joc al echipei. în 
prima partidă, Corvinul a dispus cu 2-0 de divizionara C 
Gloria Reșița, ambele goluri ale hunedorenilor fiind 
înscriăe de Stârc. Miercuri, în cea de a doua partidă, 
hunedorenii .au fost conduși de Petre Gigiu, Corvinul a 
jucat în compania divizionarei C - Aurul Brad.

Partida s-a desfășurat pe un teren greu, care spre final a 
devenit aproape impracticabil. Hunedorenii au început în 
forță, vârfurile Pavel și Păcurar punându-l în câteva rânduri 
în dificultate pe portarul Căprărescu. Dominarea corviniștilor 
avea să fie concretizată în minutul 16 când, în urma unui 
corner executat de Șandor, Mâhnea a reluat cu capul la 
colțul scurt deschizând scorul: 1-0. După gol hunedorenii au 
redus turația motoarelor astfel că elevii antrenorului Virgil 
Stoica au echilibrat jocul. în minutul 26 Lazăr a obținut o 
lovitură liberă din marginea careului, iar Mihăilă a executat 
excelent peste zid surprinzându-l pe Rahoveanu și: 1-1.

Cravașați de pe margine de Petre Gigiu, hunedorenii 
au trecut din nou la cârma partidei, inițiind numeroase 
acțiuni pe flancuri, porțiuni de teren mai puțin afectate de 
"mocirlă”. în minutul 40 Șandor, foarte activ pe banda 
stângă, a pătruns în careu și cu un șut din unghi a înscris 
stabilind scorul la pauză: 2-1. După doar două minute 
scorul putea fi 3-1, dar Căprărescu a respins în 
transversală un șut expediat de Păcurar.

în repriza secundă aspectul jocului s-a schimbat 
complet. în vreme ce hunedorenii au făcut o singură 
schimbare (Pascal în locul lui Rahoveanu), în echipa 
brădeană au,survenit nu mai puțin de șapte modificări. 
Având în vedere că starea terenului solicita foarte mult 
condiția fizică a jucătorilor, rezervele brădene - odihnite - 
au influențat decisiv cursul jocului. Aurul a preluat 
inițiativa și în minutul 72 după o frumoasă acțiune pe 
banda dreaptă pe traseul Gomoi - Vereș - Aslău ultimul a 
înscris egalând situația pe tabela de marcaj.

Corvinul: Rahoveanu (Pascal) - Gheară, Mâhnea, Bo- 
coș, Andrei, Andone, Rus, Șandor, Pavel, Păcurar, Ocneanu.

Aurul Brad: Căprărescu - Gomoi, Filipaș, Neagu, 
Stoica, Toderiță - Frandeș, Văcaru, Aslău, Lazăr, Mihăilă. 
Au mai jucat: Sandu, Vereș, Șimon, Mursa, C. Lupea, M. 
Lupea, Botici.

Vineri, Corvinul a jucat în deplasare la Alba lulia, 
remizând 1-1 cu Unirea din localitate. în această săptă
mână Corvinul va susține alte două partide amicale după 
următorul program: miercuri, 17 februarie, ora 14,00, 
Corvinul - CSM Reșița și sâmbătă, 20 februarie, ora 
11,00, Corvinul - West Petrom Arad.

: lialinl lălM’ lliitii naș
• Fostul internațional ro- »
• mân Gabi Balint și secund 1 
‘ de-al lui lordănescu, actu- 1
• almente antrenorul echipei , 
■ FC Bihor, are o fetiță ce s-a ( 
« născut în București și se •
• numește Ana - Denisa. Fe- * 
’ tița a fost botezată de cu-
, piui Marilena și Gică Hagi, 
i care a fost de altfel și nașul
• căsătoriei lui Balint. Hagi a 
1 făcut deplasarea din Istan- 
‘ bul la București cu un 
, avion special, după care s- 
1 a întors urgent la echipa
• sa, Galatasaray.• 
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Nou record mondial

Moiarm. încotro?
Fundașul central al echi

pei Dinamo, dar și al Repre
zentativei României de Fotbal, 
este unul dintre jucătorii ro
mâni cei mai căutați de echipe 
străine bine cotate din Spania, 
Anglia și mai nou din Germa
nia. La cei 27 de ani s-a re
marcat și la Națională, dar mai 
întâi în campionatul nostru. în 
ultima vreme la Dinamo. El ar 
prefera să joace în Spania, 
însă cum dinamoviștii sunt 
netransferabili până-n vară, 
trebuie să mai aștepte puțin.

Ilie Dumitrescu a dus ghetele în cui
La sfârșitul săptămânii trecute, presa sportivă, în toate rubricile 

de specialitate ale ziarelor centrale erau prezentate ample relatări 
despre retragerea lui Ilie Dumitrescu, fost jucător de bază al 
echipei Steaua timp de 6 campionate, contribuind la cucerirea cu 
această echipă a trei titluri de campioană și două Cupe.

în palmaresul său sunt înscrise nu mai puțin de 62 de meciuri în 
reprezentativa României cu 20 de goluri marcate, din care unul al 
victoriei înscris Argentinei în “sferturile” C.M. din 1994, 204 partide în 
Campionatul intern în care a marcat 75 de goluri. El a mai jucat peste 
hotare la echipe din Anglia, Spania și Mexic. Numeroși fotbaliști 
internaționali, renumiți antrenori și oameni de fotbal din conducerile 
unor cluburi din Divizie și-au manifestat surprinderea pentru 
retragerea din activitatea sa fotbalistică, apreciind că la cei 30 de 
ani ai săi ar mai fi avut multe de arătat pe teren. Ilie a declarat ca s- 
a retras la timp, în plină glorie, că a simțit că așa este mai bine, pentru 
ca în memoria iubitorilor de fotbal să rămână o imagine frumoasă, 
din vremurile lui bune. Nelu Nunweiller a declarat: “A fost una dintre 
perlele strălucitoare ale fotbalului românesc."

realizat: de Gabi Szabo
Atleta româncă.Gabriela Szabo a stabilit, în cadrul reuniunii 

de atletism din sală de la Dortmund, un nou record mondial în 
proba de 5000 m, cu timpul de 14 minute, 47 secunde și 35 de 
sutimi, informează AFP. în vârstă de 23 de ani, atleta a doborât 
vechiul record mondial la această probă, stabilit pe data de 22 
februarie 1991 la Birmingham, de către britanica Liz McColgan, 
care a realizat un timp de 15 minute, 3 secunde și 17 sutimi.

Recordul mondial al probei de 5000 m în aer liber aparține de 
la 23 octombrie 1997 chinezoaicei Jiang Bo, cu 14: 28, 09, iar 
recordul european al Gabrielei Szabo este de 14:31,48, și a fost 
realizat la Berlin în ziua de 1 septembrie 1998.
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Pagină realizată de 
Sabin CERBU, Ciprian MARiNUȚ 
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DIVIZIOiVUlELE 
B (SERIA A II-A) 

Jiul Petroșani, 
prin propriile 

forte
♦

Cum era și normal, greva 
minerilor din Valea Jiului a a- 
vut influențe și asupra pre
gătirii echipei Jiul Petroșani din 
Divizia B, seria a li-a. Cu pre
ocupare și multe eforturi, con
ducerea clubului, președintele 
executiv, dl Tiberiu Cozma, 
bine ajutat de antrenorul prin
cipal loan Dosan, a reușit înce
perea pregătirilor la Petroșani 
și chiar un cantonament la 
Borsec. După ce a, venit aca
să, în Valea Jiului, pregătirea 
fizică specifică se desfășoa
ră la stadion, paralel cu jocu
rile amicale ce le-a desfășurat 
în primul rând cu formațiile lo
cale - Parângul Lonea, Minerul 
Lupeni, cu celelalte echipe din 
Uricani și din județ. Să pre
zentăm și actualul lot al Jiului: 
Hotboc, Ghițan, irina, Cioară, 
Poenariu, Doroș, Mocanu, 
Petra, Vesa, Szoradi, Drăgan, 
Dosan, Ciornei, Stanciu, 
Damian, Păcurariu, Lascău,' 
Neiconi, Stoican. Ca noutăți 
putem aminti pe Ciornei de la 
Chimica Târnăveni. Au plecat 
Spafiu în pregătiri, la F.C.M 
Bacău și Râul Marincău ce 
anunță o promițătoare evoluție 
Ca fundaș central - la F.C. 
Corvinul.

Conducerea clubului crede 
mult în sprijinul ce îl are din 
partea Ligii sindicatelor pentru 
a pune în valoare, în primul 
rând, propriile forțe, în vederea 
părăsirii zonei periculoase a 
clasamentului și ca Jiul să re
devină o echipă puternică, 
bine cunoscută de zeci de ani 
în fotbalul românesc.

Poli
Timișoara 

cere întăriri 
pentru 

promovare
E de la sine înțeles că un 

oraș ca Timișoara merită pe 
deplin să aibă o echipă pe pri
ma scenă fotbalistică a țării. 
Deși în tur, timișorenii au gafat 
de câteva ori și se află în pre
zent doar pe locul 3 în clasa
ment, conducerea clubului, 
antrenorul principal losif Ro- 
tariu se încăpățânează să 
creadă că există încă o posi
bilă promovare în “A". Dar este 
absolută nevoie de fortificare 
a echipei cu Vasko de la ve
cina lor UMT și Mihart de la 
ARO Câmpulung. în acest 
sens, conducerea Politehnicii 
a trimis o scrisoare (!) lui Cos- 
tică Rădulescu, antrenorul de 
la UMT, pentru a fi de acord cu 
transferul vârfului de atac mult 
lăudat (pe drept) în presa de 
specialitate. în caz de refuz ar 
fi bun și Călin Bota. Cu Mihart 
se ridică costul prețului cerut 
de ARO-100 000 de dolari. Din 
păcate pentru Poli, este incertă 
și situația lui Mândroc la Poli 
încă "necopt" pentru perfor
manță. Iar Băban a dat bir cu 
fugiții, n-a mai dat nici măcar 
pe la club, nici la pregătiri.

I. Rotariu continuă să 
afirme că " Nici nu concep să 
ratăm promovarea!” Și dacă 
nu se pot efectua infuziile ne
cesare întăririi echipei?
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Ce trebuie 
să știe 

producătorii 
Șî 

comercianta 1 
de produse 
alimentare
• Noile taxe pentru 

eliberarea licențelor de 
fabricație a produselor 
alimentare. • Amenzi de 
la 8 la 50 milioane lei 
pentru contravenții

Prin Ordonanța nr.53 emisă 
de Guvernul României la 
sfârșitul lunii ianuarie a.c. au 
fost completate prevederile 
Ordonanței nr.42/1995 
referitoare la producția de 
produse alimentare destinate 
comercializării. Această nouă 
ordonanță aduce, în special, 
unele modificări privind taxele 
de licență și cuantumul 
sancțiunilor, care trebuie să fie 
temeinic cunoscute atât de 
către producătorii de produse 
alimentare, cât și de către 
comercianții acestor produse, 
în esență, iată despre ce este 
vorba. Așa cum prevede OG 
nr.53/1999, licențele de 
fabricație a produselor 
alimentare se eliberează în 
termen de cel mult 120 de zile 
de la data înregistrării cererii 
agentului economic și a 
achitării de către acesta a taxei 
stabilite. Taxa pentru eliberarea 
licenței de fabricație a 
produselor alimentare este de 
1.500.000 lei pentru agenții 
economici persoane juridice și 
500.000 lei pentru asociațiile 
familiale și agenții economici 
persoane fizice autorizate.

Foarte important de reținut 
este faptul că în cazul 
comercializării unor produse 
alimentare a căror livrare a fost 
interzisă, se sancționează cu 
amendă de la 25 la 50 de 
milioane lei, concomitent cu 
retragerea licenței de fabricație 
și interzicerea de a mai 
desfășura activități în domeniul 
producției de produse 
alimentare, dacă fapta nu a 
fost comisă în astfel de condiții 
încât să constituie infracțiune.

La art.30 din noua 
ordonanță se prevăd amenzi 
pentru contravenții al căror 
cuantum este cuprins între 8 
și 15 milioane lei. Deci, agenții 
economici producători și 
comercianți de produse 
alimentare trebuie să fie cu 
ochii cât cepele pentru a nu 
călca pe bec. (N.T.) *

Marți 
16 februarie

TVR
9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 

11.00 TVR Timișoara 12.05 
Credo (r) 13.00 Miștere și 
minuni (s/r) 14.10 Santa Bar
bara (s/r) 15.00 Emisiune 
pentru persoane cu handi
cap 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.00 Aladdin (d.a)
17.30 în flagrant (anchetă)
18.10 Camera ascunsă 18.35 
Familia Simpson (s, ep. 11) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
404) 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ediție s| r'c;nlă 20.50 
Telesport 21.00 O nuntă 
(dramă SUA 1978) 23.10 
Jurnalul de noapte. Sport

TVR 2
9.00 Documente culturale 

(r) 9.55 Ultimul tren (r) 10.55 
SOS Patrimoniul (r) 11.25 
Scena politică (r) 11.45
Ecranul (r) 12.15 Sunset 
Beach (s/r) 13.00 Doar o vorbă 
săț-l... (r) 13.10 Primul val (s/ 
r) 14.00 Conviețuiri (mag.)
15.10 Limbi străine. Franceză

în discuția pe care am 
purtat-o recent cu dl Ionel Trifu, 
viceprimar al comunei Dobra, 
referitoare la investițiile 
realizate în anul trecut și la 
perspectivele pe 1999, lipsa 
banilor a revenit ca un laitmotiv. 
Importante lucrări edilitar- 
gospodărești au stagnat din 
acest motiv.

Extinderea rețelei de apă, 
pe strada Lugojului, pe o 
lungime de 4300 ml, a fost una 
dintre principalele lucrări 
edilitar-gdspodărești 
continuată în 1998, care a 
stagnat însă îh același an din 
cauză că n-au mai fost bani. 
Valoarea acestei lucrări, 
inclusiv a celei de amenajare a 
stației de epurare din Dobra, 
ar fi de 740 milioane de lei. Din 
același motiv, nici aceasta din 
urmă n-a fost finalizată.

Pentru modernizarea 
drumului Lăpușnic - Rădulești, 
pe o distanță de 4 km, pentru 
care există acordul Ministerului

!! 0 centrală "antică" ]
Deși suntem la sfârșit de secol XX, în comuna Orăștioara de i 

Sus timpul pare a fi rămas pe loc. Căci altfel cum ai putea crede, * 
în ultima ședință a Consiliului local al comunei Brănișca s-a luat I I văzând centrala telefonică de mult casată, centrală care printr-un I 

hotărârea desființării bibliotecii. 9 din cei 11 consilieri au fost de I I miracol de nimeni știut continuă să funcționeze și să deservească I 
----------- , _..-------------- ------------- î—« — -■ - ,,— r—3Q jg abonați Așa după cum ne declara dra centralistă Gabriela .

! COMUNA BRĂNIȘCA ,, 
FĂRĂ BIBLIOTECĂ !!

I 
I
I
' acord cu respectiva măsură, ea fiind dictată de lipsa fondurilor! ! 130 de abonați. Așa după cum ne declara dra centralistă Gabriela . 
I necesare întreținerii ei. S-a propus ca cele mai bine de 5000 de î I Bodea, respectiva centrală telefonică este o adevărată pacoste. I 
| volume care formau biblioteca să fie transferate școlii generale. | | Am încercat să aflăm anul de fabricație, dar am găsit numai o |
■ în acest fel unul dintre profesori va fi nevoit să se ocupe și de . . plăcuță pe care cineva a zgâriat un an 1970 sau așa ceva. Cu . 
I administrarea acestor volume. Dl primar interimar loan Bedea ne- ■ 1 siguranță însă că centrala este mult mai veche. Oricum, Romtelecom I 
| a declarat că nu este de acord cu respectiva măsură, fiind decis | | se pare că a demarat lucrările pentru instalarea unei noi centrale, |
■ să acționeze pentru găsirea fondurilor care să păstreze intactă ■ ■ însă așa după cum unele surse autorizate din primărie au declarat, .
■biblioteca (AN) '■ unele mici neînțelegeri au întârziat aceste lucrări. (A.N.) 1
k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ y k_ _ _ _ _ _ :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ s

Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională a județului Hunedoara
SITUAȚIA LOCURILOR OF MUNCA VACANTE, LA DATA DE 9.02.1999

agent comercial 1
agent contr și achiițn 1
agent de asigurare 5
agent pază și ordine 160
agent reclamă publ. 20
analist 1
arhitoct 2
arhitect urbanism, peisag

și amen, tent 1
asistent med generalist 1
barman 6
brutar 12
confecboner • asamblor

articole din textile ■61
contabil 2

contabil șnf 1
croitor 5
cusător piese din piele și

înlocuitori 51
cusător piese la

încălțăminte 10
dulgher pentru

construcții 2
economist tn industne 2
electronist 3
femeie de serviciu 2
infirmieră 1
inginer autovehicule
rutiere 1
nginer construcții civile.
industriale și agricole 2

Informații dn.spm locurile do munca vacante comunic i!o do către Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională a 
/udețuiui Hunedoara puteți primi de la Centrul de Informare Documentare. CubulȘomerilor Oeva. precum șt de la affențvto locale 
pentru ocupant și formam profesională și punctele de lucru din Hunedoara. Călan, Oră ști:- Brad Simeria Hațeg. Petroșani. Lupeni. 
Vulcan. IHa, In ziMo de turn. marți miorcun. joi. Intre orele 8 30 - 12.30-______________________________ _________________________________________________ z

15.35 SOS - La capătul lumii 
(s) 16.00 Țiganca (s, ep. 132) 
16.45 Santa Barbara (s) 17.30 
Tribuna partidelor parla
mentare 18.00 Care pe care! 
(cs) 20.10 Mistere și minuni 
(s, ep. 24) 21.00 Sensul 
tranziției 23.30 Pelerinaje

ANTENA 1
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. 
171) 16.30 Știri 17.00 Trei 
destine (s,e p. 90) 18.00 
Uraganul (s,e p. 19) 19.00 
Observator 19.30 Marius 
Tucă Show 21.00 Aurul 
negru din Oklahoma (f.a. 
SUA 1^73) 23.00 Observator

PRO IV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 9.10 Cărările 
iubirii (s/r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.45 Conti
nental Divide (f/r) 12.30 
Seinfeld (s/r) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Hercule (s, ep.

La Dobra

Lucrări importante 
au stagnat din 
lipsa banilor

Finanțelor și s-a realizat încă în 
'97 studiul de fezabilitate, nu a 
fost terminat încă proiectul.

Există și o scurtă listă a 
realizărilor. Pe ea se află 
reparații și amenajări a 
numeroase drumuri comunale, 
făcute cii ajutorul Secției de 
Drumuri județene Păuliș. Peri
odic, unele au necesitat alte 
reparații din pricina 
intemperiilor și ar necesita în 
continuare.

“în ceea ce privește 
iluminatul public - spunea dl 
Trifu - în fiecare an s-a 
modernizat câte ceva. Am 
cumpărat lămpi de la “Elba" 
Timișoara, care au fost instalate 
și în sate. Anul trecut am adus

1) 14.00 Xena (s, ep. 1) 15.00 
Hangtime (s,e p. 2) 15.30 
Tânăr și neliniștit (s) 16.15 
Cărările iubirii (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Dreptul 
la iubire (s) 18.15 Știrile PRO 
TV 19.20 Chestiunea zilei
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Relativity (s, ep. 1) 21.30 
NYPD Blue (s, seria V ep. 1)
22.15 Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 Susan 
(s, seria II, ep. 1) 23.00 Știrile 
PRO TV/Proflt 23.30 
Profesiunea mea, cultura

ACASĂ
7.00 Celeste se întoarce 

(s/r) 7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 
Te iubesc (s/r) 9.00
Dragostea nu moare (s/r) 
10.00 Avocatul (f/r) 12.05 Ca 
la mama Acasă (r) 12.10 
Vânătorul de oameni (s/r) 
12.45 Ultima vară (s/r) 13.30 
D.a. (r) 14.00 Dragoste și 
putere (s/r) 14.45
Misterioasa doamnă (s/r)
15.30 Te iubesc (s) 16.00 
Celeste se întoarce (s) 16.45 
Guadalupe (s) 17.30 Ultima 
vară (s) 18.25 Ca la mama 
Acasă 18.30 Dragostea nu 
moare (s, ep. 63) 19.25 Dex, 

un alt tip de corpuri de iluminat, 
inspirându-ne după modelele 
celor din orașul reședință de 
județ, care au schimbat mult în 
bine aspectul centrului de 
comună. Mai sunt străzi unde 
ar mai trebui amplasate 
asemenea lămpi. Dar pe sate 
problema este rezolvată în 
proporție de 851a sută".

Tot pentru aspectul civilizat 
al localității, s-au refăcut astă 
vară băncile din parc și au fost 
întreținute zonele verzi și 
rondourile de trandafiri, fiind 
antrenate la asemenea lucrări 
și la curățenie unele persoane 
apte de muncă dintre cele care 
primesc ajutoare sociale. în 
primăvara acestui an se vor

inginer electromecanic 
inginer electronist, 
transporturi, telecomunicații 

inginer textile pielâne 
inginer tehmcâ de calcul 
inspector de specialitate 
instalator apă,canal 
jurisconsult 
maistru fn industria

textila- pielărie 
maistru lăcătuș
constr. met. 

mecanic ublaje
întreținere

1

2

1

1

mascatul (d.a) 20.00
Dragoste și putere (s, 
ep.304) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s, ep. 167) 21.30 
Surorile (s, ep. 42) 22.30 
Gangsterii ageamii (f. p. 
Franța 1982)

PRIMA IV
7.00 Povești de Iubire (r)

8.30 Cinemagla (r) 9.00 Prima 
oră (mag. matinal)12.00 
Misterele din New Orleans 
(s) 12.00 Misterele din New 
Orleans (s) 13.00 Știri 13.10 
Atingerea îngerilor (s) 14.05 
Celebri și bogați (s) 15.00 
Maria Mercedes (ș, ep. 58) 
16.00 Știri 16.10 Tia și Tamera 
(s) 16.35 Malcolm și Eddie (s) 
17.00 Jerry Springer Show 
18.00 Știri, meteo, sport 
18.50 Real TV 19.00 Detectivi 
de elită (s, ep. 26) 20.00 
Camera ascunsă (div.) 20.30 
Brooklyn South (s, ep. 12)
21.30 Dosarele Y cu S. Nicula
22.30 Știri 23.00 Ultima ediție 
(talkshow)

Hee
10.00 Mașini ucigașe (fa , 

1995) 11.45 Procesul 

planta arbori ornamentali, se 
va da atenție deosebită 
aspectului zonelor verzi și 
parcului comunei.

Cu părere de rău, 
interlocutorul nostru ne spunea 
că. nu s-a reușit introducerea 
apei potabile la școală, 
obiectiv ce și l-a propus de mai 
mult timp și care era foarte 
necesar. în schimb la 
grădiniță, unde apa s-a 
introdus, au început lucrările 
de modernizare și dotare a 
grupului sanitar, ce vor con
tinua pe parcursul acestui an. 
Un alt obiectiv, aflat în atenție, 
este amenajarea unei “Case a 
comunei" la Lăpușnic. Este 
vorba de o fostă clădire a 
primăriei la care este finalizată 
partea exterioară, în prezent 
urmând să se refacă 
interioarele, astfel ca această 
casă să devină obișnuitul loc 
de întâlnire a oamenilor satului.

Estera SÎNA

✓

1
1

2
4
1
2

operator calc electr.
și rețele 1

ospătar (chelner) 12
paznic 2
secretară 1
secretară dactilografă 1
supraveghetor sala

jocuri calculator 1
sudor autogen 1
șofer do autoturisme și
camionete 8

tâmplar universal 1
vânzător 12

tot loc. do muncă vacante 409

McMartin (dramă, 1995)^ 

14.00 Joc în doi (f.a., 1997)
15.30 Clubul vrăjitoarelor 
(thriller, 1996) 17.15 Răpirea 
(co., 1996) 18.45 Nisipuri 
albe (dramă, 1994) 20.30 
Echipa de fotbal (co., 1995)
22.15 Cele două fețe ale 
dragostei (dramă ro
mantică, 1996) 0.30 Evadare 
din Absolom (f.a., 1994)

PRO IV - 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 i

neteseep
Marți, 16 februarie

3 BERBEC
Relația cu partenerul este 

deosebită, cei care sunt în 
așteptarea marii iubiri să fie 
cu ochii-n patru. Parcă se 
vede ceva la orizont. Să nu 
fie doar un aventurier și să 
nu vă dați seama prea târziu 
de adevăr!

O TAUR
Concentrați-vă asupra 

marilor probleme pe care le 
aveți de rezolvat. Evoluția 
situației materiale e 
promițătoare, dar aveți grijă 
să nu vă încurcați în 
complexitatea planurilor și să 
nu vă extenuați.
3 GEMENI

Succese pe toate planurile. 
Este momentul potrivit pentru 
călătorii de afaceri sau 
particulare, pentru
clarificarea unor probleme 
financiare delicate. Doamnele 
se pot baza pe capacitățile 
intelectuale.

O RAC
Cei care vă invidiază vă 

pot da dureri de cap. După 
amiază, cerul se va însenina 
deasupra dv., se conturează 
și o schimbare avantajoasă în 
plan material și în familie. E 
bine să fiți azi pasivi.
O LEU

La locul de muncă vi se 
fac oferte extraordinare și 
aveți parte de succes pe plan 
material. Și în viața personală 
totul merge strună, vă 
înțelegeți bine cu 
partenera(ul), ceea ce vă 
sporește încrederea în sine.

O FECIOARĂ
O veche prietenie se 

transformă în iubire. Este 
riscant să vă impuneți. Fiți 
precaut dacă plecați la drum. 
Șefii v-au remarcat și vă 
laudă mereu. Schimbarea 
aspectului exterior v-ar putea 
ridica moralul.
O BALANȚĂ

O săptămână bună, fără 
stres. Veți avea (mai cu 
seamă femeile) multă energie 
și putere de muncă. Cele 
născute în prima și în ultima 
decadă pot fi foarte 
norocoase în ceea ce vor 
întreprinde.
O SCORPION

Veți avea realizări bune în 
această săptămnă. Situația 
financiară devine foarte bună 
și veți fi fericiți. Apreciați 
totuși strădaniile membrilor 
familiei și ale familiei, care 
încearcă să vă facă pe plac. 

O SĂGETĂTOR
Femeile din Săgetător pot fi 

nemulțumite pentru că în 
aceste zile nu li s-au 
încredințat sarcini mai 
complexe. Nativele acordă 
atenție deosebită partenerilor 
și amanților.

O CAPRICORN
Azi vă puteți face prieteni 

noi la locul de muncă, dar cu 
condiția să fiți de partea celor 
care au dreptate. Puteți 
încheia afaceri avantajoase 
dacă mergeți la cumpărături. 
Veți avea noroc la alegerea 
mărfurilor.
O VĂRSĂTOR

O zi cu noroc la slujbă. 
Șeful vă apreciază public, 
colegii vă aplaudă. Amânați 
disputele; adevărul iese 
oricum singur la iveală.

3 PEȘTI
Dispare tensiunea în 

relațiile cu ceilalți, găsiți soluții 
pentru unele probleme. Este 
timpul să vă reevaluați 
legăturile de la locul de 
muncă și ' să trageți 
învățăminte. Nu uitați că 
oamenii deștepți învață din 
greșelile altora, iar cei proști 
nici din ale lor.

. Kieresce»
\ ____ ___ z
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O mare diversitate de 
cauze înaintate

Soluționarea unei ca
uze înaintate justiției în 
acest scop presupune în 
primul rând o temeinică 
cunoaștere a legislației în 
domeniu și a actelor și 

j faptelor cuprinse în dosa- 
I rul cauzei.

Marea diversitate a ce
lor cu care s-au confrun
tat anul trecut instanțele 
judecătorești hunedorene 
implică oameni care stă
pânesc bine aceste ele
mente de cunoaștere dar 
nu numai atât ci și o su
ficientă experiență în ma
gistratură. Dacă în mate
rie de cunoaștere buna 
pregătire teoretică și hăr
nicia celor mai mulți din
tre magistrații hunedoreni 
fac față marii diversități 
de cauze, experiența în 
magistratură le-a lipsit 
multora dintre ei, mulți 
fiind tineri cu puțină expe
riență.

Numeric, dosarele 
prezentate anul trecut

V--------------------------------

justiției 
spre soluționare instituțiilor 
judecătorești se prezintă 
astfel: total cauze prezen
tate 36.696 dosare, din care 
8231 rămase nesoluționate 
din 1997. Pe instituții jude
cătorești, cele mai multe 
le-a avut spre soluționare 
Judecătoria Deva - 7044 de 
dosare, cu 1658 mai puține 
ca în 1997. Urmează în or
dine cu 6369 de cauze Ju
decătoria Petroșani, cu 
1280 mai puține ca în anul 
precedent. La Tribunalul 
Hunedoara volumul cauze? 
lor nou intrate a fost de 
6667, cu 695 mai multe ca 
în 1997, Judecătoria 
Hunedoara cu 4986 dosare 
dar cu 1263 mai puține ca 
în 1997. Restul cauzelor au 
fost primite spre soluționa
re de instanțele nou create 
în baza Legii de organizare 
judecătorească, respectiv 
cele de la Orăștie, Brad și 
Hațeg. Dacă aveți curiozi
tatea, anul trecut au reve
nit cam 100 cauze de solu

ționat pe fiecare zi a anu
lui. Dar mai este și vacan
ța judecătorească, mai 
sunt și sărbătorile, mai 
sunt și amânările din dife
rite motive cu revenirile 
de rigoare, așa că “mă
surarea” muncii judecă
torului după grosimea pa
chetului de dosare cu ca
re intră în ședință nu este 
Chiar o vorbă de clacă.

Diversitatea acestor 
cauze? lată doar cate
goriile principale cărora 
acestea li se circum
scriu: civile, penale, co
merciale și de conten
cios administrativ. Ade
vărata diversitate însă, 
cea dată de faptele de la 
dosar, se află în inte
riorul acestor categorii 
și ne-ar trebui prea mult 
spațiu pentru a le de
talia, acest lucru fă- 
cându-l cu prisosință șe
dințele de bilanț ale 
fiecărei instanțe judecă
torești.

OperatMtatea înn 
rezolvare ca mdicator 

ele calitate
Vrem sau nu vrem să recunoaștem, 

instituțiile judecătorești sunt instituții de 
larg contact cu publicul. Aceasta pe de o 
parte datorită extinderii accesibilității în 
justiție în condițiile reformei la care 
aceasta este supusă dar și modificării 
structurale a raporturilor de proprietate. 
Creșterea aproape explozivă a crimina
lității se adaugă și ea la argumentele care 
îndreptățesc afirmația de la începutul aces
tor rânduri.

Prin implicarea unui mare număr de 
oameni - reclamanți, inculpați, pârâți, 
martori, magistrați, avocați, experți, forțe de 
ordine - operativitatea cu care se pun pe 
rol și se soluționează cauzele prezentate 
justiției devine un indicator de calitate 
pentru activitatea acestora.

Cum s-a soldat ea anul trecut pentru 
instituțiile judecătorești hunedorene?

Judecătoria Deva a realizat un coeficient 
de operativitate în soluționare de 83,3 la 
sută în cauze civile, dar de 86,71 la sută la 
cauze penale. Dintre acestea, peste 1000 
au fost cereri de eliberare condiționată, pe 
teritoriul arondat acestei instituții aflându-șe 
Penitenciarul Deva-Bârcea Mare.

Judecătoria Hunedoara - 89,58 la sută 
în civile și 86,89 la sută în penale, Jude
cătoria Petroșani - 88,22 la sută în civile și
80,15 la sută în penale, Judecătoria Brad 
74,58 la sută în civile și 73,09 la sută în 
penale, Judecătoria Orăștie - 89,52 la sută 
în civile și 93,65 la sută în penale, Jude

cătoria Hațeg - 80,09 la sută în civile și 
76,56 la sută în penale.

Activitatea sub acest aspect a Tribu
nalului Hunedoara are nevoie de unele 
detalii.

în privința cauzelor civile și comerciale 
în primă instanță coeficientul de opera
tivitate s-a ridicat la 77,32 la sută, la cau
zele în apel civil - 84,03 la sută, iar la cele 
în recurs civil 90,6 la sută.

La cauzele penale operativitatea a fost 
în proporție de 76,62 la sută la cauzele în 
primă instanță, de 86,11 la sută la cele în 
apel și de 91,66 în recurs.

Din numărul total de dosare de solu
ționat în 1998 320 de dosare aveau o ve
chime de peste un an la instanțe, 255 în 
cauze civile și 65 în cauze penalp.

Sigur, la peste 36.000 de dosare de 
soluționat în cursul unui an nu e mult. în 
ședința de bilanț a Tribunalului Hunedoara 
însă s-a făcut o analiză amănunțită și te
meinică a cauzelor pentru care aceste 
dosare au întârziat mai mult de un an în 
instanțe.

Cauzele sunt multe, începând cu greu
tatea în citarea celor implicați sau a martorilor 
acestora, continuând cu încetineala cu care 
unele instituții ale statului răspund la soli
citările instanțelor, cu lungul proces de efec
tuare a unor expertize solicitate de părți, cu 
dreptul apărătorului de a se folosi de orice 
imperfecțiune procedurală și multe altele.

Ion CIOCLEI

In apărarea intereselor legitime ale 
comunității

Activitatea Poliției mu
nicipiului Brad este orga
nizată în conformitate cu 
prevederile Legii 26/1994, 
privind funcționarea Poli
ției Române. La nivelul 
nostru activitatea este 
structurată pe comparti
mente de muncă: poliția 
criminală, formațiunea de 
combaterea criminalității 
economico-financiare, for
mațiunea de ordine publi
că, cea de cercetare pena
lă, formațiunile poliție ruti
eră și evidența populației.

De menționat că activi
tatea noastră se extinde și 
pe teritoriul a 12 comune, 
care au în competență pes
te 80 sate, cu o populație 
de peste 30.000 locuitori.

Toate activitățile desfă
șurate în 1998 au avut ca 
scop principal apărarea 
vieții, integrității corporale 
și libertății persoanelor, 
avutului privat și public, 
celelalte drepturi și inte
rese legitime ale cetățe
nilor și statului, asigurarea 
menținerii ordinii și liniștii 
publice.

în vederea realizării 
acestor Imperative s-a 
avut în vedere acoperirea 
teritoriului de competență, 
inclusiv în timpul nopții, cu 
efective de polițiști, capa
bili să intervină în orice si
tuație de încălcare a legii. 
S-au organizat acțiuni și 
controale pe toate liniile 
de muncă în scopul 
prevenirii și descoperirii 
de infracțiuni și alte fapte 
antisociale.

Prin activitățile între
prinse s-â reușit să asi
gurăm un climat propice 
de ordine și liniște pe teri
toriul de competență, în 
sensul că nu s-au înregis
trat acte de tulburarea gra

vă a ordinii publice sau in
fracțiuni cu pericol social ri
dicat, cu impact negativ 
asupra stării de spirit a po
pulației, nici prejudicii în
semnate aduse avutului pu
blic șl privat.

Infracțiunile cu pericol 
social ridicat au cunoscut o 
curbă descendentă față de 
perioada anului 1997, pe ra
za municipiului Brad neînre- 
gistrându-se nici o infrac
țiune de omor, lovituri cau
zatoare de moarte, tentative 
de omor sau tâlhărie. Ase
menea infracțiuni s-au să
vârșit totuși pe raza comu
nelor Crișcior șl Buceș, câte 
un omor, Bulzeștii de Sus și 
Baia de Criș câte o tâlhărie, 
în toate cazurile autorii fiind 
identificați.

Deși parcul auto a cres
cut într-un ritm exploziv 
(peste 4000 autovehicule), 
rețeaua de drumuri publice 
a rămas aceeași, fiind slab 
dotată cu elemente de sigu
ranță și întreținută în condi
ții precare. în cursul anului 
1998 am înregistrat șase ac
cidente grave soldate cu 
trei morțl și cinci răniți grav, 
ceea ce reprezintă față de 
anul 1997 cu patru accidente 
mai puțin.

în perioada amintită pe 
raza municipiului Brad s-au 
săvârșit 390 infracțiuni, iar 
în comunele arondate 330, 
astfel că starea infracțională 
cunoaște o ușoară șl ne
semnificativă creștere față 
de anul 1997. Aceste infrac
țiuni au fost cercetate într- 
un număr de 517 cauze 
penale.

Din totalul de 390 infrac
țiuni săvârșite, 40 la sută 
sunt de natură economică, 
adică din cele care nu se re
clamă, deci sunt constatate 
de poliție (evaziune fiscală, 

la Legea 82/1991 Legea con
tabilității, Legea 12/1990 - 
privind protecția consuma
torului împotriva unor acte 
ilicite de comerț, la Decretul 
244/1978 privind regimul 
metalelor prețioase).

Aceste infracțiuni au fost 
săvârșite de 286 persoane, 
din care 26 au mai suferit 
condamnări, 4 țigani, 16 mi
nori, 88 tineri între 18-29 ani, 
11 patroni, 12 elevi, 65 fără 
ocupație și alte categorii.

Prin aceste Infracțiuni s- 
a acuzat un prejudiciu în 
sumă de 113 milioane lei, 
recuperat in proporție de 83 
la sută. Așa cum am men
ționat, ne-am confruntat cu 
săvârșirea unei game diver
sificate de infracțiuni șl mo
duri de operare. S-a reușit 
și destrămarea unor gru
puri de infractori, inclusiv a 
grupului care a sustras, 
prelucrat și valorificat mine
reu aurifer din cadrul Su
cursalei Miniere Brad. în 
cea mai mare parte autorii 
acestor infracțiuni au fost 
Identificați. Cu toate 
acestea la sfârșitul anului au 
rămas în lucru 52 reclamați! 
și dosare cu autori 
necunoscuțl, din care două 

sunt tâlhării, ambele comi
se în comuna Bulzeștii de 
Sus, victimele fiind per
soane în vârstă și care lo
cuiesc, în case izolate, un 
accident de circulație cu 
fuga de la locul faptei, re
zultând moartea victimei, 
restul fiind furturi.

Cu ocazia altor activități 
desfășurate în teren, mai 
menționăm aplicarea a 
2112 contravenții în valoare 
de 52.403.000 lei, confis
cări de bunuri în valoare de 
peste 10 milioane lei, aur, 
mercur.

în activitatea noastră s- 
au manifestat și neajun
suri, atât în ceea ce pri
vește ordinea publică, cir
culația rutieră, în alte com
partimente de muncă, In
clusiv în relația polițist - 
cetățean. Pe acestea le 
cunoaștem și acționăm în 
vederea înlăturării lor, pen
tru ca toți polițiștii să înțe
leagă că trebuie să acțio
neze pentru cunoașterea 
și apărarea Intereselor le
gitime ale comunității.
Col. Gherasim BAUNT, 

șeful Poliției municipiului 
Brad

Răspundem 
cititorilor

Ajutorul de urgență
Traian Bălănesc, Brad. 

Primarul localității, în condițiile 
dispozițiilor cuprinse în Legea 
nr.67/1995 privind ajutorul so
cial, poate dispune acordarea 
unor ajutoare de urgență, pre
cum și la propunerea Direcției 
de muncă și protecție socială, 
pe bază de anchetă socială și 
în limita fondurilor prevăzute în 
bugetele locale. Ajutorul de 
urgență se acordă familiei sau 
persoanei singure, cuantumul 
acestuia fiind stabilit de primar 
sau de Guvern, după caz.

Condiții în care se 
acordă concediu 

fără plată 
Lucreția Munteanu, 

Orăștie. In conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului 
nr. 250/1992 (republicată în Moni
torul Oficial nr.118/1995), pentru 
îngrijirea copilului bolnav în vârstă 
de până la 3 ani, salariații pot be
neficia, în perioada indicată în 
certificatul medical, de concedii 
fără plată, peste limita de 90 de 
zile lucrătoare prevăzute de lege. 
De acest drept beneficiază atât 
mama salariată, cât și tatăl sa
lariat, dacă mama copilului nu 
beneficiază, pentru aceleași mo
tive, de concediu fără plată. De 
asemenea, salariații beneficiază 
de concedii fără plată, fără limita 
de 90 de zile lucrătoare prevă
zute de lege, pentru tratament 
medical efectuat în străinătate 
pe durata recomandată de me
dic, dacă cel in cauză nu are 
dreptul, potrivit legii, la indem
nizație pentru incapacitate de 
muncă, precum și pentru înso
țirea soțului sau, după caz. a 
soției ori a unei rude apropiate 
(copil, frate, soră, părinte), pe 
timpul cât aceștia se află la trata
ment în străinătate. în ambele 
situații este însă obligatoriu avizul 
Ministerului Sănătății.

Prestarea unei 
munci pe bază de 

convenții civile

Tudor Vasilache, Hune
doara. Angajarea în muncă a 
unei persoane prin încheierea 
unei convenții civile în situațiile 
prevăzute de Legea nr.83/ 
1995 (publicată în Mon.Of. nr. 
166 din 31 iulie 1995), între 
care și pentru prestarea muncii 
la asociațiile de locatari, nu dă 
dreptul la calitatea de salariat, 
în consecință, cei în cauză, 
neavând o astfel de calitate, 
nu beneficiază de drepturi de 
asigurări sociale și nici de cele 
prevăzute de legislația privind 
protecția șomerilor. Persoanele 
fizice și cele juridice, care an
gajează personal în baza unor 
convenții civile, sunt obligate 
să depună aceste convenții, în 
copie, în termen de 5 zile de la 
data încheierii, la direcțiile de 
muncă și protecție socială. 
Nerespectarea acestei obligații 
constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă de la 
500.000-2.000.000 lei.

Cuantumul 
ajutorului pentru 
sarcină și lehuzie

Marla Tudor, Hațeg. în 
cazul salariatelor cu o vechi
me în muncă de peste 12 luni, 
cuantumul ajutorului pentru 
sarcină și lehuzie este de 85 
la sută din salariul de bază 
lunar și sporurile prevăzute de 
lege (de vechime în muncă, 
pentru condiții grele de muncă 
etc). Pentru angajatele care 
nasc al treilea copil și următorii, 
cuantumul ajutorului este de 
94 la sută din salariul de bază 
lunar și sporurile prevăzute de 
lege, indiferent de vechimea în 
muncă.
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ȘCOALA WALDORF - O 
ALTERNATIVĂ LA

ÎNVĂȚĂMÂNTUL TRADITIONAL
9

în urmă cu opt ani, mai 
precis în anul 1991, în Si- 
meria, la inițiativa unui 
grup de cadre didactice, s- 
a înființat Școala Waldorf, o 
alternativă la învățământul 
tradițional românesc, școa
lă care viza posibilitatea 
unor elevi din zona Călan, 
Simeria, Huneodara, Deva 
și împrejurimi să ia contact 
cu un mod diferit de a 
învăța.

Dacă la început la 
Școala Waldorf din Sime
ria, în anul 1991, au func
ționat două clase de I, în 
prezent la Simeria funcțio
nează opt clase, la care se 
mai adaugă două grupe de 
grădiniță.

învățământul se desfă
șoară în bune condiții, iar 
elevii vin cu mare plăcere 
la cursuri, uneori ne întrea
bă de ce “nu venim și sâm
băta la școală”, aveau să 
ne spună mai multe cadre 
didactice cu care ăm stat 
de vorbă. Ceea ce înseam
nă Școala Waldorf și mai 
cu seamă prin ce se deo
sebește de învățământul 
tradițional, dl Alin Ciurariu, 
directorul școlii, ne-a pre
cizat: “Procesul de învăță
mânt în școala noastră are 
o structură specifică de pre
dare - învățare ce se ba
zează pe un curs de bază 
cu durata a două ore dimi
neața ce implică atât gân
direa și simțirea elevilor cât 
și voința acestora. în cadrul 
învățământului din școală 
accentul se pune pe pre

darea în epoci - în fiecare 
dimineață timp de 2-4 săp
tămâni se predă aceeași 
materie -, fapt ce conduce la 
o descongestionare a mate
riilor și la o aprofundare mai 
bună a temelor.

Aprecierea cunoștințelor 
se face diferențiat pentru fie
care elev și se concretizează 
printr-o caracterizare indivi
duală la finele fiecărei epoci 
sau semestru.

Prin această formă de în
vățământ încercăm să des
coperim aptitudinile indivi
duale ale fiecărui elev, pre
cum și să eliminăm unele 
bariere artificiale care pot 
apărea Tn relația profesor - 
elev.

- Ce noutăți aduce 
această formă de învăță
mânt față de cel tradițional?

- Disciplinele sunt iden
tice cu cele din învățământul 
tradițional la care se mai 
adaugă unele specifice - eu- 
ritmia, flautul, limbile străine 
care se fac începând din 
clasa întâi.

La Școala Waldorf din Simena, elevii sunt mereu cu 
zâmbetul pe buze

9
Prin orele specifice se 

creează un cadru optim ca 
elevii să-și pună în valoare 
aptitudinile și talentul, fapt 
ce dă o altă motivație din 
partea acestora. Dacă 
analizăm prezența se poate 
observa că elevii nu lipsesc 
de la școală decât atunci 
când sunt bolnavi sau în
târzie mijloacele de 
transport.

Pentru a avea o conti
nuitate am depus docu
mentația de a înființa din 
toamnă clasa a IX-a, încât 
elevii noștri să-și poată 
continua studiile în acest 
sistem de învățământ până 
în clasa a Xll-a.

Ne bucurăm să vedem 
un vis împlinit, întrucât din 
1991 am reușit să asigu
răm o bază materială co
respunzătoare pentru elevii 
noștri, iar instruirea aces
tora se face cu cadre bine 
pregătite, ce depun multă 
pasiune în formarea și pre
gătirea copiilor ce învață 
aici.

Piața orașului Simeria a 
fost o vreme concesionată 
unui întreprinzător parti
cular. Din motive ce nu inte
resează contractul de con
cesionare a fost reziliat și 

Orice lucru ce vrei să-l 
realizezi, trebuie întâi de toate 

început
piața a fost repreluată de 
Primărie, iar administrarea 
pi a fost încredințată, în ur
ma unui concurs, dlui Nico- 
lae Irimie, din satul Uroi. 
Treaba asta s-a întâmplat 
acum patru luni, deci a tre
cut puțin timp pentru a pu
tea vorbi de cine știe ce re
ușite impresionante. Totuși 
l-am rugat pe dl adminis
trator în ce direcție s-au în
dreptat preocupările sale.

- în octombrie, noiem
brie și decembrie 1998 s-a 
investit suma de 57 mili
oane de lei în introducerea 
apei reci în piață, a apei 
calde în hala ce desface 
carne, am confecționat po
dețe pe care le închiriem 
celor ce vin cu cereale de 
vânzare. Sunt reușite pu
ține, dar important este că 
am început. Căci orice lu
cru ce vrei să-l realizezi tre
buie întâi de toate început.

: propunere:■ ■
■ i
• Clădirea în care se • 
J află administrația pieței J 
i este proprietatea primăriei , 
i orășenești. Există propu- • 
1 nerea ca aceasta să fie în- J 
i credințată - printr-o formă ,
■ adecvată - conducerii pie- i 
1 ței pentru a putea fi reno- 1 
, vată de aceasta și a-i da o , 
i întrebuințare mai benefică. ■

- Așa este. La ce vă 
gândiți în viitor?

- Vrem să acoperim 
mesele, să realizăm o par
care, mai încolo să. con
struim un motel pentru ca

zarea celor ce vin cu marfă 
de la distanțe mari. în peri
oada imediat următoare 
vom realiza o cișmea. S-a 
elaborat planul urbanistic 
general ce prevede dezvol
tarea și modernizarea 
pieței.

- Din ce bani se vor 
realiza cele ce ni le-ați 
spus mai înainte?

- Numai și numai din 
venituri proprii. în lunile 
bune - primăvara, vara și 
toamna- realizăm și 30 de 
milioane lei venituri pe 
lună.

- Deci vă autofinanțați?
- Exact. Sigur că ne 

preocupă obținerea de 
venituri tot mai mari, pen
tru a putea investi cât 
mai mult. Eu și colabo
ratoarele mele - Marinela 
Vintilă și Daniela David- 
depunem toate eforturile 
în acest sens.

Prețuri la legume, lactate și 
miere

La ora actuală în piața Simeriei se află puține mărfuri. 
Zilele trecute - în ziua de marți, 9 februarie a.c. - erau în 
vânzare doar cartofi - ce se vindeau cu 4000 lei/ kg, 
ceapă - 6000 lei/ kg și mere - 4500 - 5000 lei/ kg. în 
schimb sectorul lactatelor era mai bogat. Litrul de lapte 
costa 4000 lei, brânza 30.000 lei/ kg, smântână - 7000 
lei/ borcanul de un sfert de litru. Mierea de albine se 
vindea cu 15000 lei borcănașul. Zilele cele mai rodnice 
pentru piața Simeriei sunt vinerea și sâmbăta.

BUGETUL 
LOCAL 

RĂMÂNE ÎN 
"CEATĂ" 

r
Până la această dată bu

getul Consiliului Local Simeria 
nu a fost constituit, întrucât nu 
se cunoaște cu exactitate ni
velul taxelor și impozitelor ce 
revin administrației locale de la 
persoanele fizice și societățile 
comerciale ce își desfășoară 
activitatea în zonă.

Potrivit spuselor autori
tăților locale acest fapt are un 
impact negativ asupra orga
nizării și structurării cheltu
ielilor pe anul în curs și asu
pra stabilirii unor obiective de 
interes local pentru locuitorii 
orașului - în principal reali 
zarea lucrărilor de canalizare 
a orașului și construcția casei 
de cultură ale cărei prime lu
crări au început în 1990.

în situația de față Primăria 
locală încearcă să asigure cu 
eforturi în principal fondurile 
bănești necesare protecției 
sociale, cantinei de ajutor, 
pentru unele lucrări curente 
ce vizează gospodărirea ora
șului, precum și pentru unită
țile de învățământ de pe raza 
Simeriei.

>■■■■■■■....... 1 «

O informatic eronată>
în urma unei informații apărute la PRO TV în data de 

5 februarie a.c., difuzată de purtătorul de cuvânt al Pre
fecturii județului din care rezulta faptul că Primăria 
Simeria avea dreptul să primească o sumă de bani 
pentru inundațiile din iunie 1998, primarul orașului, dl 
loan Rovinaru, ne-a precizat: “Prin Hotărârea de Guvern 
nr. 413 din iulie 1998, sumele de bani alocate pentru 
inundații aveau o destinație strictă și vizează numai case 
afectate de inundații. în vara anului 1998, orașul Simeria 
și satele aparținătoare nu au fost inundate de râurile sau 
cursurile de apă, ce străbat zona, motiv pentru care ce
tățenii nu pot beneficia de acești bani. în cartierul de sud 
la care s-a făcut referire în reportajul televizat au fost 
afectate numai curțile și anexele gospodărești, situație în 
care nu se poate beneficia de prevederile ordonanței.

Deși Primăria Simeria,- prin adresa nr. 3743/ 
25.06.1998, a cerut pentru suprafețele agricole și anexele 
gospodărești afectate de infiltrații suma de 542 de mili
oane de lei, banii nu au fost primiți, întrucât Ordonanța 
Guvernului se referea expres la locuințe și nu la alte 
pagube. Față de informația eronată transmisă inițial, 
Prefectura județului a revenit cu un comunicat de presă 
prin care se recunoaște că “suma de 542 milioane de lei 
nu putea fi alocată orașului, întrucât nu erau îndeplinite 
prevederile ordonanței”, a mai precizat în final primarul 
orașului Simeria.

O mare varietate de infracțiuni
La Postul de poliție TF Si

meria telefoanele sună aproa
pe permanent. Același lucru 
se întâmplă și în biroul loco
tenentului loan Balaș, șeful 
postului. Probleme sunt mul
te, de o mare diversitate. Cele 
mai multe reclamă urgență.

- Este un mare volum de 
muncă, ne-a spus dl Balaș. 
Raza de competență este de 
la Săulești, până la granița cu 
județul Alba.

- Cu ce probleme vă 
confruntați?

- Multă bătaie de cap ne 
dau furturile. Mă refer atât la 
cele din trenuri și stații CFR, 
dar și la cele din obiectivele 
economice pe care le avem în 
competență. Aceste obiective 
sunt multe și de o mare impor-, 
tanță. Practic, putem spune că 
ele sunt ca ale oricărei poliții 
orășenești.

- Care sunt cele mai 
importante obiective eco
nomice die Balaș?

- Complexul feroviar Si
meria, Depoul, Coloana auto 
Simeria, spitalul, liceul ș.a. 
Avem apoi Fabrica de oxigen 
care aparține de S.C. Reva SA, 
obiectiv cu un caracter mai 
deosebit.

- S-ar fi putut crede că 
dacă sunteți un post de 
poliție TF, activitatea este 
mai limitată. Or, se pare că 
nu este deloc așa.

- Categoric. Cercetăm in
fracțiuni la Legea 12, la Decretul 
400 etc. Aceasta înseamnă cele 
legate de comerț, de respec
tarea ordinii și disciplinei.

- Totuși, există ceva 
specific în munca dumnea
voastră?

Discuție cu locotenent loan talas,* # 
șeful Postului de poliție TF Simeria

- Se poate spune acest lu
cru. Mă refer la infracțiunile de 
dare și luare de mită. De fapt, 
cred că puțini oameni nu știu 
ceea ce înseamnă “Merg cu na
șul". Este vorba de conductori 
de tren care bagă bani în buzu
nar și nu dau bilete călătorilor. 
Avem însă și infracțiuni de dela
pidare, comise tot de unii con
ductori de tren.

- Traficul feroviar s-a re
dus în ultimii ani. Ce putem 
spune despre infracțiuni?

- Traficul da, dar Simeria a 
rămas un mare nod de cale 
ferată. Și obiectivele econo
mice au rămas aceleași.

- Apropo de obiective 
economice. Ce se fură de 
acolo?

- Multe. Se sustrage moto
rină, subansamble, piese de 
schimb, saboți. Rău este că o 
parte dintre acestea se valo
rifică la prețuri de deșeuri, iar 
pagubele sunt mari.

- Ce credeți die locote
nent, călătorii, în general 
oamenii, sunt mulțumiți de 
prestația polițiștilor din uni
tatea pe care o coordonați?

- Eu zic că da. Ne străduim 
permanent să fim operativi în 
soluționarea cauzelor. Pentru

noi a ne deplasa urgent acolo 
unde este nevoie, reprezintă o 
prioritate de cea mai mare impor
tanță.

- în general polițiștii se 
confruntă cu o creștere a 
fenomenului infracțional. La 
dumneavoastră cum este?

- Numărul infracțiunilor este 
în creștere. Ne confruntăm însă 
și cu multe accidente feroviare. 
Anul trecut am avut bunăoară 8 
morți. Ei bine, dacă tot a venit 
vorba, trebuie să spunem că nu 
avem o mașină cu care să 
transportăm victimele. Ne des
curcăm cum putem.

- Spuneați că numărul in
fracțiunilor crește. La ce vă 
refereați exact?

- La faptul că trebuie să so
luționăm multe infracțiuni comise 
cu violență, mai ales tâlhării, în 
zona Hunedoarei. Nu am amintit 

■ apoi de falsuri, înșelăciuni, de
lapidări, ultraje contra bunelor 
moravuri, scandaluri...

- Având toate acestea 
în vedere, ce recomandări 
faceți călătorilor?

- In primul rând să fie atenți 
la bagajele avute asupra lor, să 
nu doarmă în timpul călătoriei, 
lăsând bagajele nesuprave
gheate. Actele de identitate și 
banii trebuie păstrați în buzuna
rele interioare. De asemenea, 
atrag atenția bărbaților să nu 
poarte portmoneele în buzunarul 
din spate al pantalonilor. Bine 
este să nu se intre în discuții cu 
persoane necunoscute, ori chiar 
dacă se întâmplă acest lucru, să 
nu se facă referiri asupra su
melor de bani destinate și a 
conținutului bagajelor. Și aș mai 
recomanda ceva: să nu se con
sume cafea sau sucuri de la 
persoane necunoscute, pentru 
că există posibilitatea ca aces
tea să conțină somnifere.
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Corpul Experților Contabili și 
Contabililor Autorizați

I

Filiala Hunedoara-Deva
str. Libertății, bloc L4 Mezanin

telefon 214658
convoacă pe toți membrii Înscriși in-Tabloul 

Corpului cu plata cotizațiilor profesionale la zi, la 
Adunarea Generală anuală care va avea loc pe 
data de 27 februarie 1999, ora IO a.m. in sala mică 
a Casei de Cultură Deva cu următoarea ordine de 
zi:

a) Raportul de activitate a Consiliului filialei 
Corpului pe anul 1998;

b) Programul de activitate pe anul 1999;
c) Raportul de gestiune însoțit de situația 

execuției bugetare pe anul 1998 și bugetul de 
venituri și cheltuieli pe anul 1999;

d) Raportul cenzorului;
e) Discuții.

S.A.

Birou! Permanent

HUNEDOARA
str. Constantin Bursan nr. 8, cod 2750, Hunedoara

Organizează
în ziua de 05 martie 1999, ora 11.00

LICITAȚIE PUBLICĂ
Mijloace fixe amortizate 

Mijloace fixe neamortizate
Listele complete pot fi consultate-La sediul societății 

(Birou Mecano-Energetic), începând cu data de 
01.03.1999.

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

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

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

^epuizarea stocurilor.

r

Compania de distribuție

ADEPT

ROMTELECOM S.A.
Pentru a veni in sprijinul utilizatorilor de servicii 

telefonice, Direcția de Telecomunicații
T 9

Hunedoara comunica programul pentru încasarea 
“Facturii telefonice” și semnarea 

“Contractului pentru furnizarea 
serviciului telefonic”.
Luni-sâmbătă 7,3O-BO

SC AGROTRANSPORT SA HUNEDOARA - DEVA
Cu sediul în Deva, str. Portului, nr.2, organizează licitație publică cu oferte închise în plic șigilat conform 

prevederilor Ordonanței de Urgență nr.88/1997, aprobate prin Legea 44/1998 și Normelor Metodologice aprobate 
prin HG nr.55/1998 pentru utilizarea în sistem leasing a următoarelor active:

TRAGEREA 
LOTO 

SPECIAL 
“6/49” 

din 14.02.1999 
35-17-48-45-36-1

Fond de câștiguri:
4.684.992.382 lei

TRAGEREA 
NOROC 

din 
14.02.1999 

2-8-2-1 -7-4-8
Fond de câștiguri:

922.545.183 lei\_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

A 

z_____ \

Organizează selecție pentru următoarele 
categorii de personal:

0.1. SUPERVISOR VÂNZĂRI pentru județele 
Hunedoara și Alba
Condiții: -studii medii sau superioare, 

-vârsta maximă 35 de ani,
- posesor auto, permis de conducere,
- experiență în domeniu.

0.2. AGENȚI VÂNZĂRI
Condiții: ■ studii medii sau superioare,

-vârsta maximă 30 de ani,
- permis de conducere,
- posesor auto (constituie un avantaj).

0.3. OPERATOR CALCUL FACTURARE 
Condiții: -studii medii sau superioare,

- cunoștințe operare PC în programe de 
gestiune comercială,
- experiență în domeniu, 
-vârsta maximă 35 de ani.

Dacă sunteți o persoană dinamică și doriți să vă 
desfășurați activitatea în cadrul unei echipe tinere, într- 
o firmă în plină dezvoltare, așteptăm să trimiteți un C.V. 
însoțit de fotografie pe adresa noastră: Deva, b-dul 22 
Decembrie, nr.182 (ieșire din Deva către Simeria) sau pe 
fax: 054/233278, până cel târziu la data de 20.02.1999 

✓

CASA AUTO TIMIȘOARA c ij

Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948
- autoturisme -autoturisme -autobuze
- autovehicule transport marfă - autodube - Unimo;»
- 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

Obiect de activitate Adresa activului Preț pornire
Servicii transport
Servicii transport
Servicii transport
Servicii transport
Servicii transport
Servicii transport

Str. Libertății, nr.137 A
Str. Poieniței, nr.8
Str. Progresului, nr.57
Str. Streiului, nr.T6
Str. Portului, nr.2
Str. Luncii, nr.3

139628 mii lei 
104000 mii lei 
226050 mii lei 
384800 mii lei
218050 mii lei 
400400 mii lei

SC MIRACETI COM SRL
HUNEDOARA

Tehnologie Germania și Elveția

Denumire activ
1. Coloană Auto Ilia
2. Coloană Auto Brad
3. Coloană Auto Hațeg
4. Coloană Auto Simeria
5. Coloană Auto Deva
6. Coloană Auto Orăștie
La prețul de adjudecare se adaugă TVA-ul suportat de către cumpărător.
Licitația va avea loc pe data de 5 martie 1999, ora 10, Io sediul SC AGROTRANSPORT SA Hunedoara-Deva.
in caz de neadjudecare la primo ședință se va organiza cea de-o doua ședință a licitației pe data de 12 martie 

1999.
Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate, contra cost, zilnic, de la sediul societății comerciale între 

orele 12-14.
Altecelații privind activele ce urmează a fi vândute se pot obține de la dl director ing. Inișconi loan, telefon 214341.
Pentru participarea la licitație ofertonții vor depune la sediul societății până în ziua licitației, ora 9, documentele 

prevăzute de legislația în vigoare, precum și dovada achitării contravalorii dosarului de prezentare.
Participanta la licitație vor depune la casieria societății sau în contul nr. 407801 deschis la BASA DEVA taxa 

de participare de 500000 lei și vor face dovada consemnării la dispoziția societății comerciale vânzătoare a garanției 
de 3% din prețul de pornire a licitației.

Valoarea terenului aferent activului nu este inclusă, urmând ca acesta să fie vândut cumpărătorului activului 
conform prevederilor legale în vigoare.

j----------------------

Produce preparate din carne de 
cea mai bună calitate folosind ingre
diente în exclusivitate naturale, paste 
făinoase, pâine și produse de patiserie.

Oferă la cele mai bune prețuri și de o 
calitate excepțională următoarele produse:

Paste făinoase 200 g - 1633 lei
Paste făinoase 400 g - 3095 lei
Paste făinoase vrac - 6670 lei/kg 
Pesmet 400 g - 1050 lei/kg 
Făină albă la sac 1750 lei/kg 
Făină albă ambalată 800 g -1478

• Zahăr la sac - 3950 lei kg
• Zahăr ambalat 800 g - 3950 lei 

De asemenea oferă o șansă unică
celor interesați pentru:

• Corpuri de iluminat •Calorifere 
. •Cazane de încălzire •Tâmplărie de 
aluminiu și lemn.

Toate aceste produse sunt de import 
Germania, iar prețurile la îndemâna 
oricărui client.

Informații la telefoane 054/717070; 
711700, 716330 sau la sediul din 
Hunedoara, str. Revoluției, nr.l.

OMNIASIG
ASIGURĂRI AGRICOLE sc oro cwc o

Pentru prima dată în România 
OMNIASIG - ASIGURĂRI AGRI
COLE, pe lângă riscurile stan
dard din agricultură asigură și 
riscurile cele mai dificile:

☆

☆

☆

&

seceta; 
ploaia de durată; 
întârzierea recoltării 
din cauze naturale; 
înghețul de iarnă.

își asumă riscul dumneavoastră I

/SSSBSESSSSSSL

Nu ezitați, contactați-ne ACUM!

sEDfiXSOClETÂȚW din sa Petru Cercel nr 
3, sector 4, București, net 335.72.61; 
336.7940;33679.41. Fax:33572.81 sau 
la toate sucursalele OMNIASIG din țară.

Cta OMNIASIG semm*  hune anul are 1

41OO MIERCUREA CIUC, JTR. HARGHITA, NR.1OO, 
TELEFON: O66/1717OO, FAX: 066/171160

Este distribuitorul exclusiv al uneia dintre cele mai cunoscute mărci de bere din România - Linia de 
produse CIUC și HARGHITA, lider pe piață la berea vărsată în sistem KEG.

Caută pentru angajare

COORDONATOR ZONĂ
domiciliul stabil în orașul Hațeg, 
bune aptitudini de organizare și comunicare, 
stagiul militar satisfăcut, 
posesor permis de conducere, 
studii medii,- 
vârsta maximă 35 3c ani.

pentru aparatele de desfacere bere la butoi KEG
Condiții:

□
□
3
3
3
3

Dacă doriți să fiți câștigători alături de noi trimiteți un C.V. până la 
data de 19 februarie 1999, cu precizarea numărului de telefon la care 
puteti fi contactati.

Bere CIUC - Victorie totală!
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' VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă cu spațiu comercial 
amenajat “Restaurant". Deva, str. 
Cloșca, nr.16. Tel. 627567 (6284)

• Vând apartament. Certej, bl. 
9, ap.14.Tel.667244 (6298)

• Vând casă, grădină 1500 mp, 
preț convenabil.Rîu de Mori, nr42, 
Roșea.(9104)

• Vând apartament 2 camere, 
bloc 3 ap.23. Tel. 621489 (6428)

• Vând apartament 3 camere, 
Orăștie, Pricazului, bl. 54/9, 45 
milioane lei. Informații la domiciliu. 
(6916)

• Vând casă în Hunedoara, 
preț avantajos. Informații tel. 
716568, zilnic. (6459)

• Vând casă și grădină, zona 
Obor, Brad. Tel. 651340 (6851)

• Vând ARO 320 camionetă, 
Ford Taunus 2000 înmatriculat, 
Opel Senator neînmatriculat. Tel. 
092288127(6293)

• Vând VW Passat 1979, înma
triculat,stare de funcționare, 1300 
mărci. Tel. 212036,218392 (6296)

• Vând Peugeot 309 Diesel, an 
fabricație 1992, 8800 DM, nego
ciabil. Tel. 623723, 092 425608 
(9114)

• Vând Dacia 1310, avariată, 
CI, plus talon. Tel. 656383 (9109)

• Vând Mercedes 240 D, avariat 
și talon, 2800 DM. Tel. 226252 
(9111)

• Vând Ford Scorpio 1987, CC 
1900 cmc, stare foarte bună, 
înmatriculat societate non profit, 
preț negociabil, 6500 mărci. Tel. 
713945 (6460)

• Cumpăr remorcă IFA 7 tone, 
tel. 092/356285 (6852)

• Vând dulap vitrină, masă, 
oglindă (furnirate). Tel. 216590.

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

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

• Vând motor tractor U650 și 
remorcă 5 tone, basculabilă. Tel. 
247165. (6370)

• Vând combină Class Mer
cator, masa 4 m, tel. 247655, după 
ora 18. (6915)

• Vând calculator 386/40, 4 
MRAM 270 M HDD, monitor 
mono SVGA, Windows 3.11. 
Tel. 092/737813.

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

• Depozit en gros angajează 
facturistă (program Ciel). Se cere: 
curriculum vitae, cazier, reco
mandare ultimul loc de muncă. 
Tel. 216358, 092 233421 (6426)

• Execut lucrări de montat 
gresie, faianță, tencuieli. Tel. 
625235 sau 233581 (9130)

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

• Societate Internațională de 
Import oferă imediat locuri de 
muncă, cu câștiguri între ^00- 
1.000.000 lei/săptămână și 
posibilitatea de promovare rapidă. 
Nu necesită experiență. Limita de 
vârstă, maxim 40 ani. Tel. 627527 
(6310)

• PRO TEST LaborTech 
București selecționează 
chimiști/ingineri chimiști 
colaboratori pentru dis
tribuire zonală echipamen
te de laborator. Așteptăm 
CV la tel/ fax. 01/3226916. 
(OP)

DIVERSE

• Consiliul de administrație al 
SC Rusca SA Hunedoara con
voacă adunarea generală a acțio
narilor la data de 05 martie 1999, 
ora 10, la sediul societății. Ordinea 
de zi:1. Analiza situației econo- 
mico-financiare pe anul 1998. 
2.Stadiul obținerii titlurilor de 
proprietate asupra terenurilor. 
(6462)

• Cuprian Ivan, avem proces 
divorț, Judecătoria Hunedoara, 
azi, 16 februarie 1999. (646T)

• Societatea Gherghe Puși 
anunță că a primit autorizație 
de funcționare comerț cu amă
nuntul în magazin nespecia
lizat, autorizație nr. 16559 din 01 
02 1999, sediul: comuna Uni
rea, sat Livezi, nr. 6 (3169)

Vțrf DECESE

• Colegii de muncă din ca
drul D.G.F.P.C.F.S Hunedoara 
Deva împărtășeso, alături de dl 
director Mircea Bogoiu, durerea 
pricinuită de decesul mamei 
sale și transmit sincere con
doleanțe familiei îndoliate.

• Din partea DGFPCFS Hd- 
Deva, un ultim omagiu familiei 
Bogoiu Mircea, greu încercată 
prin pierderea mamei.(9126) I

• Salariații S.C. Casa de
presă și editură “Cuvântul 
liber”SA Deva sunt alături de 
dl Mircea Bogoiu, director la 
Direcția Generală a Finan
țelor Publice și Controlul de 
Stat, la durerea pricinuită de 
pierderea mamei sale. 
Sincere condoleanțe._______

, • Soția Elena, fiul Octavian, 
nora Simona, nepotul Ovidiu, cu 
durere în suflet anunță încetarea 
din viață, după o îndelungată și 
grea suferință, a celui care a fost

prof.dr. MIRCEA VALEA
• Sicriul cu corpul neînsuflețit 

este depus la Casa Mortuară 
Deva. înhumarea va avea loc 
astăzi, 16 februarie, la Cimitirul din 
satul natal Sîntuhalm, la ora 14. 
Dumnezeu să-l odihnească I 
(6434)

• Familia prof. Anghel și Emilia- 
Dora Nistor este alături de Nena 
și copiii la greaua încercare 
suferită prin pierderea dragului lor 
soț, tată și bunic prof. dr. în istorie

MIRCEA VALEA
Dumnezeu să-l odihnească I 

(6433)
• Colectivul Muzeului Civi

lizației Dacice și Romane Deva 
deplânge dispariția celui care a 
fost directorul instituției,colegul 
și colaboratorul nostru

dr. MIRCEA VALEA
Suntem alături de familia 

îndoliată. Va fi veșnic viu în 
sufletele noastre. (9120)

• Soția Mimi, copiii Andreea 
și Codruț anunță cu profundă 
durere decesul iubitului Jor soț 
și tată

GHEORGHE DREGHICI
Corpul neînsuflețit se află 

depus în sala Romtelecom. în
mormântarea azi, la ora 13,30, 
în Cimitirul Ortodox din str. Emi- 
nescu. Dumnezeu să-l odih
nească în pace I (9127)

S-a stins o fâdie
O străfulgerare venită din 

senin în miez de iarnă a curmat 
prematur o viață și o inimă care 
au pulsat în folosul hunedo- 
renilor la acest sfârșit de veac și 
de mileniu. S-a stins ca o făclie, 
în plină activitate pusă în slujba 
celor mulți

et. GHEORGHE DREGHICI
vicepreședinte al Consiliului 
județean Hunedoara.

S-a născut în orașul Vul
can la 10 aprilie 1950. După 
studiile liceale a absolvit Fa
cultatea de drept economic și 
administrativ. A lucrat timp de 
12 ani ca revizor contabil la 
Consiliul popular al județului 
Hunedoara. Din 1981 și până 
în 1994 a deținut funcții de 
conducere în cadrul Direcției 
generale pentru agricultură și 
alimentație a județului Hune
doara. începând din 1995 și 
până acum a îndeplinit func- 

1 țiile de președinte (o perioadă 
i scurtă) și vicepreședinte al 
1 Consiliului județean Hunedoa- 
■ ra A fost un bun colaborator și 
j prieten al ziariștilor La prima 
1 conferință județeană a Filialei 
; PNR Hunedoara care a avut 
l! loc de curând a fost ales ca 
1.1 președinte al filialei, 
fj Exprimăm sincere regrete, 
i în numele celor care l-au cu- 
• noscut și apreciat, la dispariția 
r unui distins colaborator și om 

de valoare al județului nostru.

• Suntem alături de familia 
Dreghici în momentele grele 
pricinuite de dispariția celui 
care a fost un bun prieten și 
coleg, vicepreședintele Con
siliului Județean Hunedoara

GHEORGHE DREGHICI
Familia Strinu. (6319)

• Sincere condoleanțe fa
miliei îndurerate și un ultim oma
giu din partea familiei Simion Ion, 
pentru cel care a fost

GHEORGHE DREGHICI
Cu dragoste și respect, nu 

te vom uita niciodată (9128)

• Colectivul SC Metal Expres 
SRL Deva este alături de colega 
lor Dreghici Maria în aceste mo
mente grele cauzate de decesul 
fulgerător al soțului ei

GHEORGHE DREGHICI
și transmite sincere condole
anțe familiei îndurerate. (9128)

W.!C? OCW-1?,
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• URGENT LOCURI DE 
MUNCA, 800-2500 D.M. lunar, 
Germania, Canada, Australia, 
pentru zidari, tâmplari, fierar/ 
betoniști, muncitori necalificați 
const rucții/agri cultură/ 
zootehnie, electricieni, șoferi. 
Maximum 45 de ani. Tel. 01/ 
8985819 (2100 lei/10 sec)’. 
(OP)

• Un ultim omagiu celui care 
a fost un om cu o deosebită 
omenie și respect

GHEORGHE DREGHICI
Nu te vom uita niciodată !

Familia Drăgoescu. (9128)

• Finii loniță și Ani Ocolișan 
deplâng dispariția celui care a 
fost dragul lor naș

GHEORGHE DREGHICI
și sunt alături de familia îndo
liată în aceste clipe grele. 
Dumnezeu să-l iertel (9127)

• Regretăm profund dispa
riția fulgerătoare a celui care a 
fost

GHEORGHE DREGHICI
om de aleasă omenie"be care 
nu-l vom uita.Dumnezeu să-l 
odihnească ! SC Simako Deva. 
(9121)

• Ne înclinăm cu durere și 
respect în fața celui care a fost

GHEORGHE DREGHICI
vicepreședinte al Consiliului 
Județean Hunedoara. Sincere 
condoleanțe familiei îndurerate. 
Partidul Umanist din România, 
Filiala Jud. Hunedoara. (9121)

• Din partea DGFPCFS Hd- 
Deva, un ultim omagiu celui 
câre a fost

GHEORGHE DREGHICI
(9126)

• Familia Băda loan este 
alături de familia îndoliată la 
greaua încercare-pricinuită de 
trecerea în neființă a celui care 
a fost un bun coleg și prieten

ec. GHEORGHE DREGHICI
Dumnezeu să-l odih- 

nească! (9119)

• Colectivul Muzeului Civili
zației Dacice și Romane Deva 
deplânge dispariția fulgerătoare 
a celui care a fost

GHEORGHE DREGHICI
un om de suflet și de o aleasă 
ținută. Va fi veșnic viu în inimile 
noastre. (9120)

• Colectivul A.D.E. Hune
doara deplânge trecerea în ne
ființă a celui care a fost vicepre
ședinte al Consiliului Județean

ec. GHEORGHE DREGHICI
Sincere condoleanțe fami- 

liei îndoliate.(9122)__________
• Foștii colegi din Direcția Agricolă 

și Oficiul Județean de Consultanță 
Agricolă sunt alături de familia 
îndurerată de greaua pierdere 
suferită prin dispariția fulgerătoare a 
prietenului de aleasă omenie,

GHEORGHE DREGHICI
Odihnească-se în pace.

• Conducerea S.C. Apaterm 
S.A. Deva este alături de familia 
îndoliată la dureroasa încercare 
pricinuită de trecerea în neființă 
a celui care a fost

ec. GHEORGHE DREGHICI
Dumnezeu să-l odih- 

nească! (9133)

• Colectivul Teatrului de Es
tradă Deva aduce un pios oma
giu și transmite sincere condo
leanțe familiei îndoliate pentru 
pierderea irecuperabilă a celui 
care a fost un om minunat

GHEORGHE DREGHICI
vicepreședintele Consiliului 
Județean. (9134)

• Personalul din adminis
trația Primăriei Comunei Băița 
adresează sincere condoleanțe 
familiei Dreghici cu ocazia tre
cerii în neființă a celui care a 
fost Vicepreședintele Consiliu
lui Județean Hunedoara-Deva

GHEORGHE DREGHICI
Dumnezeu să-l odihnească 

în pace.(9132)

• Consiliul Local Crișcior 
consternat, regretă dispariția 
fulgerătoare a domnului

GHEORGHE DREGHICI
vicepreședinte al Consiliului 
Județean Hunedoara, care, a 
fost un om deosebit și un bun 
colaborator. Fie-i țărâna ușoară!

• Deplângem cu multă durere 
în suflet decesul fulgerător al celui 
care a fost

GHEORGHE DREGHICI
un om de aleasă omenie și 

bunătate sufletească și adresăm 
sincere condoleanțe familiei 
îndoliate. Adam Corui, primarul 
comunei Sarmizegetusa.

• Conducerea Consiliului 
Județean Hunedoara și întreg 
personalul anunță cu profundă 
durere și regret încetarea ful
gerătoare din viață, la numai 48 
de arii, a celui ce a fost vice
președinte

ec.GHEORGHE DREGHICI
Colegii îi aduc și pe 

această cale un ultim omagiu $i 
exprimă condoleanțe familiei 
îndoliate.

- Consternați de durere, 
consilierii județeni sunt alături 
de familia îndoliată la decesul 
celui care a fost un adevărat 
coleg și om de valoare

ec. GHEORGHE DREGHICI
vicepreședinte al Consiliului 
Județean Hunedoara. Condo
leanțe familiei îndoliate.

• In momentele grele prici
nuite de dispariția neașteptată a

ec.GHEORGHE DREGHICI
suntem alături de familia îndo
liată și-i transmitem sincere 
condoleanțe. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace. Familia 
Tîrcob.

• Conducerea Agenției Ju
dețene pentru Ocupare și For
mare Profesională Hunedoara 
transmite sincere condoleanțe 
familiei Dreghici, la dispariția 
celui care a fost un om deosebit

ec. GHEORGHE DREGHICI
vicepreședinte al Consiliului Jude
țean Hunedoara. Dumnezeu să-l 
odihnească I

• Familia Eugen Maniac 
este alături de familia Dreghici 
în aceste momente grele prici
nuite de dispariția fulgerătoare 
a celui care a fost

ec. GHEORGHE DREGHICI
Aducem un ultim omagiu 

celui dispărut a cărui amintire 
vie va rămâne veșnic în sufle
tele noastre.

Regia Autonomă de Interes 
Local Hunedoara 

anunță
Scoaterea la licitație publică a- 

mijlocului fix Autocontainer având 
numărul de inventar 42005.

Relații suplimentare la telefonul 712040 
sau 712864.

• Consilierii județeni din 
Comisia juridică a Consiliului 
Județean Hunedoara deplâng 
dispariția prematură a celui 
care a fost un buri coleg și 
prieten

ec. GHEORGHE DREGHICI
vicepreședintele Consiliului 
județean Hunedoara. Nu te 
vom uita niciodată. (6319)

• A plecat dintre noi, discret, 
bunul nostru coleg și prieten

ec. GHEORGHE DREGHICI
Dumnezeu să-l odihnească 

în pace! Suntem alături de fa
milia îndoliată. Familia Pleșiu. 
(6320)

• Comisia pentru activități 
științifice, învățământ, culte, 
cultură, sport și tineret a Con
siliului județean Hunedoara 
este alături de familia Dreghici 
la greaua pierdere pricinuită de 
trecerea în neființă a celui care 
a fost un bun coleg și prieten

ec. GHEORGHE DREGHICI
vicepreședinte al Consiliului ju
dețean Hunedoara. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace! (6322)

• Familia Popescu Gheor- 
ghe din Hațeg este alături de 
familia îndoliată la decesul celui 
care a fost un bun prieten, soț 
și tată, om de o mare gene
rozitate și omenie

GHEORGHE DREGHICI
Dumnezeu să-l odih

nească! (6326)

• Organizația județeană a 
Partidului Socialist al Muncii 
exprimă sincere condoleanțe 
familiei îndoliate și este profund 
afectată de dispariția fulge
rătoare și prematură a celui 
care a fost

GHEORGHE DREGHICI
președinte al PNR Hunedoara- 
Deva. (6326)

• Primăria și Consiliul local 
al municipiului Deva își exprimă 
profundul regret pentru dis
pariția fulgerătoare din viață a 
vicepreședintelui Consiliului 
județean Hunedoara

GHEORGHE DREGHICI
Sincere condoleanțe fami

liei îndoliate.

Curs de
calificare

Fundația Muncii cu 
contribuție de 50% 

Organizează
> curs de

ospătari-barmani;
> curs , de 

vânzători.
înscrierile se fac fa sediul 

Fundației Muncii din Deva, Io
dul Decebal, bl.M, parter, 
până la data de 25.02. 
1999. Relații suplimentare 
zilnic, între orele 10-13, 1a 
telefon 216138.
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Un zidar ajuns !a disperare se întreabă:

De ce se trage oare 
pielea de pe micii 

meseriași?
Dl loan Stăniloiu din satul Strei Săcel, aflat în raza orașului 

Călan, are 64 de ani. El a lucrat 32 de ani ca fumalist la combinatul 
siderurgic din Călan, acum fiind pensionar. Când s-a pensionat, 
avea o pensie de aproape 3500 lei pe lună, ceea ce însemna de 
câteva ori mai mult decât sutele de mii de lei ce le primește astăzi. 
Necazul său cel mai mare nu este acela că acum o femeie de serviciu 
ce se pensionează are o pensie egală sau chiar mai mare decât 
pensia ce i s-a calculat ca furnalist după 32 de ani de muncă grea.

Altele sunt problemele ce-l împing pe dl Stăniloiu să mai facă 
ceva în viață, să nu stea doar să privească cum se năruie pe zi ce 
trece firma la care a lucrat și de unde și-au tras existența multe mii de 
salariați. După cum spunea, el are dorința sinceră de a mai construi 
ceva pentru semenii săi, atât cât se poate, cât le permite și acestora 
punga lor tot mai săracă.

Venit la redacție să-și spună păsul, dl Stăniloiu mi-a relatat că 
încă dinainte de 1990 mai lucra ca particular, când nu era la serviciu, 
practicând meseria de zidar. începând din 1991 s-a și autorizat să 
practice legal această meserie. Până aici toate bune și la locul lor.

Problema pentru care a bătut drumul până la Deva ține mai mult 
de un interes local, dar care-i afectează pe micii meseriași. 
Interlocutorul înțelege că bugetul local are nevoie de bani, că 
veniturile trebuie impozitate. în context, am reținut că de la finanțele 
locale I s-a spus că în acest an, ca mic meseriaș, va câștiga 30 de 
milioane de lei pentru care trebuie să fie impus cu 10 milioane lei. 
Dacă lucrurile ar sta așa și în realitate n-ar fi nici o supărare, fiind 
împăcate ambele părți, adică și-finanțele și dl Stăniloiu.

în condițiile când, așa cum se văd lucrurile, iarna luni de zile 
nimeni nu mai construiește nimic, dar sunt perioade peste an când 
tot nu se găsesc oferte în domeniul construcțiilor, apare de 
neînțeles să stabilești arbitrar niște norme de venit și de impozitare.

Firește că trebuie aduse corecții cu indicele de inflație la 
impunerile anterioare, dar nici să tragi pielea de pe om de dragul 
îngrășării bugetului local. Ca urmare, o soluție trebuie găsită pentru 
ieșirea din impas, fie raportând norma de venit la o perioadă mai 
redusă, efectiv lucrată, fie făcând o corectă indexare, având în 
vedere că în anul trecut impozitarea n-a depășit, în cazul la care ne 
referim, suma de două milioane lei. Credem că nu este interesul 
consiliului local să-i omoare și pe micii meseriași, să distrugă astfel și 
o bază mai largă de impozitare.

„_____________________________________Nicolae TÎRCOB

Un paradox al 
privatizării

(Urmare din pag. 1)

Vorbind despre paradoxurile 
privatizării, spre deosebire de 
cineva interesat neapărat să 
vândă un obiect sau mașină, 
care îl lustruiește și îl pregătește 
special în acest scop, FPS - ca 
reprezentant al statului - 
procedează tocmai pe dos (dar 
ochii închiși se fac că nu văd o 

^asemenea escrocherie), adică

(Urmare din pag. 1)

susținere îndeosebi în 
filialele din Ardeal. Inițiatorii 
,,clanului”, senatorul în 
sutană Matei Boilă și fostul 
premier Victor Ciorbea, au 
criticat dur partidul pentru 
că nu și-a atins nici unul 
dintre scopurile pentru 
care a câștigat alegerile din 
1996, avansând chiar ideea 
ieșirii PNȚCD de la 
guvernare.

Cum „grupul de la 
Brașov” a fost redus la 
tăcere, și cum acesta nu 
vrea să tacă, el s-a 
reorganizat de curând într- 
o grupare nouă, alegându- 
și ca platformă - linia 
politică și ideile lui Corneliu 
Coposu, de la care, se 
spune, PNȚCD a abdicat 
după moartea Seniorului.

mai întâi falimentează firmele 
și apoi le privatizează la 
prețuri incredibil de mici. Ce 
concluzii se pot trage oare din 
asemenea practici dubioase? 
Pentru cine și împotriva cui se 
face atunci privatizarea? Cu 
discernământ și judecăndu-i 
după fapte, electoratul va ști, 
în cele din urmă, pe cine a 
trimis să-i reprezinte 
interesele la toate nivelurile.

Bisericuțele" r
Lider al grupului a fost numit 
același Sorin Lepșa, care a 
hotărât împreună cu 
tovarășii, săi de drum să 
abordeze mult mai realist și 
mai pragmatic problemele 
guvernării, să renunțe la 
mentalitățile învechite din 
partid, să promoveze 
tineretul și valorile în funcțiile 
cu greutate din PNȚCD. De 
altfel, noua grupare vrea să 
elaboreze o platformă pro
gram originală, mai aproape 
de ideile creștin-demo- 
crației și în concordanță cu 
realitățile de azi din 
România, să aleagă noi lideri 
în toate sectoarele. De altfel, 
un soi de program - 
însemnări personale a fost 
lăsat la vedere fără voia lui 
de către deputatul

Cupoanele pentru agricultori
(Urmare din pag. 1) 

distribuirea cupoanelor agricole 
se face la începutul anului, iată 
că'tle abia prin luna martie se 
va putea intra în posesia lor, deși 
lucrările agricole sunt mult 
întârziate. Ca și în anul prece
dent, distribuirea cupoanelor se 
face prin Compania Națională 
"Poșta Română" SA.

La art. 11 se prevede că 
vânzarea - cumpărarea cu
poanelor pentru agricultori este 
interzisă, acestea fiind bonuri de

din PNȚCD... r
Constantin Drumen, la care 
Sorin Lepșa a făcut fețe-fețe 
și a publicat o scrisoare 
explicativă a libertăților de 
opinie din PNȚCD.

Indiscutabil, în PNȚCD, 
tensiunile se amplifică. 
Pensionarii din con
ducerea superioară țin 
zdravăn de scaune, tinerii 
bat insistent la uși, 
reformiștii vor să 
modernizeze partidul, să-l 
fortifice pentru înfruntarea 
de anul viitor de la urnele 
de vot. N-or fi ei 15.000 de 
specialiști, dar câțiva tot 
sunt, electorat încă au, așa 
că efortul înnoirii și 
modernizării PNȚCD 
merită făcut. Altminteri, el 
va rămâne încă mulți ani un 
partid istoric și atât. 

valoare cu regim special. 
Când și cum se va face 
distribuirea cupoanelor 
agricole - pe baza normelor 
metodologice - vom reveni cu 
detaliile de rigoare. Dacă se 
scumpesc combustibilii, evi
dent că valoarea cupoanelor 
va fi doar un fel de subvenție 
simbolică, deoarece numai 
arătura la un ha va costa 
peste o jumătate de milion de 
lei (!)

0P11IRI ȘI 
PLECĂRI

DIN STAȚIA 
CER DEVA
De la Agenția Zonală 

Călători Timișoara am 
fost informați că, 
începând cu data de 19 
februarie a.c., pe relația 
București Nord - Buda
pesta și retur (“Traianus ") 
trenurile de călători vor 
opri și în stațiile Sighișoara 
șl Deva.

Astfel trenul R 46-1 
sosește la Deva la ora 
13,20 și are plecarea la 
ora 13,21, iar trenul R 47- 
2 sosește la ora 14,15 șl 
pleacă la 14,16. (N.T.)

Se pare că pletora 
de specialiști în 

taxe și impozite de la 
Ministerul Finanțelor, unii 
chiar doctori în economie, 
nu cunosc principiul de 
bază al fiscalității: 
“Principiul Caltaboșului”, 
în rezumat, acesta spune 
că dacă vrei să prinzi bine 
un caltaboș în mână, cu 
cât strângi mai tare, cu 
atât îți rămâne mai puțin 
material în mână. Iar dacă 
strângi foarte tare, rămâi 
în mână doar cu ... pielea. 
Acest principiu arată 
foarte clar că peste o 
anumită limită, cu cât 
crește gradul de 
impozitare, cu atât scad 
veniturile bugetului. Când 
se strânge “caltaboșul” 
prea tare, “materialul”, 
adică banii vor fugi în altă 
parte. Peste un nivel de 
raționalitate al impozitării, 
firmele care astăzi plătesc 
taxe și impozite vor găsi 
soluția, fie prin lichidare 
(un număr mai mic dintre 
ele, conduse de 
persoanele cinstite și mai 
fricoase), fie vor migra 
înspre evaziunea fiscală, 
pentru cei care trebuie să 
supraviețuiască cu orice 
preț. Și cum mulți dintre 
cei ce au înființat niște 
firme nu au nici un alt 
mijloc de trai, vor fi 
obligați să intre în “zona 
neagră”. Bugetul va fi și 
mai sărac decât înainte, 
țara va fi și mai săracă 
decât înainte, iar oamenii 
vor trăi și mai rău decât

Principiul 
Caltaboșului

înainte. în fine, economia 
română se va contracta și 
mai mult, producând și 
mai puțin, impozitarea va 
crește și mai mult, inflația 
va intra în spirala fără 
sfârșit, ducând la blocarea 
completă. Pericolul este, 
din păcate, foarte real și 
apropiat.

în acest moment, 
soluția este oprirea inflației 
printr-o decizie politică, de 
“dezinflație”, prin
scăderea prețurilor de 
monopol ale firmelor de 
stat, prin creșterea 
competitivității produselor 
românești, prin relansarea 
producției de bunuri 
fabricate în România și 
mărirea cotei de piață a 
bunurilor “made in 
Romania”. Acum pe primul 
loc trebuie să fie nu doar 
închiderea firmelor cu 
pierderi, ci mai ales 
restructurarea acestora și 
creșterea producției. Doar 
astfel se poate spera că 
mâine economia română 
să se relanseze și să 
reînceapă creșterea ei pe 
baze sănătoase. Or, 
măsurile fiscale luate până 
acum denotă că nu a 
existat nici o strategie 
coerentă în acest sens, ci 
se “dă din colț în colț” și se 
caută soluții de moment, 
pe termen foarte scurt, să 

se umple bugetul cu ceva 
venituri, indiferent de 
urmările imediate.

Toată lumea politică 
vorbește de necesitatea 
atragerii de investiții din 
țară și din afara ei, sau de 
imaginea României în 
lume. însă imaginea care 
contează pentru oamenii 
de afaceri nu este cea 
creată de vizite pre
zidențiale și nici de 
eventuale mineriade, ci 
exclusiv de mediul eco
nomic. Lumea investito
rilor nu răspunde la apelul 
de sirenă al politicului; ea 
răspunde doar la stimuli 
foarte clari de stabilitate 
legislativă, de coerență a 
legislației, și de încurajare 
a investiției pentru 
dezvoltare. Investitorul 
trebuie să-și poată face un 
plan clar pe următorii zece 
ani, din care să rezulte că 
profitul este cel așteptat și 
că va amortiza investiția, 
având și un beneficiu care 
merită riscul. Aici, din 
păcate, intervine al doilea 
aspect caracteristic al 
vieții economico-politice 
românești: instabilitatea 
legislativă. Din 1990 și 
până acum, legislația 
fiscală s-a schimbat fără 
încetare. Astfel că în 
prezent s-a creat un 
adevărat haos legislativ și 

nimeni nu mai e în stare ' 
să explice clar și rațional 
ce este și cum se aplică 
taxele și impozitele în 
România. Pentru a 
încerca, măcar în cel de 
al treisprezecelea ceas, 
să se schimbe tendința, 
este nevoie urgentă să 
se abroge toate 
ordonanțele, HG-urile și 
legile care încurcă 
legislația în domeniu, șl 
să se voteze o lege 
generală a fiscalității, un 
cod fiscal unic, valabil 
pe termen lung. în acest 
cod al impozitelor pe 
profit, pe venit și al 
impozitelor indirecte, 
doar tabelele cu cifreX X
trebuie să rămână goale. 
Acestea se stabilesc 
prin Hotărâri de Guvern, 
în funcție de interesul 
economic al momen
tului. în rest, trebuie să 
fie clar ce impozite se 
vor plăti în România, 
cum se calculează, câte 
sunt, unde și cum se 
aplică etc. Doar așa pot 
fi convinși oamenii de 
afaceri că merită să 
investească în România. 
Doar așa România va 
apărea ca o insulă de 
stabilitate politică și 
economică în zona 
Balcanilor. Doar așa 
România va mai avea o 
șansă să iasă din criza 
care o macină din 1990 
încoace. Până nu este 
prea târziu...

Gheorghe GRUN

Sărăcia Bugetelor locale
(Urmare din pag. 1) 

fel de aparatură medicală, 
este “dispensarul". Mai mult 
decât atât, din 1992 nu există 
medic care să vină zilnic la 
dispensar. Asistentele Corina 
Șerban și Daniela Biro 
apreciau că “lipsa condițiilor 
și naveta grea alungă medicii 
de la dispensarul din Vorța.” 
Astfel că oamenii de aici 
beneficiază de asistență 
medicală doar o dată pe 
săptămână. Dna dr. Liliana 
Fodor, de la Centrul de 
Sănătate Ilia, acordă în fiecare 
marți consultații la dispensarul 
Vorța. în această unică zi de 
consultații vin foarte mulți 
pacienți. Până să intre în cabi
net să fie văzuți de doamna 
doctor, oamenii așteaptă afară 
în frig.

în zilele când nu vine 
doamna doctor oamenii sunt 
“ajutați" de cele două 
asistente. "Noi asigurăm zilnic 
tratamentele necesare și 
medicație pentru bolnavii 
cronici și pentru copii” - ne 
relata asistenta Corina 
Șerban. Tot cele două 
asistente se deplasează 
zilnic în satele comunei și 
asigură triajele și vaccinările 
în școli. Dar oricât suflat ar 
pune cele două tinere în 
munca lor ele nu pot înlocui 
un medic (legal nu ar avea 
voie să facă nici o injecție fără 
supervizarea medicului). Iar 
un medic nu vine la Vorța fără 
a avea asigurat un minim de 
condiții. Prin urmare ar trebui 
ca Direcția Sanitară și 
Consiliul local să ia măsuri 
pentru finalizarea lucrărilor la 
dispensarul din Vorța.
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Viorel Tusac aprecia că: "O dată 
cu încetarea onorării de către 
farmacii a rețetelor compensate 
a scăzut rulajul pacienților.” 
“Oamenii nu mai vin la doctor 
pentru că nu au bani să-și 
scoată medicamentele" - 
mărturisea dr. Viorel Tusac. Dna 
dr. Aida Ropcean era de părere 
că “principala problemă a 
dispensarului este lipsa unui 
mijloc de transport". “Patru din 
satele comunei - Bărăștii lliei, 
Gealacuta, Furcșoara și Căbești 
- sunt la peste 10 km distanță 
de centrul de comună. Oamenii 
de aici sunt bătrâni și se 
deplasează greu astfel că ajung 
cu dificultate la dispensar. Ar fi 
necesar un mijloc de transport 
pentru a ne deplasa noi la ei 
pentru consultații" - spunea dna 
dr. Ropcean.

Nicolae M.. din satul 
Brănișca, ne spunea că: 
“Amândoi doctorii sunt tare de 
treabă. Da’ multă lume nu are 
bani să cumpere medicamentele 
și numai consultația și vorba 
bună a doctorilor nu le tratează 
bolile.”

VORȚA: Asistență me
dicală fără medic

Comuna Vorța este izolată 
și ... săracă. Dispensarul de 
aici este în renovare de ... 
foarte mult timp. Și se pare că 
nici în acest an nu se vor găsi 
fonduri pentru finalizarea 
lucrărilor. Astfel că, între timp, 
dispensarul este improvizat în 
“biroul" inginerei agronome. 
Aici, într-o încăpere insalubră, 
fără apă, toaletă și fără nici un
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