
• RADIO EREVAN
- Se poate pune bază pe 

actualul guvern?
— Sigur că se poate pune 

bază, dar mai bine 
încercați cu acizi!

Prefectul Județului Hunedoara
COMUNICĂ

în exercitarea controlului legalității actelor autorităților 
publice locale s-a constatat că, prin hotărârile lor, consiliile 
locale ale municipiilor Hunedoara, Brad și Petroșani, al 
orașului Aninoasa și ale unor comune au procedat la 
reducerea valorii impozabile sau a cotei ce se aplică pentru 
stabilirea impozitului pe clădirile aparținând persoanelor 
fizice, încălcând astfel prevederile art. 5 din Legea nr. 27/1994, 
modificată prin Ordonanța de urgență nr. 62/1998.

Prevederile respective, fiind ilegale, au fost atacate la 
instanța de contencios și sunt suspendate de drept, organele 
teritoriale ale Ministerului Finațelor urmând să nu le aplice.

Prefect, Nicolae STANCA
■ - —•

F LA GALERIILE DE ARTĂ 1 
' “FORMA” DIN DEVA I

Taurguill die aiirtai
I La Galeriile de artă "Forma” din Deva se deschide azi, ora I 
117, Târgul de artă organizat de Filiala Deva - Petroșani a Uniunii | 
«Artiștilor Plastici. Forme inedită de manifestare artistică, târgul ■ 
•reunește în cadrul unei ample expoziții lucrări de pictură, 1 
I sculptură, grafică, artă decorativă semnate de membri ai UAP I 
| din județ, precum și colaboratori ai Fondului Plastic. Lucrările pot | 
. fi admirate și achiziționate doar în perioada 24 februarie - 15 . 
• martie a.c. (M.B.)
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X la 30 de zile - 55% 
X la 90 de zile - 53%
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Ce poți realiza în comuna Lăpugiu de Jos

Când ai parte 
numai de bugete 
de subzistență

Discuția purtată recent cu 
dna Maria Câmpurean și cu 
dl losif 'Pogan, secretar și, 
respectiv, primar al comunei 
Lăpugiu de Jos, a reliefat 
câteva aspecte esențiale 
legate de bugetul local și de 
obiectivele ce le are de 
realizat comuna. De la 
început am notat că deja 
comuna are de achitat o 
sumă de peste 50 de 
milioane lei, sumă 
consumată în 1998 din 
bugetul aferent acestui an, 
ceea ce reprezintă peste o 
pătrime din sumele alocate.

Din resurse locale - deci 
diverse taxe și impozite, în 
condițiile când în comună nu 
există firme economice 
puternice, din contribuția 
celor câteva buticuri nu se 
poate constitui niciodată un 
buget acoperitor pentru a 
suporta cheltuielile strict 
necesare executării unor 
obiective sociale și culturale 
locale cuprinse în program, 
aflate de altfel în continuarea 
execuției. Șansa pentru a 
termina asfaltarea drumului 
pe încă 5 km între Lăpugiu 

de Jos și Lăpugiu de Sus nu 
este alta decât finanțarea de 
la buget, deși s-a prevăzut 
că aceste căi de 
comunicație de interes local 
nu mai fac obiectul finanțării 
de la bugetul județean, cu 
toate că numai realizarea 
proiectului respectiv a costat 
o groază de bani.

O altă problemă 
nesoluționată, dar promisă 
în campania electorală 
trecută, o reprezintă 
telefonia, în care sens este 
repartizat și spațiul necesar 
instalării centralei necesare.

Fără a insista asupra 
acestor două obiective 
esențiale, care condițio
nează comunicarea și 
mișcarea oamenilor din 
zonă, au revenit în discuție 
și alte probleme de larg 
interes. între acestea nu se 
pot ignora terminarea 
lucrărilor la căminul cultural 
din satul Ohaba, reabilitarea 
altor obiective social- 
culturale. Firește - apreciau

A consemnat 
Nicolae TÎRCOB

(Continuare in pag. 3)

Cei-a mai neliniștit pe 
reprezentanțiiFMi?
Un lucru este cert. 

Anume acela că reprezen
tanții FMI urmăresc niște 
obiective dare privind 
economia românească. Re
cent, cu ocazia prezenței lor 
în țara noastră pentru a 
stabili grila condițiilor în care 
ne mai pot acorda o nouă 
tranșă de împrumuturi, i-a 

în 1998 producția industrială a 
scăzut cu 17%

surprins neplăcut chiar și pe 
ei "performanța” actualei 
guvernări care a reușit ca în 
anul 1998 să scadă cu 17 ia 
sută producția industrială a 
României. Se recunoaștem 
obiectiv că, într-adevăr, 
acesta este un "succes" 
demn de cartea recordurilor, 
atingerea lui nefiind ia 
îndemâna oricui.

Nevenindu-ie să-și 
creadă ochilor cifrele 
prezentate, experții au vrut 
să confrunte datele cu cele 
înregistrate la Comisia 
Națională de Statistică, dar 
aici, prin metodologia 
folosită, doar pe ia începutul 
lunii viitoare vor fi terminate 
calculele. Oricum, situația nu 
este departe de realitate, 
având în vedere starea din ce 
în ce mai jalnică a economiei 
românești, nu numai a 

sectorului privat, intrat și ei 
în derapaj vizibil, cât mai 
ales a sectorului de stat.

Prin închiderea găurilor 
negre în 1999, adică a 
sectoarelor mari consu
matoare, fără a mai pune și 
ceva în loc, se estimează 
că, în continuare, producția 
industrială va marca o nouă 

scădere cu circa 20 de 
procente, după cum 
apreciază unii specialiști. 
Dacă luăm în calcul faptul 
că până în 1996 producția 
industrială a țării 
reprezenta abia undeva în 
jur de numai 50 ia sută din 
cea care se realiza înainte 
de 1989, rezultă cu claritate 
că, dacă se menține ritmul 
de scădere sau distrugere 
din 1998 și previzibil pe 
1999, reușim ca ia 
începutul secolului și 
mileniului următor să ne 
apropiem sensibil de un 
zero sigur la producția 
industrială. Răul cel mare 
este că nici agricultura nu 
se simte prea bine.

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 3)

Privatizarea nu 
e chiar un filon 

de aur

La SC „Minexfor” 
SA Deva

•PAS-ula cumpărat 73 
la sută din acțiuni;

•„Minexfor”-nomina
lizată drept unitate cu 
caracter strategic;

• De la 3500 de 
salariați, în 1992, la 540, 
azi;

• în ce domenii mai 
prospectează fostul IPEG.

De mai 
multe luni de 
zile, SC 
„Minexfor” 
SA Deva, 
fostă marea și puternica 
întreprindere de pros
pecțiuni și explorări 
geologice, se află pe 
drumul privatizării în baza 
Legii 88. Documentele de 
vânzare-cumpărare a 
pachetului majoritar de 
acțiuni, de 73 la sută, între 
FPS și PAS-ul societății, au 
fost perfectate în cursul 
lunii ianuarie a.c., urmând 
ca în termen de 90 de zile 
acționarii să achite suma 
integrală a primei tranșe 
convenite între părți. O 
acțiune nominativă 
rămâne în proprietatea 
statului, „Minexfor” Deva 
numărându-se printre 
societățile pe care

Biserica ortodoxă din Valea Lungă, comuna Vorța, o 
biserică tot atât de veche precum satul.

Foto: Traian MÂNU

Guvernul le-a nominalizat 
ca având caracter strate
gic. Iar aceasta, deoarece 
ea își menține în obiectul 
de activitate - nici nu se 
putea altfel - și compo
nenta sa principală 
dintotdeauna, aceea de 
prospectare și explorare 
geologică, pe care statul 
o va controla în 

continuare, 
în pofida re
ducerii sale 
considerabile 
ca întindere 
și volum.

Referindu-se la 
această coordonată, dl 
ing. Nicolae Țandrău, 
directorul general al SC 
„Minexfor” SA Deva, 
conturează o scurtă 
retrospectivă.

- IPEG-ul de până in 
1990 era acea importantă 
unitate economică a 
județului Hunedoara care 
presta volume apre
ciabile de servicii în 
domeniul prospecțiunilor 
și explorărilor geologice 
în 60 de obiective din trei 
județe (Alba, Arad, 
Hunedoara), punând în

Dumitru GHEONEA 
(Continuare în pag. 4)

Fosta exploatare minieră Boita - 
un viitor orfelinat ?

A FI MEDIC DE FAMILIE LA SAT...

La 1 septembrie 1997, 
Exploatarea Minieră Boița își 
închidea porțile. Deschisă în 
1950, mina exploata minereu 
complex de zinc și sulf. Sub 
impactul tentant al prevederilor 
Ordonanței 22, cei 212 băieși 
câți mai lucrau la mină în 1997 
au plecat “in corpore", luându-și 
milioanele “lui Ciorbea”. Singura 
care mai obține un venit din 
această exploatare minieră 
închisă este echipa de pază și 
întreținere a obiectivului, 
coordonată de dl loan Clep, fost 
mecanic șef al minei. Acesta 
este de părere că motivul 
principal al închiderii unității a 
fost “criza de conducere locală”, 
în sensul că primii care au 
încurajat plecarea cu ordonanță 

și s-au înscris pe liste au fost 
directorii fostei exploatări. 
Efectele disponibilizărilor s-au 
văzut în curțile multor

Opinii p r o 
si

gospodării unde au apărut mici 
tractorașe care sprijină 
activitatea “domestică"a foștilor 
mineri. Extrem de puțini dintre 
ei și-au mai găsit un alt loc de 
muncă, majoritatea preferând 
să se ocupe de propria 
gospodărie.

în opinia dlui loan Clep, 
mina de la Boița ar mai 
funcționa și astăzi dacă, după 

1990, s-âr fi investit în 
deschiderea unor noi fronturi 
de lucru. Luând de bune cele 
declarate de interlocutor, în 
muntele de la Boița, conform 
unor studii existente, sunt 
neexploatate 18-20 de 
milioane de tone de minereu 
de zinc de cea mai bună 
calitate. Din păcate, o 
cheltuială de 6000 de lei la 
mia de lei producție marfă, cât 
menționează dl Clep, sau 
10.000 de lei cheltuiți la mia 
de lei producție, cât declară 
alte surse locale, au fost de 
natură să condamne 
economic acest obiectiv.

_______ A. SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 3)

La Dispensarul medical 
din Răchitova, medicul acordă 
consultații doar de două ori pe 
săptămână - marțea și joia, 
zile în care se adună oamenii 
de pe sate, creându-se o 
oarecare aglomerație. Medicul 
vine de la Unirea, unde 
funcționează cu normă în
treagă. Am constatat aceasta 
cu ocazia unei deplasări în 
comună, exact într-o zi de 
marți.

“Asistența medicală este 
slabă după părerea mea - 
aprecia dl Marinei Berceanu - 
pentru că în celelalte zile 
medic nu avem, doar un 
asistent medical fiind pentru 
toate cele șapte sate."

După ce am reținut 
această opinie, am luat 
legătura și cu medicul Corina 

Ștefoni, pe care am rugat-o să 
ne vorbească despre condițiile 
existente pentru acordarea 
consultațiilor, despre boli, 
pacienți și tratamente. “în 
general lucrurile merg, așa 
cum merg peste tot în zilele 
noastre - spunea dumneaei. 
Nu cred că undeva este mai 
bine ori mai rău. Sediul 
dispensarului ar fi cores
punzător, avem apă curentă, 
dar o igienizare totală, alte 
lucrări de întreținere nu pot fi 
făcute din cauză că nu sunt 
bani. Dotarea la acest 
dispensar este foarte slabă. în 
afară de acest tensiometru și 
de stetoscop, care îmi aparțin, 
alte dotări nu sunt. Ne 
salvează seringile de unică 
folosință, ce le întrebuințăm la 
tratamente.”

Pentru a primi autorizație 
sanitară de funcționare, 
criteriile sunt foarte stricte: 
gresie pe jos, apă curentă, 
curățenie exemplară. Or, în 
ceea ce privește efectuarea 
curățeniei, sunt probleme 
deoarece femeie de serviciu 
nu este, postul fiind 
restructurat. Această muncă 
o face vizitiul, care a rămas 
pe statul de plată cu o 
jumătate de normă. “Aceeași 
situație este și la dispensarul 
din Unirea - spunea dna 
doctor. Până anul trecut a 
mers cum a mers pentru că 
dispensarul aparținea de 
Primăria comunei. Acum 
aparținem de Spitalul Hațeg

Estera SÎNA
(Continuare în pag. 3)
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in curând începe campionatul național 
de fotbal

Programul transmiterii la 
televiziune

(TVR și Antena 1)
A mai rămas puțin timp până la reluarea campionatului 

național de fotbal. De subliniat că pentru prima oară în istorie 
acest popular campionat are un sponsor principal: Ursus. 
Tentația vizionării și pe micul ecran a celor mai importante meciuri 
este mare. Și iată că TVR și Antena 1 s-au străduit și au reușit să 
aducă bucuria în rândurile microbiștilor.

. lată partidele care pot fi vizionate și pe micul ecran:
• Etapa a 18-a, sâmbătă, 6 martie: 13,30 Gloria Bistrița - 

Dinamo (TVR), Steaua-Univ. Craiova (Antena 1). Duminică, 7 
martie: 15,30 Rapid-F.C. Argeș (TVR)

• Etapa a 19-a, sâmbătă, 13 martie: 13,30 F.C. Onești-Rapid 
(TVR), 19,30 Astra PI.-Petrolul (Antena 1). Duminică, 13 martie:
15,30 F.C. Național-Oțelul Gl.

• Etapa a 20-a: marți, 16 martie: 14.00, Petrolul-Univ. 
Craiova (TVR), 16 Farul-Rapid (A1). Miercuri, 17 martie: 17,30 
Steaua - FC Argeș (TVR)

• Etapa a 21-a: sâmbătă 20 martie, ora 14,00 Rapid-CSM 
Reșița (A1). Duminică 21 martie, ora 16.00, FC Național - 
Dinamo (TVR), Luni, 22 martie, ora 16 F.C. Argeș-F.C.M. 
Bacău (TVR)

• Etapa a 22-a: sâmbătă 3 aprilie, ora 14: Oțelul Gl.-Univ. 
Craiova (A1). Duminică, 4 apr. ora 16: Steaua-Rapid (TVR). 
Luni, 5 aprilie, ora 16, Dinamo-Olimpia S.M. (TVR)

• Etapa a 23-a, vineri 9 aprilie,ora 16: CSM Reșița-Steaua 
(TVR). Sâmbătă, 10 aprilie, ora 14, Rapid-FCM Bacău (A1), ora 
16: Astra-Dinamo (TVR)

• Etapa a 24-a vineri, 16 aprilie, ora 14: Oțelul-F.C.Argeș 
(TVR). Sâmbătă, 17 apr., ora 16: Petrolul-Rapid (A1). Duminică, 
18 apr., ora 17: Dinamo-Univ. Craiova (TVR)

• Etapa a 25-a, marți 20 apr., ora 14: Rapid-Ceahlăul (TVR), 
ora 19,30 Astra-F.C. Național (A1). Miercuri, 21 apr. ora 15: 
Steaua-FCM Bacău (TVR)

• Etapa a 26-a, sâmbătă 24 apr., ora 15: Dinamo-F.C. 
Argeș (A1), ora 19: F.C. Național-Univ. Craiova (TVR) 
Duminică, 25 apr., ora 17: Oțelul-Rapid (TVR)

• Etapa a 27-a, sâmbătă, 1 mai, ora 14: F.C. Onești-Dinamo 
(TVR), ora 16: Steaua-Ceahlăul (A1). Duminică 2 mai, ora 16: 
Astra-Farul (TVR)

• Etapa a 28-a, vineri, 7 mai, ora 18: F.C. Național-F.C. 
Argeș (TVR). Sâmbătă 8 mai, ora 16: Oțelul-Steaua (A1). 
Duminică 9 mai, ora 16: Dinamo-Rapid (TVR).

întrucât în ultimele 6 etape toate meciurile se vor 
disputa la aceleași ore, partidele ce vor fi televizate, 
înregistrate de cele 2 televiziuni, se vor stabili ulterior. 
--------------------------------------------- ------- z

Handbalfeminin
Universitatea Remin Deva a 

susținut două meciuri de verificare 
în compania Arteeo TeJiu

Vineri și sâmbătă, la Sala Sporturilor din Deva, Universitatea 
Remin Deva a susținut două meciuri de verificare în compania 
echipei Artego Târgu -Jiu.

Aflată încă în perioada de pregătire, echipa deveană s-a 
comportat bine în acest sfârșit de săptămână, obținând în ambele 
meciuri victoria asupra echipei oaspete. Jocul de vineri s-a derulat 
într-un ritm alert, devencele reușind să înscrie încă din primele 
minute, astfel că în minutul 5 scorul era deja 2-0 în favoarea 
Universității Remin Deva. Egalarea a venit abia în min.11, realizând 
scorul de 4-4. Acțiunile pe contraatac ale echipei gazde s-au 
dovedit a fi nu doar spectaculoase; ci și reușite, sportivele devence 
dovedindu-și superioritatea, astfel că la sfârșitul primei reprize 
tabela de marcaj arăta 15-9 pentru Universitatea Remin Deva. Și pe 
parcursul celei de-a doua reprize devencele au condus, făcând : 
legea în teren. Jocul s-a încheiat în nota de dominare clară a echipei i 
devene, care a reușit scorul final de 30-21.

Marcatoarele celor 30 de goluri sunt: Melinda Toth 7, Codruța 
Zavragiu 6, Diana Patru 5, Laura Crăciun și Georgeta Dascălu 
câte 3, Oana Catargiu, Laura Avram și Simona Bozan câte 2 
goluri.

A doua întâlnire dintre echipele Universitatea Remin Deva și 
Artego Tg. Jiu a avut loc sâmbătă și a adus din nou victoria , 
•echipei devene. Cu toate că nu și-au finalizat încă perioada de , 
pregătire, jucătoarele devence au evoluat bine în teren. Făcând o 
comparație între cele două jocuri de verificare dintre Univer- | 
sitatea Remin Deva și Artego Tg Jiu, în meciul de sâmbătă, atât 
devencele cât și adversarele au susținut un joc lent, oboseala i 
spunându-și cuvântul. Și de această dată echipa Artego Tg. Jiu I 
a cunoscut înfrângerea, fiind condusă la pauză cu 14-11, iar la 
final de meci tabela de marcaj arăta 32-25 în favoarea Univer
sității Remin Deva. în acest joc s-a evidențiat jucătoarea Diana 
Pătru, care acționând pe contraatac, a înscris goluri frumoase în 
poarta adversă. Realizatoarele celor 32 de goluri sunt: Melinda 
Toth 8, Codruța Zavragiu 6, Laura Crăciun 6, Diana Pătru și I 
Simona Bozan câte 4, Violina Hențiu 2 goluri.

Corpul tehnic al echipei Universitatea Remin Deva, respectiv | 
dnii prof, loan Mătăsaru - director tehnic și prof. Marcel Șerban - 
antrenor, nu a fost pe deplin mulțumit de evoluția echipei, de jocul 
prestat în teren. "Lăsând la o parte rezultatele sportive de la 
finalul fiecărui meci de verificare, echipa a avut unele greșeli de 
ordin tehnico-tactic. Pe parcursul acestor jocuri de verificare am 
semnalat dificultăți în ceea ce privește orientarea în teren a 
jucătoarelor, modul de pasare și cel de apărare. Aceste ne
ajunsuri vom încerca să le eliminăm în perioada premergătoare 
campionatului", a declarat dl prof Marcel Șerbari, antrenor.

Cristina CÎNDA |

Cefe moi grefe 
sporturi

Conform unor studii și 
teste privind efortul fizic și 
psihic al sportivilor, efectuate 
de Universitatea Sportivă din 
Koln, s-a ajuns la concluzia că 
cele mai grele sporturi (primele 
trei dintr-o listă mai lungă) ar fi: 
1. Patinajul artistic; 2. Săritura 
cu prăjina; 3. Fotbalul 
american.

Să începem cu patinajul 
artistic!

Patinatorul Ronald Ro
bertson a fost subiectul unor 
cercetări la laboratoarele 
NASA. El a trebuit să alerge și 
să facă piruete în fața unor 
camere video speciale și a di- 
verselor aparate de măsură. 
La început s-a rotit încet, cu 
mâinile ridicate lateral, apoi și 
le-a apropiat de corp și s-a 
învârtit, în jurul axei sale, atât 
de repede încât cu ochiul liber 
nu se mai putea distinge decât 
un vârtej. La descompunerea 
imaginii video s-a stabilit că se 
rotise de 9 ori pe secundă în 
jurul propriei sale axe, ceea ce 
înseamnă 540 de rotații pe mi
nut, cât motorul unui automobil 
mergând în gol! Pentru ceea ce 
se întâmplă în creierul ome
nesc la astfel de viteze, nu 
există termen de comparație. 
La sărituri și piruete se de
clanșează alarma, corpului îi 
este ordonat să se reechili
breze. Patinatorul trebuie să 
învingă atât obstacolele fizice, 
cât și psihice. La astfel de 
“amețeală", orice om obișnuit 
simte nevoia să vomeze. Pati
natorul trebuie să-și învingă

această senzație. Pentru a-și 
cruța nervii, trebuie să-și fi
xeze privirea într-un punct fix 
și să-și răsucească capul ex
trem de rapid pentru a privi 
doar acolo. Multi patinatori su
feră de nistagmus, o fugă a 
ochilor.

Viteza medie pe gheață 
este de 40 de kilometri pe oră. 
La salturile cu învârtire au loc 

5 rotații pe secundă în jurul 
axei corpului, iar în timpul ro
tațiilor, corpul continuă să îna
inteze cu 35 kilometri pe oră.

Spre deosebire de alte 
sporturi, patinatorul trebuie să 
știe să sară cu ambele picioare 
și să aterizeze pe ambele. Un 
salt poate fi început cu fața 
sau spatele, dar aterizarea se 
face obligatoriu cu spatele îna
inte, pentru echilibru. Rotațiile 
sunt foarte greu de învățat, ca 
și salturile. Mai nou, la antre
namente e folosită o coardă 
întinsă deasupra patinoarului, 
la care sunt cuplați începătorii 
cu un cordon de siguranță.

O probă de 4-6 minute - 
cât durează de obicei un exer
cițiu - e mai epuizantă decât 
una de 1500 metri obstacole. în 
timpul salturilor, inima bate de 
200 ori pe minut, în rest “doar” 
de 180 de ori.

"Grațioasa alunecare pe 
gheață, piruetele, aplauzele, 
invidiatele premii presupun un 
efort de ocnaș" - ar fi spus 
patinatorul Ronald Robertson 
în timpul testelor.

Hie LEAHU

Turneu internațional de handbal la
Handbalul masculin 
românesc în agonie

(“La trecutu-ți mare... sumbru viitor”)
Lotul național de juniori s-a aflat în cursul săptămânii 

trecute într-un stagiu de pregătire centralizată in Deva. Pentru 
a verifica calitatea pregătirii efectuate aici, Federația Română 
de Handbal împreună cu DJTS Hunedoara au organizat în zilele 
de 19, 20 și 21 februarie la Sala Sporturilor din Deva un 
interesant turneu internațional. Alături de lotul național al 
României la competiție au participat echipele similare ale 
Iugoslaviei și Ucrainei și echipa de seniori a Siderurgicii 
Hunedoara (Divizia A). Deși în final s-a clasat pe locul doi, 
echipa României a reconfirmat criza cu care se confruntă de 
câțiva ani handbalul masculin românesc. Dacă în anii '70-‘80 
naționala de handbal a fost de trei ori campioană mondială, 
după medalia de bronz obținută în '90 la Campionatul Mondial 
din Cehoslovacia echipa României s-a aflat într-un continuu 
declin. Și după cum s-a prezentat în turneul de la Deva lotul 
național de juniori nu pare capabil să aducă un suflu nou și să 
refacă trecutul glorios al handbalului masculin românesc. 
Trecând peste această nouă dezamăgire furnizată de hand- 
baliștii români prezentăm pentru fanii acestui sport scurte 
cronici ale tuturor partidelor desfășurate în turneul de la Deva.

( România - Iugoslavia 32-41 (14-15) )
Prima partidă a zilei de vi

neri a adus față în față chiar 
favoritele turneului. Evident 
superiori la capitolele talie și 
forță sârbii au făcut legea în 
teren. în prima repriză jocul a 
fost relativ echilibrat, oaspeții 
conducând la doar două, ma
ximum trei goluri diferență. Du
pă pauză însă sârbii au de
monstrat o mai bună circulație 
a mingii, au realizat combinații 
imprevizibile, s-au apărat agre
siv și au jucat excelent pe 
contraatac astfel că scorul a 
luat proporții. în minutul 39, la 
scorul de 19-21, România a 
avut doi jucători eliminați astfel 
că scorul a ajuns în doar patru 

minute 19-26. Apoi, urmărind 
să refacă handicapul sub pre
siunea timpului, românii au co
mis greșeli copilărești atât în 
atac cât și în apărare, iar dife
rența de scor în loc să scadă 
a crescut: 20-27 (min. 45), 30- 
38 (min. 57), 31-40 (min. 58), 
32-41 (min. 60). Principalii mar
catori ai echipei noastre au 
fost: Pavel - 10 goluri, 
Adomnicăi - 5 goluri și Kovâcs 
și Grigoraș câte 3 reușite, iar 
pentru sârbi cele mai multe go
luri le-au marcat: Zarkovic -12, 
Stankovic - 10 și Paulovic - 8. 
Partida a fost arbitrată de Flo
rian Matei și loan Feier, ambii 
din Hunedoara.

(Siderurgica - Ucraina 2O-3O (9-12))
Această partidă a adus 

față în față două echipe cu 
partituri total opuse. Jucătorii 
Siderurgicii au etalat un joc 
bazat pe execuții tehnice, 
inventivitate, infiltrări sur
prinzătoare pe semicerc ori 
scheme reușind astfel câ
teva faze spectaculoase. în 
schimb jocul tinerilor ucrai
neni, mobili și atletici, s-a ba
zat pe forță, agresivitate și 
disciplină, echipa lor evo
luând asemeni unei mașini 
de handbal. După o primă re

Siderurgica - Iugoslavia
28 38 (13-21)

întâlnirea de sâmbătă 
dintre hunedoreni și iugo
slavi a fost de fapt un antre
nament cu public, sârbii ju
când cu rezervele, rulându- 
și întreg lotul de jucători și 
exersând tot felul de combi
nații și scheme. După 3-2 în 
minutul 7 sârbii au înscris 
șase goluri consecutive, 
scorul ajungând 3-8 în minu
tul 15. Apoi, avantajul iugo
slavilor a luat proporții, dife
rența ajungând la 10 goluri 
(10-20) în minutul 28. Până la 
pauză hunedorenii au mai 
dres busuiocul înscriind de 
trei ori în vreme ce oaspeții

( România - Ucraina 32-21 (16-9) )
întâlnirea cu Ucraina a 

constituit singurul joc bun al 
naționalei României. Elevii pre
gătiți de Lucian Tucan și Ște- 

priză echilibrată în care oas
peții au condus la 2-3 goluri, 
în repriza secundă hunedo
renii au căzut fizic astfel că 
ucrainenii s-au desprins: 17- 
25 (min. 46), 20-27 (rtiin. 54) 
și 20-30 (min. 60). Golurile 
hunedorenilor au fost rea
lizate de: Rotar - 6, Rusu - 4, 
Aciobăniții și Rada câte 3, 
Căprioara - 2, lancu și 
Molnar câte 1.

Partida a fpst condusă de 
brigada deveană Dan Grigore 
- loan Vizitiu.

au punctat doar o dată 13-21 
(min. 30). în repriza secundă 
iugoslavii s-au detașat și mai 
categoric având în unele mo
mente 14-15 goluri avans: 
15-29 (min.44), 17-31 (min. 
46), 20-35 (min.52) etc. Și în 
finalul acestei reprize hune
dorenii au avut o revenire 
puternică reușind cinci goluri 
consecutive de la 23-37 
(min. 54) la 28-37 (min. 59). 
Principalii realizatori ai hune
dorenilor au fost Rotar - 12, 
Molnar și Rusu câte 4. Par
tida a fost condusă de bri
gada Florian Matei - loan 
Feier, ambii din Hunedoara.

fan Deacu au început în forță 
și în minutul 10 conduceau cu, 
5-0. Dar după ce antrenorul 
ucrainean a solicitat time-out 

pentru a-și trezi echipa, jocul 
s-a echilibrat. Echipele au 
mers cap la cap, diferența de 
cinci goluri menținându-se 
destul de mult timp: 8-3 
(min.16), 11-6 (min. 21). Dar 
spre finalul reprizei românii 
au reușit desprinderea: 14-7 
(min.26), 16-8 (min.29). Re
priza secundă a fost mult mai 
categoric dominată de echipa

( Ucraina - Iugoslavia 26-31 (15-16) )

Partida între cele două 
echipe oaspete a fost foarte 
echilibrată, victoria sârbilor 
fiind decisă de puterea lor 
mai mare de concentrare. 
După un început mai slab (4- 
10, min. 17) ucrainenii au re
venit spectaculos, la pauză 
tabela consemnând doar un 
gol diferență 15-16 (min.30). 
în repriza secundă am con-

(România - Siderurgica 34-31 (17-15))
întâlnirea între echipele 

românești a fost mult mai 
strânsă decât ne așteptam în 
urma evoluțiilor celor două 
team-uri în primele două’zile 
ale turneului. Cu excepția in
tervalului cuprins între minu
tele 10-15 ale primei reprize 
când lotul național s-a des
prins la cinci goluri, în restul 
timpului diferența a fost de 
doar două-trei goluri. în re
priza secundă au fost chiar 
momente când România avea 
doar un gol avantaj, iar 
Siderurgica avea atacul și 
posibilitatea egalării. Totuși 
lotul național a reușit să re-

Deva
noastră, avantajul românilor 
crescând treptat: 19-10 
(min.35), 28-18 (min. 52), 32- 
19 (min. 57). Principalii reali
zatori ai României au fost: 
Adomnicăi - 7, Nenișca - 6 și 
Stavrositu -5. Partida a fost 
arbitrată de o brigadă hune- 
doreană formată din Ale
xandru Toma și losif 
Popenmayer.

semnat chiar trei situații de 
egalitate 16-16, min 32, 17- 
17, min. 35, 18-18, min. 37, 
după care sârbii au preluat 
din nou conducerea și au 
câștigat. Principalii realizatori 
ai iugoslavilor au fost Stan
kovic - 10 și Paulovic - 4, iar 
pentru ucraineni Cheznichen- 
ko, Ystinov și Manckovski au 
înscris câte cinci goluri.

vină și să câștige chiar dacă 
la o diferență mult mai mică 
comparativ cu cea realizată 
de Iugoslavia ori Ucraina. 
Pentru România cele rnai 
multe goluri au fost realizate 
de Preda - 7, Balcan și Sta
vrositu câte 5, iar pentru 
Siderurgica principalii reali
zatori au fost: Rotar - 10, 
Molnar - 6, lancu și Costea 
câte 4.

Clasament final: 1 
Iugoslavia - 9p; 2 România - 
7p; 3 Ucraina - 5p; 4 
Siderurgica - 3p.

Ciprian MAR/NUȚ
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și nu ne dau nici măcar un pix. 
Cât am luptat să ne doteze cu 
o sobă de teracotă, care nici 
acum nu-i plătită...”

Notăm că aparatul de 
urgență este completat cu 
medicamentele de strictă 
necesitate. în situații de 
urgență este chemată 
salvarea de la Hațeg, existând 
telefon la Primărie. Depla
sarea pe sate se face cu 
mașina personală. “Avem și 
căruță și vizitiu, dar o urgență 
de aici până la Vălioara ar lua 
enorm de mult timp. Sunt 
deplasări foarte costisitoare, 
dar sperăm să fie mai bine”.

Din toată populația 
comunei, aproximativ jumătate 
este înscrisă pe lista medicului 
de familie de aici. "Cei din 
Boița și Ciula Mare, fiind mult 
mai aproape de dispensarul 
din Densuș, s-au înscris acolo 
- spunea doamna Ștefoni. Din 
populația de numai 900 de

(Urmare din pag. 1)

Dacă pe FMl-iști îi doare 
mai mult, deocamdată, 
modul cum ne-am construit 
bugetul, mai exact ce deficit 
ne-am fixat și care mai este 
nivelul inflației, iată că se mai 
uită și prin bătătură să vadă 
ce-a mai rămas bun din 
economie. Este și normai, nu, 
din moment ce noi ie mai 
cerem mită, să ne mai dea 
niște împrumuturi care, evi
dent, sunt purtătoare de 
dobânzi și devin scadente 
peste câțiva ani, potrivit 
termenilor acordurilor ce se 
încheie.

Dar se pune întrebarea: 
are oare acest FMI buna 
intenție să ne ajute realmente 
să ne dezvoltăm, să ne 
punem pe picioare, adică o

(Urmare din pag. 1)

Dacă mina a murit, ce 
destinație ar putea să aibă 
patrimoniul ei, reprezentat de 
birourile, sălile de apel, 
bucătăria și magaziile existente. 
Propunerea dlui loan Clep este 
de a transforma fosta exploatare 
minieră într-o casă de copii “ai 
străzii”. “Sunt îndeplinite toate 
condițiile de infrastructură 
pentru a găzdui aici cca. 300 de 
copii defavorizați. în zonă se 
produce mult lapte, se cultivă 
cartofi care ar putea asigura o 
parte din hrana copiilor. Eu 
personal aș da orfelinatului spre 
folosință o bucată de pământ pe 
care să-l lucreze pentru uzul 
propriu. Pentru aceasta este 
necesară intervenția autorităților 
care să acționeze pârghiile 
legale care să facă posibilă 
transformarea clădirilor fostei

“Bugetul pe 1999 este unul al 
neputinței și sărăciei”

Tema principală a confe
rinței de presă desfășurate luni 
la sediul PUNR din Deva a 
vizat, în principal, bugetul pe 
anul 1999, adoptat recent de 
către Parlament.

Dl Petru Șteolea, deputat 
PUNR de Hunedoara, și-a 
exprimat nemulțumirea față de 
actualele cifre ale bugetului care 
au implicații deosebit de grave 
în economia județului, în special 
în sectorul minier unde prin 
reducerea masivă â subvențiilor 
există riscul disponibilizărilor a 
mii de oameni.

Liderii PUNR, prezenți la 
conferință, și-au mai exprimat 
nemulțumirea față de lipsa de 
receptivitate a actualei puteri 
care a ignorat aproape în 
totalitate cele 75 de amenda
mente propuse, fapt ce a 
condus la lipsa reprezentanților 
acestui partid la votul final 
privind bugetul pe anul în curs.

A FI MEDIC DE
FAMILIE LA SAT...

suflete ale comunei Unirea, 
cam 100 nu sunt înscriși deloc 
pe listă, vreo 200 spnt înscriși 
pe liste ale unor medici din 
Hațeg. Astfel că în prezent, cu 
cei din Răchitova, am vreo 
1400 de înscriși. într-un oraș 
este ușor să lucrezi, populația 
fiind mai densă. Aici, când 
copiii sunt în vacanță, nu 
circulă nici un autobuz. 
Bolnavul se duce la Hațeg 
dacă are cu ce, dă bani pe 
transport și apoi pe 
medicamente, căci com
pensate nu mai dăm din 
octombrie anul trecut. Acolo 
poate nu găsește tot ce i-am 
prescris pe rețetă... Vai de ei, 
săracii oameni... Sătenii în 
general sunt pensionari CAP, 
alte venituri nu au și nu-și 
permit să cumpere medi
camente scumpe. Oricât de 
bun tratament ai încerca să le

Ce i-a mai neliniștit pe 
reprezentanții FMI?

industrie puternică și mo
dernă, care să-i concureze, 
evident, pe alții?Suntem noi 
buricul pământului să 
merităm o asemenea soartă 
privilegiată?

Se spune că, dacă mai 
vine și pe ia noi din când în 
când FMI să ne sporească 
datoriile, acesta ar fi un 
semnai pozitiv pentru 
investitorii străini. Deci cu 
cât suntem înglodați mai tare 
în împrumuturi cu atât se vor 
buluci și investitorii cu capi
tal străin pe capul nostru, 
ceea ce până acum n-au 
catadicsit să facă. Ce ne-ar 

Fosta exploatare minieră Boita
mine în orfelinat", opinează dl 
Clep.

Mai puțin entuziaști decât dl 
Clep, dnii Septimiu Sandu și 
Cornel Opîrlesc, primarul, 
respectiv viceprimarul comunei 
Răchitova, de care aparține 
satul Boița, sunt de părere că 
de acest patnmoniu ar trebui să 
beneficieze întreaga comu
nitate locală. Ideea este de a 
pune la lucru patrimoniul fostei 
exploatări miniere, mai ales că 
în cadrul comunei nu există nici 
un operator economic mai 
însemnat. Am reținut că s-a luat 
legătura cu factorii abilități de la 
Deva, cerăndu-se pentru 
Răchitova recunoașterea 
statutului de zonă defavorizată, 
ceea ce ar putea să atragă 
investitori, datorită facilităților

PUNR apreciază că baza 
de formare a bugetului pe anul 
1999 este asigurată în proporție 
de peste 68 la sută din taxe 
directe și impozite, fapt ce 
afectează grav viața de zi cu zi

a majorității cetățenilor țării, iar 
prin construcția sa bugetul 
elimină orice bază de relansare 
economică și de creștere a 
nivelului de trai.

Noul buget se bazează pe o 
fiscalitate exagerată, ceea ce va 
determina accentuarea stării de 
sărăcie a populației și lichidarea 
agenților economici privați. în 
opinia liderilor PUNR bugetul pe 
anul 1999 este considerat "unul 
politic, al neputinței și sărăciei”, 
el servind doar intereselor 
politice ale actualei coaliții 

prescrii, nu-și permit să-l 
facă. Recurg mai degrabă la 
vechile medicamente, care 
sunt mai ieftine și cu care 
sunt deja obișnuiți...” 
Revenind la problemele 
medicului de familie, dna 
doctor spunea că nimeni n- 
a pus încă problema acestor 
medici, care lucrează la sat. 
Aici, majoritatea oamenilor 
fiind agricultori, impozite pe 
salariile care nu le au nu li 
se percep niciunde, căci 
funcția de agricultor nu 
există. Deci bani pentru 
asigurările sociale de 
sănătate nu au de unde să li 
se rețină. “Aici este 
problema”. Dar să sperăm 
că reglementările ce vor 
veni la Legea Asigurărilor 
Sociale de Sănătate vor 
elucida și această 
problemă.

determina oare să credem 
că lucrurile se vor schimba 
curând dacă din săraci 
devenim tot mai săraci, 
dacă n-avem legi și strategii 
dare și stabile?

Dacă așa cum s-a 
întâmplat și până acum 
împrumuturile externe 
merg tot în niște găuri 
negre, respectiv în consum, 
firește că nu vom sălta 
producția industrială ci, din 
contră, o vom duce-o cu 
totul de râpă, neștiind nici 
acum dar în ce direcție se 
va merge, ce e și ce nu e 
profitabil.

oferite. Pentru clădirile fostei 
mine este interesat, din câte 
am înțeles, un investitor care 
dorește să dezvolte o 
activitate de mică industrie. 
“Dacă acest lucru se va 
întâmpla și afacerea se va 
dezvolta, bugetul primăriei și 
implicit gospodărirea 
localităților din zonă vor avea 
de câștigat”, apreciază dl 
primar Septimiu Sandu. “Pe de 
altă parte, precizează dl 
viceprimar Cornel Opîrlesc, 
zona Boița, datorită înde
lungatei exploatări minerești, 
nu corespunde din punctul de 
vedere a! calităților ecologice 
unor criterii care să permită 
înființarea unui orfelinat pentru 
copii. “

guvernamentale și nu are 
nimic comun cu nevoile reale 
ale societății românești. Dl 
Petru Șteolea a mai apreciat 
că “în mod fals și denaturat s- 
a încercat acreditarea ideii că 
Parlamentul, în întregul său, a 
fost de acord cu proiectul de 
buget propus de coaliția CDR- 
USD-UDMR, situație în care 
ne vedem obligați să 
precizăm încă o dată că 
grupurile parlamentare ale 
PUNR nu au votat nici unul 
din articolele și anexele 
acestui proiect de buget, fapt 
ce exclude ca partidul nostru 
să fie părtaș la adoptarea unui 
act care subminează 
interesele naționale ale 
României, pune în pericol 
securitatea economică, 
socială și alimentară a 
populației țării".

Corne! POENAR

---- x------------------------------

In urma acordului încheiat 
între cele patru județe 
componente ale Regiunii de 

Dezvoltare V Vest - România - 
respectiv Arad, Caraș Severin, 
Hunedoara și Timiș -, în luna 
noiembrie 1997, în fiecare din 
aceste județe s-au constituit 
Agenții de Dezvoltare 
Economico-Socială. Sunt 
instituții publice, non-profit, care 
se autofinanțează. Ele 
funcționează sub tutela 
Consiliilor județene respective.

L-am rugat pe dl ing. 
Mircea Chicidean, directorul 
Agenției de Dezvoltare Eco
nomico-Socială Hunedoara, să 
puncteze, pentru informarea 
cititorilor noștri, principalele 
coordonate ale instituției.

- Conform statutului 
Agenției, cum derivă și din 
denumirea sa, avem misiunea 
de a sprijini, prin preocupările și 
activitățile noastre, dezvoltarea 
economico-socială a județului 
Hunedoara. Aceasta, prin 
valorificarea potențialului 
economic local și identificarea 
unor surse de finanțare interne 
și externe, promovarea 
anumitor resurse materiale și 
tehnice la nivel național și 
internațional, identificarea căilor 
de îmbunătățire a infrastructurii 
administrației publice locale, 
stimularea întreprinzătorilor 
individuali, a sectorului privat 
de întreprinderi mici și mijlocii.

- Concret, die director, cum 
acționați?

- Noi elaborăm concepte, 
studii, proiecte, programe și 
prognoze economico-sociale, 
intermediem parteneriate și 
colaborări interne și 
internaționale în vederea 
valorificării potențialului 
economic local și realizarea de 
rețele corespondente cu 
organizații similare din țară și 
din străinătate. De asemenea, 
efectuăm cercetări și informări 
privind eventuale oportunități 
de afaceri la nivel regional,

Barajul ile acumulare de la Cincif, locul de unde municipiul Hunedoara se aprovizionează cu apă. 
Foto: Traian MÂNU
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interlocutorii - autonomia 
locală poate funcționa cu 
rezultate bune în situația 
comunelor care au obiective 
economice de mare 
importanță în raza lor de 
activitate, în vreme ce acelea 
care au fost sărace până 
acum sunt sortite falimen
tului. Efectele degradării 
drumurilor și sărăcirii satelor 
sunt reliefate și de faptul că 
acum Lăpugiu de Sus mai 
este legat cu Deva doar 
printr-un singur autobuz 
zilnio,. acesta fiind destinat 
navetiștilor pe lângă care-și 
mai găsesc loc și alți 
pasageri ocazionali. Ruta lui 
este însă prelungită și prin 
satul Rădulești din comuna 
Dobra. 

organizăm simpozioane și 
seminarii, schimburi de 
experiență pentru sectoarele 
public și privat.

- Ce acțiuni ați întreprins 
până acum?

- împreună cu agențiile 
similare din județele constituite 
în Regiunea de Dezvoltare V 
Vest - România, am elaborat 
strategia de dezvoltare 
regională pe termen mediu,

Agenția de 
Dezvoltare 
Economico - 

Sociala 
Hunedoara - 

la timpul 
prezent și 

viitor
care cuprinde propuneri de 
programe și proiecte concrete 
în vederea unei dezvoltări 
economico-sociale integrate. 
Tot împreună am finalizat 
Ghidul Investitorului pentru 
Regiunea de Dezvoltare V 
Vest, lucrare extrem de 
importantă pentru fiecare din 
cele patru județe, care poate fi 
consultată și pe Internet. Am 
colaborat cu specialiști străini 
la elaborarea unui studiu 
privind oportunitățile de 
dezvoltare a Văii Jiului, finanțat 
de către Uniunea Europeană, 
prin Programul PHARE, cu 
accent pe crearea unor 
alternative de ocupare a forței 
de muncă disponibilizate în 
urma restructurării sectorului 
minier. Un studiu similar am 
întocmit și pentru altă zonă

Când ai parte numai 
de bugete de 
subzistență

Greutățile cu care se 
confruntă locuitorii satelor 
sunt cel mai bine reflectate 
de situația localității Baștea, 
care practic a dispărut de pe 
hartă, în prezent nefiind 
locuibile decât 3-4 case, 
unde nu mai stă însă nimeni 
permanent.

A vorbi despre pietruirea 
drumurilor și despre 
introducerea alimentării cu 
apă - cum s-a promis la 
ultimele alegeri, înseamnă a 
face trimiteri la niște 
deziderate la care este greu 
chiar și de visat. 

minieră defavorizată - Bradul 
-, pentru care s-a avut în 
vedere, în mod deosebit, 
promovarea potențialului 
economic și turistic din 
această frumoasă parte a 
țării.

- Ce vizează proiectele 
imediate ale ADE Hune
doara?

- în planurile noastre de 
viitor, mai apropiat sau mai 
îndepărtat, avem idei 
complexe, generoase. Ne 
gândim la crearea Centrului 
de promovare a turismului la 
nivel regional, la elaborarea 
conceptului de dezvoltare a 
spațiului rural și determinarea 
de programe concrete în 
această direcție, la alcătuirea 
unui studiu privind 
problemele depozitării și 
reciclării deșeurilor. Avem 
deja în lucru un proiect 
interesant de promovare și 
punere în valoare a 
potențialului turistic al 
județului Hunedoara cu 
ocazia fenomenului unic al 
eclipsei de soare din luna 
august 1999. Avem în atenție 
și alte obiective pe care le 
vom promova prin pro
gramele Ecos Uverture și 
PHARE, urmând a fi depuse 
la Uniunea Europeană.

- Ș/ un ultim gând?
- Am dori, și sperăm să 

se întâmple așa, ca o serie 
de proiecte din Programul 
Regiunii de Dezvoltare V 
Vest, respectiv al Agenției 
pentru Dezvoltare Regională, 
să se deruleze prin Agențiile 
de Dezvoltare Economico- 
Socială județene, pentru că 
ele cunosc cel mai bine 
potențialul material, tehnic și 
uman din teritoriile în care 
lucrează, posibilitățile și 
condițiile concrete de 
înfăptuire a studiilor și 
proiectelor propuse.

Dumitru GHEONEA

Oamenii comunei dau 
acum lupta cu sărăcia, 
pământul fiind de o 
fertilitate naturală scăzută, 
iar alte resurse economice 
locale, inclusiv pentru 
practicarea zootehniei, 
sunt destul de anemice. 
Evident că doar cu câteva 
buticuri comuna nu va 
prospera niciodată. 
Nădejdea oamenilor este 
doar în munca lor și în mila 
că Dumnezeu le va mai da 
cine știe ce recolte mai 
bune.
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„Poiana Rusca 1998" 
și KPMG Diisseldorf
Intre multiplele proiecte din 

Programul Regiunii de 
Dezvoltare V Vest - România 
se numără și cel denumit 
,, Poiana Ruscă 1998". 
Proiectul are la bază sprijinul 
pe care Guvernul Landului 
Renania de Nord Westfalia, din 
Germania, îl acordă Regiunii V 
și se derulează cu colaborarea 
Firmei de revizie economică și 
consultanță KPMG din 
Dusseldorf. Acțiunea a demarat 
la 19 octombrie 1998 și are 
drept scop- realizarea unor 
analize la câteva întreprinderi 
din județul Hunedoara, privind 
viabilitatea lor, în vederea unor 
eventuale colaborări cu diferite 
firme din Germania.

- Specialiști din județul 
nostru, împreună cu doi 
consultanți din cadrul firmei 
KPMG Diisseldorf, dnii Muller 
și Lang, au făcut până acum 
mai multe vizite la o serie de 
societăți comerciale precum: 
Siderurgica și Meropa 
Hunedoara, Rempes, Sargeția 
și Devii Deva, au discutat cu 
conducerile unităților respec
tive, cu angajați, îh urma cărora 
au. fost completate 

chestionarele așa-numite 
,,Profil de societate" - ne-a 
spus dl ing. Mircea Chicidean, 
directorul Agenției de 
Dezvoltare Economico-Socială 
Hunedoara. Pentru SC 
,,Rempes" SA Deva s-a trecut 
deja la întocmirea unei analize 
economice mai detaliate.

In perioada imediat 
următoare va începe etapa a 
doua a acțiunii,,Poiana Ruscă 
1998". Asta înseamnă, în 
opinia dlui Mircea Chicidean, 
revenirea în județul nostru a 
specialiștilor germani și 
selecționarea și a altor 
societăți comerciale, în baza 
conceptului și criteriilor de 
dezvoltare regională, pentru 
care vor fi completate 
chestionarele ,, Profil de 
societate”. Dacă rezultatele se 
vor dovedi concludente din 
punctul de vedere al 
colaboratorilor de la KPMG 
Diisseldorf, ele vor fi 
prezentate mai multor 
investitori din Germania cu 
propunerea unor eventuale 
schimburi și cooperări 
economice.

Poate se leagă ceva...

Valoarea 
unui cupon 
agricol — 

175.000 de lei
Valoarea unui cupon 

pentru agricultori va fi în 
acest an de 175.000 de lei. 
Cupoanele pot fi ridicate de 
la oficiile poștale până la 30 
noiembrie 1999. Ele nu pot fi 
vândute - cumpărate: Cu 
cupoane agricole se pot 
achita semințe certificate și 
material de plantat (pomicol 
și viticol), îngrășăminte 
chimice, pesticide, furaje 
combinate, lucrările 
mecanice ale pământului. Nu 
și benzina și motorina, ale 
căror prețuri sunt sub semnul 
incertitudinii.

Ministrul Agriculturii, 
loan Mureșan, a recunoscut 
că suma de 175.000 lei nu 
va acoperi decât 8 la sută 
din totalul cheltuielilor pe 
hectar.

SC “Haber” International 
SA - într-o nouă etapă de 

modernizare a procesului de 
fabricație a berii 

Foto: Traian MÂNU

Protocolul de la Cozia -
o speranță deșartă

Nemulțumit pe bună 
dreptate de starea 
critică a industriei extractive 

din Valea Jiului și de nivelul 
de trai al minerilor, Consiliul 
de Coordonare al Ligii 
Sindicatelor Miniere din 
marele bazin carbonifer al țării 
a alcătuit, încă din decembrie 
1998, o impresionantă listă de 
revendicări, cu 31 de puncte, 
cu care s-a prezentat la 
negociere, în Capitală, cu 
reprezentanții Ministerului 
Industriei și Comerțului. 
Nereușind să convingă de 
necesitatea și oportunitatea 
tuturor doleanțelor, la care 
MIC nu a cedat, minerii au 
mizat, până la urmă, pe două 
revendicări de bază: 
neînchiderea minelor Dâlja și 
Bărbăteni și majorarea 
salariilor cu 35 la sută. Cu 
acestea au întreținut cel mai 
lung protest din Istoria'Văii 
Jiului, de trei săptămâni (4-22 
ianuarie 1999), mergând cu 
greva generală până la 
...Dumnezeu, respectiv la 
Mănăstirea Cozia, din județul 
Vâlcea, unde liderul de atunci 
al minerilor, Miron Cozma, cu 
o parte din staff-ul LSMVJ, s- 
a așezat la masa tratativelor 
cu primul ministru Radu 
Vasile, în prezența celor mai 
înalte fețe bisericești din 
zonă.

Miron Cozma a cerut, 
Radu Vasile a acceptat. S-a 
cerut neînchiderea rpinelor 
Dâlja și Bărbăteni, cu 
promisiunea că minerii înșiși 
vor găsi modalități de 
reducere cu 20 la sută a 
pierderilor din exploatare în 
acest an, șl nu cu 30 la sută 
cât hotărâse anterior MIC. 
Premierul a fost de acord. S- 
au cerut 2000 de miliarde de 
lei pentru creșterea salariilor 
în 1999 șl desfășurarea unei 
activități normale a 
Companiei Naționale a Huilei 
Petroșani. Dl Radu Vasile a 
acceptat ca bugetul de 
venituri și cheltuieli al CNH să 
fie de până la 2000 de miliarde 
de lei. Pactul de la Cozia părea 

o reușită de ambele părți. 
Greva generală încetase, 
minerii se întorceau acasă, în 
minele Văii Jiului se 
reinstaura normalitatea, în 
pofida dramatismului 
încleștărilor de la Costești, 
dintre mineri și forțele de 
ordine, unde primii admi
nistraseră polițiștilor și 
jandarmilor o bătaie zdravănă, 
o lecție umilitoare de 
organizare și forță, aureo- 
lându-le mitul Invincibilității 
Inoculat ortacilor de liderul

COMENTARIUL
PAGINII

lor, Miron Cozma, MIT care 
avea să fie spulberat, poate 
pentru totdeauna, la Stoenești 
- Olt, în zorii zilei de 17 
februarie 1999, când jandarmii 
și-au luat revanșa cu vârf și 
îndesat.

Din păcate, când s-a trecut 
concret la împărțirea celor 
2000 de miliarde de lei pe 
capitole de venituri și 
cheltuieli, în cadrul negocierii 
contractului colectiv de 
muncă pe acest an, între 
echipele LSMVJ și CNH 
Petroșani, s-a constatat că 
pentru majorarea salariilor nu 
rămâneau bani decât de o 
creștere cu 16 la sută, nu cu 
30-35 la sută cât ceruseră 
minerii și sperau să tragă din 
cele 2000 de miliarde de lei. 
în infatuarea și autoestimarea 
pregătirii lui de Inginer minier, 
afișate cu ostentație în toate 
prilejurile, Miron Cozma nu 
reținuse la Cozia niște calcule 
elementare și anume că din 
cele 2000 de miliarde de lei, 
1325 de miliarde sunt bani 
încasați din vânzarea huilei, 
respectiv a 3,1 milioane de 
tone, în conformitate cu 
contractul încheiat între CNH 
șl CONEL, și că doar restul de 
675 de miliarde de lei urmează 
să vină de la buget. Or, din 

acești bani nu se puteau 
majora salariile tuturor 
celor 20.300 de angajați ai 
CNH cu mai mult de 16 la 
sută, având în vedere 
folosirea unor sume și 
pentru alte trebuințe. 
Majorări mai mari presupun 
disponibilizări de personal. . 
Probabil nu se discutaseră i 
concret asemenea amă
nunte esențiale.

Ajunse în acest punct 
,,de viață", negocierile ; 
contractului colectiv de 
muncă s-au oprit. între timp 
s-au consumat nedoritele și 
dramaticele evenimente de 
la Stoenești-Olt, generate 
de nesupunerea lui Miron 
Cozma sentinței Curții Su
preme de Justiție, care-l 
condamnase la 18 ani 
închisoare pentru in
fracțiunile, comise în timpul 
mlneriadei din 1991, din 
București. în urma arestării 
lui Miron Cozma și a altor 
trei lideri sindicali, a trebuit 
completată echipa LSMVJ 
pentru continuatea 
dezbaterii contractului 
colectiv de muncă. 
Lucrările au fost reluate la 
sfârșitul săptămânii trecute, ' 
însuși ministrul MIC, Radu I 
Berceanu, manifestându-șl j 
disponibilitatea de a i 
participa la negocieri (s-a și 
aflat duminică, 21 februarie, 
timp de două ore, la sediul 
CNH Petroșani) și a găsi 
cele mai potrivite soluții de : 
continuare a activității 
miniere în Valea Jiului, în 
condiții normale, de ’ 
diminuare a pierderilor, dar i 
și de asigurare a unor . 
condiții corespunzătoare de I 
muncă și de viață-, ale 
minerilor.

„Protocolul de la Cozia i 
va fi respectat. Mai ales că i 
bugetul pe acest an al MIC 
este de numai 2000 de 
miliarde de lei, din care vom 
da CNH suma promisă”, a 
precizat ministrul Radu 
Berceanu.

/---------------------------------------
(Urmare din pag. 1) Privatizarea nu e chiar

valoare, pentru exploatare și 
preparare, însemnate 
zăcăminte de cărbune, 
minereuri complexe (plumb, 
cupru, zinc) și aurifere, 
resurse de ape minerale și 
potabile. După 1990, în 
consonanță cu întreaga 
economie națională, și in
dustria extractivă și-a redus 
considerabil activitatea și ca 
urmare au intrat în vrie și 
prospecțiunile și explorările 
geologice. Aceasta a 
condus la diminuarea 
dramatică, în etape 
succesive, a personalului. 
Dacă, până în 1992, 
societatea mai avea 3500 de 
angajați, în acel an au trebuit 
să plece 2000 de oameni, în 
1996 mai aveam 1200 de 
salariați, iar astăzi, după 
Ordonanța 22, din 1997, au 
mai rămas 540 de angajați 
în muncă, ultimii 200 fiind 
disponibilizați în decembrie 
1998.

- înseamnă că acti
vitatea de prospecțiuni și 
explorări geologice se duce 
spre zero?

- Nu chiar, însă nici nu-i 
departe.

- Și atunci, die director, 
din ce va trăi „Minexfor" 
Deva? Mai ales că s-a și 
privatizat.

- Rămânem și cu o 
componentă a activității 
noastre de bază, de mică 
dimensiune, însă intuind 
perspectiva sumbră a 
sectorului, conducerea 
societății, cu înțelegerea 
angajaților, și-a orientat 
preocupările și eforturile 

La SC “Minexfor” SA Deva
spre alte domenii, unele 
fără vreo tangență cu 
geologia și mineritul. Am 
organizat și dezvoltăm o 
secție de roci ornamentale, 
pentru care dispunem și de 
utilaje și instalații de 
prelucrare. Sunt semnale 
că va merge bine. De 
aproape patru ani lucrează 
cu rezultate în creștere 
atelierul nostru de reparații 
auto Tip-Top, din Deva, 
unde executăm, între altele, 
vulcanizări, echilibrări de 
roți etc. Tot aici ne aflăm în 
stadiul autorizării unor 
echipamente de cel mai 
înalt nivel tehnic de testare 
a frânelor și telescoapelor, 
de efectuare a geometriei 
roților. Va fi o noutate

un filon de aur
absolută în județ.

-Am aflat că „prospec
tați" și în agricultură, în 
păduri.

- Da, nu-i nici un secret. 
Sunt domenii auxiliare, cu 
rezultate modeste deo
camdată, dar cu frumoase 
perspective. Am preluat și 

am pus în funcțiune, la o 
scară redusă până acum, 
complexul zootehnic de la 
Chimindia. în același timp 
am arendat vreo 250 de 
hectare de pământ de la 
țărani din Uroi, Hărău, 
Chimindia, prin care 
asigurăm baza furajeră 
pentru crescătoria de porci 
de la Chimindia. Inten
ționăm, de asemenea, să 
participăm la concursul de 
oferte pentru exploatarea și 
îmbutelierea apei minerale 
de la Chimindia, care se 
duce de amar de ani pe ... 
apa sâmbetei. Facem, într- 
adevăr, și activitate 
forestieră. Exploatăm, prin 
licitație de la Romsilva, 
masă lemnoasă, pe care o 

prelucrăm, în atelierul 
propriu de la Abrud, în 
cherestea. Funcție de 
înțelegerile pe care le vom 
conveni cu partenerii din 
Germania și Italia, care 
ne-au contactat, vom 
realiza, poate, și alte pre
fabricate din material 
lemnos.

- Vorbind în termenii 
prospecțiunilor și explo
rărilor geologice, în
seamnă că privatizarea 
„Minexfor” nu conduce 
spre filoane de aur.

- Nu, pentru că acest 
domeniu s-a restrâns la 
maximum. Nu, pentru că 
noile activități abordate 
abia se așază, nu ne aduc 
venituri prea consistente. 
Nu, pentru că întâmpinăm 
mari greutăți în privința 
proprietății terenurilor pe 
care se află clădiri ale 
societății noastre. Nu, 
pentru că starea generală 
grea a economiei țării și a 
vieții oamenilor ne 
afectează în mod serios și 
pe noi. Dar prospectăm în 
continuare cu optimism. 
Trebuie să răzbim, să 
existăm.

Până în 1994, dl Vlad 
Gheorghe a fost con
trolor de calitate la între

prinderea Mecanică Orăștie. 
Victimă a unui prim proces de 
restructurare, dl Vlad s-a 
adaptat rapid situației. în urma 
unui curs de cizmărie, urmat 
în 1995, și-a deschis în oraș 
un modest atelier de prestări 
servicii în acest domeniu. 
Anual, pentru mica sa 
activitate, întreprinzătorul 

Cine pune "tălpi" 
cizmăriilor?

trebuie să plătească un 
impozit de 3 milioane de lei, la 
care se adaugă 150.000 de lei 
lunar chirie pentru micul spațiu 
unde își desfășoară 
activitatea.

“Practic, toată munca mea 
abia dacă îmi asigură banii 
pentru hrană, mie, soției și 
celor patru copii ai noștri.De 
multe ori, în perioade în care 
nu vin mulți clienți, sunt obligat 
să aduc bani de acasă, din 
-salariul soției, ca să plătesc 
obligațiile financiare pe care le 
am", precizează interlocutorul.

Deși cu un handicap la 
mâna stângă, dl Vlad pune 

^tocuri la cizme de damă, 

pingelește încălțăminte, 
încercând să-și servească 
cât mai prompt clientela. 
Principalul venit se face în 
perioada de toamnă-iarnă și 
la începutul primăverii, când 
nevoia unei încălțăminte în 
bună stare e mai stringentă. 
Atunci întreprinzătorul poate 
să-și facă o aprovizionare 
mai adecvată cu materiale 
specifice activității: tălpi, 
tocuri, piele, duroflex.

Din păcate, locuitorii 
Orăștiei nu fac excepție de la 
regulă, veniturile lor fiind din 
ce în ce mai neîndes
tulătoare pentru a acoperi 
nevoile. Așa se face că 
pragul micului atelier de 
cizmărie al dlui Vlad este 
trecut de maximum 10-15 
persoane zilnic. Dacă prețul 
înlocuirii unui toc este de 
5000 de lei, iar cea mai 
scumpă operație de 
înlocuire a tălpii nu trece de 
25.000 de lei, fiind extrem de 
rar solicitată, nu ne e greu 
să ne închipuim ce nivel de 
venituri înregistrează micul 
în tre p ri nzător.

Pagina realizată de
Dumitru GHEONEA, Adrian SĂLĂGEAN
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Reporter (R): Bună ziua, 
Sebastian! Am auzit că ești elev al 
"Colegiului PRO”. Este adevărat?

Armean Sebastian Mihai 
(A.S.M.): Bună! Da, nu numai 
că sunt elev al Colegiului, dar 
fac parte chiar din prima pro
moție a Colegiului Pro.

R: Dar totuși, ce este Cole
giul Pro?

A.S.M.: "Colegiul Pro" este 
o formă de învățământ comple
mentară, destinată identificării și 
sprijinirii adecvate a tinerilor cu 
aptitudini deosebite pentru di
feritele domenii de studiu.

R: Și cum își desfășoară 
activitatea?

A.S.M.: Activitatea se 
desfășoară prin intermediul 
Internetului și prin întâlniri pe
riodice, în vacanțele școlare. 
Fiecare elev beneficiază de o 
programă școlară specifică, 
individualizată, în baza căreia 
echipa de profesori ce îi este 
atribuită va urmări acumulările 
și salturile calitative ale fiecărui 
elev în parte.

Talcioc in spațiul virtual
''I

Ne-am obișnuit cu toții să 
vedem în mai toate ziarele 
rubrici de mică publicitate care 
se întind uneori pe mai multe 
pagini. Se poate spune că 
pentru respectivele publicații 
este o adevărată afacere 
prezentarea celor mai diverse 
anunțuri. Dacă vrei să cumperi 
ceva, începând de la case și 
mașini și până la computere 
sau telefoane celulare, trebuie 
să iei unul dintre ziarele de pe 
piață; oferta este mai mult 
decât bogată. Totuși, nu trebuie 
să uităm că trăim în era 
informaticii și, ca atare, aceste 
servicii de mică publicitate auX,

Numărul celor care solicită 
întreruperea sarcinii este în scădere

Din nefericire, nu întotdea
una aducerea pe lume a unui 
nou-născut reprezintă un prilej 
de bucurie. Ce se întâmplă însă 
atunci când copilul, deși con
ceput, nu este dorit și care sunt 
riscurile unui avort, am încercat 
să aflăm stând de vorbă cu dl dr. 
Viorel Bold, medic specialist ob- 
stetrică-ginecologie la Spitalul

Ginecologul ne sfătuiește j
Brad.

- Chiar și în condițiile în care 
mijloacele de prevenire a sar
cinilor (îndeosebi metodele 
contraceptive) sunt la înde
mâna oricui, multe tinere cu 
vârsta cuprinsă între 18-30 de 
ani solicită o intervenție chirur
gicală care să le "scape de be
lele". îmbucurător este faptul că 
în prezent numărul celor care 
recurg la astfel de intervenții a 
cunoscut o ușoară scădere 
comparativ cu anii precedenți. 
Se pare că încă nu sunt în tota
litate cunoscute riscurile unui 
chiuretaj, care de obicei este 
dificil și atrage urmări neplăcute. 
Deseori pacientele nenăscute și 
nechiuretate, aflate în primele 2- 
3 luni, pot suferi complicații ime
diate (sângerări, perforații, riscul 
de a nu mai putea rămâne însăr
cinate etc). Pe fondul unei grave 
inconștiențe, nu puține sunt 
cazurile în care la cabinet se 
prezintă gravide aflate în luna a

“COLEGIUL PRO” - O FORMA RE 
ÎNVĂȚĂMÂNT COMPLEMENTARĂ »

R: Pe ce se bazează ideea 
înființării Colegiului Pro?

A.S.M.: La temelia filosofiei 
Colegiului Pro se află credința 
absolută în valoarea individuală 
și în faptul că viitorul României 
depinde în primul rând de culti
varea valorilor tinere, de gene
ralizarea comunicării, de calita
tea informației vehiculate și de 
responsabilitatea față de actul 
de învățământ, conceput mo-

Interviu realizat cu 
Armean Sebastian Mihai, 

cis a Vlll-a A, Sc. Gen. "Andrei 
Șag una7' - Deva^ elev a! Colegiului Pro

dern în pas cu evoluțiile cele mai 
recente ale științei și tehnologiei.

R: Când s-a lansat ideea în
ființării Colegiului Pro și care a 
fost modalitatea de înscriere?

A.S.M.: Pe 1 decembrie 1997, 
PRO TV a lansat ideea înființării 
Colegiului. Această inițiativă a îm
brăcat forma unui telefon în care 
românii, prin apelurile lor, au avut 
posibilitatea de a înscrie candidați 
pentru admiterea în Colegiul Pro și, 
totodată, de a contribui financiar la 
materializarea proiectului.

R: Câte apeluri telefonice s- 
au înregistrat?

A.S.M.: S-au primit, în acea 
zi, peste 20.000 de apeluri, plus 
alte numeroase și generoase 
donații personale.

R: Cât timp a durat campania 
de înscriere?

început să se dezvolte și pe 
Internet.

Una dintre cele mai 
dezvoltate pagini web destinate 
serviciilor de mică publicitate 
este cea aparținând companiei 
PC-NET. La Bursa PC-NET sunt 
abonați mai mult de 3000 de 
utilizatori, însă de serviciile ei se 
folosesc o sumedenie de alți 
internauți. Există aici o împărțire 
pe mai multe categorii: 
computere, electronice, diverse 
etc., însă nu există nid o îngrădire. 
De altfel, la această bursă toată 
activitatea de preluare și 
prezentare a anunțurilor 
publicitare o face computerul

5-a, care solicită avort. Trebuie 
reținut faptul că astfel de avor
turi sunt ilegale (perioada legală 
fiind de până la 3 luni), medicul 
fiind obligat să le refuze, în caz 
contrar el este pasibil de pe
deapsă. Sunt destul de rare, 
însă nu au dispărut cu desăvâr
șire, cazurile în care pacientele 
își autoprovoacă avortul, folo

sind diferite obiecte. De mențio
nat faptul că acestea provin în 
general din familii cu pregătire 
deficitară, cu venituri foarte mici 
și care nu dispun de bani pentru 
a plăti un chiuretaj (60.000 lei la 
spital și 80.000 lei la cabinete 
particulare).

- Pentru a preveni aseme
nea evenimente, ce le recoman
dați tinerelor femei, die doctor 
Viorel Bold?

- întotdeauna le spunem 
pacientelor noastre că cel mai 
bun lucru pentru a preveni o 
sarcină sunt anticoncepționalele, 
administrate în urma unui control 
ginecologic. Slaba informare în 
ceea ce privește mijloacele con
traceptive a creat temeri în rân
dul pacientelor. Astfel multe nu 
acceptă această metodă deoa
rece cred că folosirea anticon
cepționalelor poate avea efecte 
secundare ca îngrășare, cancer 
etc, ceea ce este total greșit.

_______ Cristina CÎNDA j

A.S.M.: Candidaturile s-au 
depus de-a lungul întregii luni 
decembrie 1997.

R: Ce ne poți spune despre 
"Dosarul de candidatură"?

A.S.M.: în Dosarul de can
didatură, format din 26 de pagini, 
li s-au cerut candidaților informații, 
obligatorii, cu privire la situația 
școlară, concursurile școlare - 
olimpiade - și extrașcolare la 
care au participat, performanțele 

deoseblte înregistrate, profilul 
socio-psihologic, proiectele de 
studiu pentru viitor... în plicuri 
închise, Dosarul trebuia să cu
prindă și mai multe caracterizări- 
recomandări din partea profe
sorilor fiecărui candidat în parte.

R: Câte dosare au fost 
depuse inițial?

A.S.M.: Din cele 1388 de 
dosare expediate de colegiu 
candidaților nu au fost returnate 
decât 780, restul neîndeplinind 
condițiile de înscriere...

R: Dar atunci câte au fost 
reținute pentru etapele urmă
toare de testare?

A.S.M.: Tocmai aceasta am 
vrut să menționez: au fost "admise" 
766 de dosare, distribuite pe 27 
de domenii de interes (materii de 
studiu) care au fost analizate cu 

care gestionează sutele de 
anunțuri.

Dar, poate cel mai important 
aspect este faptul că toate 
anunțurile sunt gratuite. Oricine 
poate să își lase anunțul și 
oricine îl poate citi, fără să 
coste ceva. Dacă vrei să devii 
abonatul Bursei PC-NET o poți 
face direct din pagina de web 
http: //www.bursa.pcnet.ro sau 
trimițând un e-mail către 
listproc@pcnet.ro care să 
conțină mesajul "subscribe 
bursa + adresa de e-mail". Chiar 
de a doua zi, abonatul va primi 
pe căsuța poștală electronică 
șuvoiul de anunțuri.

z

Copiii de moți câștigă un ban cinstit 
vânzând umerașe confecționate de ei înșiși 

_______________ Foto: Traian MÂNU ,

“X

MUSIC BOX
Folosindu-se de cunoștințele 

de afaceri ale lui Sonny ei încep 
să înregistreze vechile compoziții 
ale lui Bono. Primul single scos în 
1964 de casa Reprise s-a intitulat 
Baby Don’t Go. Tot în 1964 Cher 
semnează un contract cu casa 
de discuri Imperial, înregistrând 
sub pseudonimele Bonnie Jo 
Mason și Cherilyn.

Anul 1965 a fost prolific 
pentru Sonny & Cher, ei reali
zând albumul Look At Us (Atlan
tic) din care s-au extras singles- 
urile: I Got You Babe (No. 1 în 
Billboard la 31.07 și locul 1 în UK 
la 28.08), Baby Don’t Go (No 8 în 
Billboard și locul 11 in UK la 
9.10), Shifted, Just You (No. 20 in 
Billboard la,25.09) și But You're 
Mine (No. 15 in Billboard la 23.10 
și locul 17 in UK la 6.11). 

strictețe de comisiile de 
specialitate.

R: Poți să precizezi compo
nența comisiilor care i-au tes
tat pe cei 766 de candidați?

A.S.M.: Da, cum să nu! 
Comisia s-a format din cadre 
universitare, profesori și 
cercetători de valoare în do
meniile respective.

R: Care au fost modalitățile de 
examinare?

A.S.M.: După studierea Do
sarelor, profesorii examinatori au 
conceput modalități de examinare 
foarte exigente, capabile să iden
tifice adevăratele vocații. Aces
tea au fost în funcție de speci
ficul fiecărui domeniu în parte și 
de vârstă: fie sub forma unor 
adevărate baterii de teste (în 
cazul disciplinelor "reale”), fie a 
unor examene scrise urmate de 
interviuri, fie, în sfârșit, a unor 
colocvii extinse.

R: Cum s-a făcut notarea?
A.S.M.: Pentru toate do

meniile, candidații au fost notați 
cu cinci calificative: Excelent, 
Foarte bine, Bine, Satisfăcător, 
Nesatisfăcător. Nu au rămas în 
concurs decât candidații notați 
cu Excelent și Foarte bine.

R: în final câte locuri s-a 
stabilit a avea prima promoție a 
Colegiului Pro?

A.S.M.: S-a stabilit ca 
prima promoție să aibă 50 de 
locuri, pentru toate domeniile.

R: Atunci, BAFTĂ!!!
A.S.M.: Să fie!!!

Pau! EMARAN

Cea mai importantă 
caracteristică a Bursei este 
rapiditatea cu care se rezolvă 
cererile de vânzare și 
cumpărare. Cine are nevoie, 
spre exemplu, de un computer 
ieftin îl va găsi cu siguranță 
aici. De asemenea, dacă vrei 
să cumperi CD-uri, software, 
jocuri de tot felul este aproape 
imposibil să nu găsești ceva 
pe placul și pe măsura pungii 
tale. Multe dintre bunurile intrate 
în țară prin carding, adică prin 
furturile din magazinele virtuale 
occidentale, se vând prin in
termediul Bursei, însă în fond 
asta înseamnă afaceri.

Andrei NISTOR

Tot în 1965^

Sonny și Cher au avut și primele 
discuri solo, Sonny lansând 
Laugh At Me (Atlantic, No. 10 in 
Billboard 4.09 și locul 9 in UK la 
18.09), iar Cher scoate LP-ul A11 
I Really Want To Do (Imperial / 
Liberty), din care s-au extras 
singlesurile All I Really Want To Do 
(cover după Bob Dylan, No. 15 in 
Billboard la 7.08 și locul 20 in UK 
la 2.10) șl Where Do You Go (No. 
25 in Billboard la 6.11).

în clasamentele finale pe 
1965 albumul Look At Us s-a cla
sat pe locul 15 in Billboard, iar 
piesa I Got You Babe s-a situat pe 
locul 16 in UK. I Got You Babe s-a 
integrat perfect în soundul folk
rock al acelei perioade (The 
Byrds și Turtles). Cu această 
piesă Sonny&Cher au devenit

l-aș fi zis “ carnavalul 
fulgilor de nea”, pentru că 
în acea după-amiază o 
ninsoare abundentă a în
frumusețat, cu imaculatul 
ei, orașul de la poalele 
Cetății, l-aș fi spus astfel 
și pentru că fulgi de nea 
mi s-au părut prichindeii 
care, mascați în iepurași, 
motănei, mielușei au topit 
lacrimi de voie bună în 
ochii dăscălițelor care nu 
le mai puteau domoli bu

’l

u

curia. Copiii - cam 150 la 
număr - s-au pregătit in
tens pentru carnavalul pe 
care-l organizează anual 
înaintea intrării în Postul 
Mare. Sunt copii din multe 
zone ale țării care aici, la 
Școala “Sf.Maria” ce 
funcționează în cadrul 
Mănăstirii Romano- 
Catolice din Deva, și-au 
aflat nu numai loc de in
struire și educare, casă și 
masă, ci chiar și o mare și 
frumoasă familie.

Acest “Farsangi Băl” - 
cum îl numesc în limba 
maghiară - a debutat cu o 
paradă a măștilor deschi
să de micuții din grădiniță, 
urmați de cei din clasele 
primare.

După ce îndrăgita și 
apreciata educatoare 
Andreea Kiss (costumată 
în îngeraș) și-a-făcut cu- 
noscuți preșcolarii (bucă- 

-tari, pisicuțe, cățeluși, 
clovni, “noaptea”) a venit 
rândul elevilor. Cei din 
clasa I, conduși de înv. 
Imola Kiss (mascată în 
superba pisicuță “Miau”) 
și-au dezvăluit în aplau
zele mulțimii identitatea: 
îngerași, regi, iepurași, 
urși, ba chiar și temutul 
Zorro. Atmosfera s-a în
suflețit de îndată ce au 
pătruns “în scenă” elevii 
clasei a ll-a, pentru că în
vățătoarea lor, talentata și 
drăgălașa Izabela
Szombaty, a dat tonul (la 
propriu!) cântecului și ve
seliei. Mascații și-au de
monstrat talentul în dans, 
în cânt, iar “fiica țigăncii”

CHER (11)
peste noapte unul dintre cele mai 
apreciate duo-uri din America.

Cu o publicitate excesivă 
Sonny&Cher au făcut ca nu
mele lor să devină rapid una 
dintre cele mai magice combi
nații muzicale din anii '60. Pie
sele lor simple aveau texte des
pre dragostea adevărată. Ei se 
îmbrăcau excentric și foarte 
des erau dați afară de la hote
luri și restaurante. Cu această 
imagine Sonny și Cher au reușit 
să intre în lumea bună a scenei 
hippie, dând petreceri pentru 
vizitatori cum ar fi Twiggy și 
Rolling Stones (au dormit pe 
podelele lor când era un grup 
fără succes în America).

în 1966 Sonny și Cher au 
apărut în filmul Good Times în 

a încercat zadarnic sa 
ghicească norocul în 
palmele dăscălițelor.

O superbă Cio Cio San 
(înv. Ildiko Csilla Szilâgyi) 
șl-a condus personajele 
(elevii clasei a lll-a ) la 
rampă - indieni, ciobă
nași, animale, chiar și un 
Hercules - iar colegii din 
clasa a IV-a (înv. Haynalko 
Maki) s-au mascat în 
Mickie Mouse, Scufița 
Roșie, în prinți, ștrengari,

a i. u ?

regine, în alte personaje 
îndrăgite. De fapt ei, 
împreună cu învățătoarea 
lor ( care e și directoarea 
școlii), au realizat și acea 
uriașă omidă (sau miria
pod?) ce a șerpuit prin 
sala mare sub privirile ui
mite ale micilor și marilor 
spectatori. Iar când Izu a 
dat tonul, toate măștile, 
toți copiii s-au prins într-o 
imensă horă, cântul și 
jocul contopindu-se mai 
apoi cu veselia colegilor 
din clasele gimnaziale și 
liceale. Cei mari s-au re
marcat prin prezențe ar
tistice, educatorii Carol 
Bokor, Kinga Mihai, prof. 
Dionise Molnăr, prof. Eva 
Paczkan, prof, luliana 
Kovacs, prof. Gybrgyi 
Sarkan, având un meritat 
loc în reușita momentelor 
dramatice sau lirice sus
ținute de elevi. Soliștii 
Tiberiu Kolozsvâry și 
Katalin Biro au evoluat în 
ritm de aplauze, ritm în 
care s-a desfășurat și 
concursul de dans.

A fost multă bucurie! 
O sete explozivă de voie 
bună, de care acești copii 
au atâta nevoie. Și pentru 
că dascălii lor știu acest 
lucru, s-au coborât la 
vârsta și inocența lor, 
prinzându-se în mirajul 
bucuriei, fără a-și ascun
de lacrimile emoției. Copiii 
s-au regăsit parcă pentru 
câteva ore cu părinții, for
mând o imensă familie. 
Felicitări dascăli! Felicitări 
copii!

Lucia L/C IU
.77

regia lui William Friedkim (mai târ
ziu acesta a regizat filmul The 
French Connection - Filiera Fran
ceză). în același an ei au lansat 
albumul Wondrous World Of 
Sonny&Cher din care s-au extras 
singlesurile What Now My Love 
(piesă scrisă de Gilbert Becaud în 
1962 sub numele Et Maintenant, 
No. 14 in Billboard la 12.2 și locul 
13 in UK la 26.03) și Little Man (No. 
21 in Billboard la 15.10 și locul 4 in 
UK la 1.10).

Cher lansează cel de-al 
doilea LP solo The Sonny Side 
Of Cher (Imperial) pe care sunt 
incluse piesele: Our Day Will 
Come / Bang Bang / Girl From 
Ipanema / Elusive Butterfly / It’s 
Not Unusual / Like a Rolling 
Stone / Time / Where Do You 
Go I Come to My Window / Old 
Man River / Milord și Young 
Giri. (- va urma -)

Horia SEBEȘAN

file:////www.bursa.pcnet.ro
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Mare-i indolenta unor salariati ai 
tăi, Romtelecomule?

Vineri, 12 februarie 
după amiază, când am ridi
cat receptorul telefonului 
să formez un număr, o 
voce suavă m-a întâmpinat 
cu cuvintele: "post telefonic 
suspendat pentru neplată’’ 
Asta e. Când s-a împlinit 
sorocul până la care Rom- 
telecomul te păsuiește în 
caz că ai întârziat cu plata- 
pac! și în loc de chemat îți 
răspunde robotul. Sigur că 
nu-i de vină Romtelecom 
că, dintr-un motiv sau altul, 
eu am întârziat cu plata.

Sâmbătă, 13 februarie, 
m-am înființat la ghișeu, 
am achitat datoria și fac
tura pe luna în curs, deși 
termenul dat de prestator

Lentilele de contact sunt 
pur și simplu extraordinare - 
spun cei care au această ex
periență. Evident, sunt buni și 
ochelarii, iar astăzi există mo
dele cu adevărat excepționale. 
Ceea ce nu era cazul când în 
comerț se găseau doar cei cu 
rame groase, lentile imense - 
lucru care îi făcea pe toți să 
vadă de la distanță mai întâi 
ochelarii și după aceea și po
sesorul lor. Astăzi, ochelarii 
sunt în ton cu moda, chiar șic și 
de fapt îi porți cu plăcere. Dar 
lentilele de contact... Cu len
tilele de contact devii pur și 
simplu mai independent, indi
ferent dacă plouă sau nu, dacă 
e frig sau căldură sufocantă. 
Cei care purtau lentile de con
tact păreau cu doar câțiva ani 
în urmă adevărate curiozități 
ale naturii. Astăzi există pentru 
fiecare deficiență de vedere 
lentilele corespunzătoare sau 
pentru cine este interesat de o 
schimbare estetică - lentile de 
contact cosmetice.

Lentilele de contact vă 
oferă în primul rând un mod de 
viață care nu cunoaște per
manent acea apăsare și greu
tate pe nas și pe urechi. Nu se 
sparg când plouă sau e frig și 
nu alunecă precum ochelarii, 
atunci când transpirăm. Dar și 
calitatea vederii se îmbună
tățește considerabil atunci 
când sunt folosite lentilele de 
contact. Acestea sunt în con
tact direct cu ochiul și

Miercuri
V'lJI 24 februarie 

TVR I

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 
TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Sensul tranziției 13.00 
Mistere și minuni (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.10 
Tradiții 16.30 Timpul Europei 
17.00 Desene animate 17.30 
Medicina pentru toți (mag. med.) 
18.10 Camera ascunsă 18.35 
Familia Simpson (s, ep. 15) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 410) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ediție spe
cială 20.55 Telesport 21.00 
Lumea bărbaților (s, ep. 4) 21.30 
Impact 22.25 în compania vede
telor 23.20 Jurnalul de noapte. 
Sport

TVR 2
9.00 Teleenciclopedia (r) 

10.00 Opinia publică (r) 11.00 
Mapamond (r) 12.00 Sunset 

pentru Schițarea acesteia 
este 25 ale lunii.

Mă așteptam ca după 
aceasta să fiu decuplat de la 
robot și reintrodus în rețea. 
Nu s-a întâmplat sâmbătă 
toată ziua, nu s-a întâmplat 
duminică toată ziua, nici luni 
toată ziua. Marți pe la prânz 
am îndrăznit să deranjez a 
doua oară serviciul 921. "Su
nați la numărul cutare unde 
ați plătit”, am fost sfătuit. Am 
sunat. "Sunați la numărul cu
tare”, am fost din nou sfătuit. 
Am sunat și acolo. N-au tre
cut două minute și am avut 
iarăși ton la telefon. Dar pen
tru două minute a trebuit să 
fiu privat 3 zile de serviciile 
telefonului, servicii pe care le

urmăresc astfel toate mișcările 
acestuia. Din acest motiv fac 
posibilă o vedere naturală, fără 
acel efect artificial, atât de 
neplăcut, cauzat de distanța 
dintre lentila unor ochelari și 
ochi.

Lentilele de 
contact - un 

nou 
sentiment de 

libertate
Astăzi, pentru orice defect 

de vedere, se găsesc în comerț 
lentilele de contact adecvate. 
Cel mai important lucru este ca 
lentilele să se potrivească cu 
defectul de vedere și cu geo
metria compartimentului anterior 
al ochiului. O perioadă de probă 
este din acest motiv absolut ne
cesară. Materialul dur, dar de 
cele mai multe ori cel semidur, 
este potrivit pentru corectarea 
defectelor grave de vedere, ca 
deja amintitul astigmatism (mo
dificare a corneei) sau herato- 
konus. Lentilele mai pot fi su
portate foarte bine datorită elas
ticității lor și mai bunei permea
bilități la oxigen. îngrijirea re
prezintă un lucru foarte impor
tant dacă purtați lentile de con

Beach (s/r) 12.50 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! (r) 13.00 Sănă- 

’ tate, că-i mai bună decât toate!
(r) 14.00 Emisiune în limba 
maghiară 15 W Limbi străine. 
Germană 15.35 SOS - La capă
tul lumii (d.a) 16.00 Țiganca (s, 
ep. 140) 16.45 Santa Barbara
(s) 17.30 Tradiții 18.00 Care pe 
care! (cs) 20.10 Mistere și minuni 
(s) 22.00 Eliberarea copiilor 
(dramă SUA 1994) 23.35 
Meridianele dansului

ANTENA 1
10.00 Știri 10.15 Agenția de 

presă (r) 10.20 Cafea cu parfum 
de femeie (s) 11.20 Regele 
războinic (f. istoric Anglia 1996)
13.30 Planeta vie (do) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 
176) 16.30 Știri 17.00 Trei des
tine (s, ep. 95) 18.00 Uraganul (s, 
ep. 27) 19.00 Observator 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 Legi 
nescrise (f a. SUA ’95) 23.00 
Observator 23.30 Agenția de 
presă 23.35 Prezentul simplu 

plătisem cu anticipație de 
data aceasta.

Ce ziceți domnilor care 
conduceți activitatea la 
Romtelecom Deva?

Despre indolența unora 
dintre salariații dv, vecină 
uneori cu nesimțirea, am 
mai scris. Privatizarea în 
acest sector al prestațiilor 
ale cărui servicii costă 
acum cu peste 60 la sută 
mai mult ca la începutul 
anului 1998 nu a adus nici 
un plus de respect față de 
partenerul de contract. Se 
vede că lipsa aceasta de 
respect la unii e nărav din 
fire și asta n-are lecuire. 
Oare chiar nu are?

Ion CIOCLEI

tact și dacă doriți să fiți mulțu
miți de acestea. Pe lentile se 
depun în mod natural proteine 
din secrețiile lacrimale, de 
exemplu, dar și praf. Dacă în
grijirea lentilelor nu este rigu
roasă, aceste depuneri pot irita 
mecanic sau alergic ochiul. 
Specialistul trebuie să aibă 
posibilitatea ca la fiecare șase 
luni să verifice lentila, pentru a 
schimba procedura de îngrijire 
dacă este cazul.

Lentila trebuie să se potri
vească ochiului dumneavoas
tră. De aceea, înaintea perioa
dei de probă, se diagnosti- 
chează corect defectul de ve
dere, se controlează comparti
mentul anterior al ochiului și se 
măsoară razele corneei.

Ele vin și în ajutorul spor
tivilor. Practicarea sportului și 
lentilele de contact sunt o com
binație ideală. Chiar și înotul sau 
scufundările nu sunt o problemă 
dacă purtați lentile moi, deoarece 
sunt fixate bine pe suprafața 
ochiului. Printre purtătorii 
lentilelor de contact puteți găsi 
mai mulți triatloniști și chiar un 
kick-boxer, toți practicanți de 
sporturi de neconceput pentru 
purtătorii de ochelari. Persoana 
care poartă lentile de contact nu 
este obligată să renunțe nici la 
ochelarii de soare: prin urmare, 
nimic nu stă în calea vacanței de 
vară sau a practicării schiului. 
Acesta este noul sentiment de 
libertate pe care îl aduce lumea 
lentilelor de contact. (E.S.)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV e 

al tău! 9.10 Cărările iubirii (s/r) 
10.00 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 Secret Sins of the Fa
ther (dramă SUA 1994) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 Chestiunea 
zilei 22.30 Nebun după tine (s,e p. 
25) 23.00 Știrile PRO TV/Profit
23.30 Pro și contra (talkshow) 
0.45 Chestiunea zilei

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 Delicatessen 
(f/r) 11.40 Ca la mama Acasă 
(r) 11.45 Vânătorul de oameni 
(s/r) 12.30 Ultima vară (s/r) 
13.15D.a. (r) 13.45 Dragoste și 
putere (s/r) 14.45 Misterioasa 
doamnă (s/r) 15.30 Te iubesc

Comunicat
Centrul Militar Județean 

Hunedoara anunță 
următoarele: 

în perioada 03.03 - 08.04.1999 va avea 

loc recrutarea tinerilor născuți în anul 
1980.

Comisiile de recrutare vor funcționa astfel: 
-în municipiul Deva, str. Piața Unirii, Fir. 6;
-în municipiul Hunedoara, str. Brâncuși, bl. X2, et. 3. 
Tinerii se vor prezenta la data și locul înscrise pe 

ordinele de chemare.
Cei care nu au primit ordine de chemare se vor pre

zenta până la data de 02.04.1999 la sediul Centrului Militar 
Județean Hunedoara din Deva, str. Piața Unirii, nr. 6.

în conformitate cu prevederile art. 77, pct. 1, litera 
“a", respectiv art. 78, lit. ”b" din Legea 46/1996, nepre- 
zentarea tinerilor la comisia de recrutare se sancționează 
cu amendă de la 500.000 la 3.000.000 lei.

Patru garaje in 
două nopți

' Polițiștii din Lupeni cer- 
| cetează în stare de arest pe 
I Mihai - Cătălin Obreja, din Ba- 
1 cova, jud. Bacău, și Sebastian 
I Corlățean, de 24 de ani, din 

| Uricani, ambii fără ocupație. în 
. două nopți aceștia au spart 4 
I garaje, pe raza orașului Lupeni. 
| Au sustras piese și componente 
■ auto, precum și alte bunuri în 
• valoare de 5.000.000 lei.
I______________________  

(s) 16.00 Celeste se întoarce 
(s, ep. 18) 16.45 Guadalupe (s)
17.30 Ultima vară (s) 18.25 Ca 
la mama Acasă 18.30 
Dragostea nu moare (s, ep. 71) 
19.25 Dex, mascatul (d.a) 20.00 
Dragoste și putețe (s, ep. 310) 
20.45 Misterioasa doamnă (s, 
ep. 174) 21.30 Surorile (s, ep. 
43) 22.30 Desperate Journey 
(f. război SUA 1942)

PRIMA TV
7.00 Ultima ediție (talkshow/ 

r) 9.00 Prima oră (mag. matinal) 
12.00 Misterele din New Or
leans (s) 13.00 Știri 13.10 
Atingerea îngerilor (s) 14.05 
Celebri și bogați (s) 15.00 Maria 
Mercedes (s, ep. 64) 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. 
34) 20.00 Camera ascunsă 
(div.) 20.30 Comisarul Rex (s, 
ep. 13) 21.30 CI5: Profesioniștii 
(s, ep. 13) 22.30 Știri

Doina Popescu, asociat unic i 
la SC “Ludova” SRL Simeria, a. 
cam încurcat-o. De ce? Pentru I 
că a înșelat-o pe Leonora Dănilă | 
cu 35 milioane de lei. Practic ea a ■ 
vândut un apartament apar-* 
ținând societății, deși cu apar-1 
tamentul respectiv girase un ■ 
împrumut la Banc Post Simeria. j 

Rubrică realizată cu1 

sprijinul IPJ Hunedoara I 
___________________ I

HB®
10.00 Cele două fețe ale dra

gostei (dramă romantică SUA 
1996) 12.00 Dracula: Un mort 
iubăreț (co. SUA 1995) 13.30 
Limbajul trupului (thriller er. SUA 
1995) 15.15 Magna cum laude 
(dramă SUA 1994) 17.00 Vreau 
capul lui Mavis Davis! (co. SUA 
1998) 18.45 Echipa de fotbal (co. 
SUA ’95) 20.30 Războiul troian (co. 
SUA 1997) 22.00 Lex (s): "Super 
Nova”(p. II) 23.00 Viziuni macabre 
(thriller SUA 1995)

PRO TV
06.45-07.00 Program comercial 

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

ANTENA I
16.30-17.00 Sportul hunedo- 

rean 17.00-17.50 Antena 1 
București 17.50-18.00 Știri lo
cale 18.00-24.00 Antena 1 
București

Miercuri, 24 februarie
2 BERBEC

Căutați rezolvarea unei 
probleme dificile, dar nici o 
soluție salvatoare nu vă vine 
acum în minte. în dragoste, 
puteți face pasul hotărâtor. Nu 
forțați însă lucrurile.
O TAUR

Ați devenit o țintă ușor de 
mânuit, în general de săgețile 
lui Cupidon. Evitați alcoolul; v- 
ar face mai bine un ceai, o 
răcoritoare ori o cafea. 
Diplomația vă va ajuta în 
relațiile cu superiorii.

3 GEMENI
Dacă ajungeți la concluzia 

că relația ce o aveți dăunează 
carierei, sunteți dispus să 
renunțați la această legătură. 
Vă place să fiți în centrul 
atenției dar în această situație 
vi se vor vedea și defectele, 
nu doar calitățile. Ce ziceți, 
faceți loc și altora?

O RAC
Luați-vă câteva zile de 

concediu și faceți ordine în 
casa dv pentru a vă putea or
dona gândurile. Dacă vă gospo
dăriți inteligent, vă mai rămân și 
bani; altfel, dacă vă lăsați ade
meniți de vitrine, veți regreta.

O LEU
Nativii primei decade vor 

avea parte de o săptămână 
foarte agitată. Uneori aveți 
impresia că se profită de 
generozitatea dv. Acordați mai 
multă atenție afacerilor 
financiare. N-ar strica puțină 
prudență pentru a evita 
problemele materiale.

O FECIOARĂ
Marte are influență ne

gativă asupra dv; vă ia energia 
sau vă pune să lucrați până la 
epuizare. Dacă rezistați tenta
ției de a cumpăra un obiect 
anume, portofelul va fi salvat. 
Nu regretați, căci veți găsi ceva 
mai frumos și mai ieftin. Doam
nele sunt lipsite de răbdare.

O BALANȚĂ1
Nu vă vindeți sufletul 

“necuratului", vă descurcați și 
fără el. Trebuie doar să alungați 
"drăcușorii din capul dv", adică 
orgoliul, gelozia și lenea.

3 SCORPION
Nimic nu vă împiedică să 

atingeți culmi înalte în carieră, 
doar lenea ce vă caracte
rizează. Puneți deoparte 
comoditatea și veți avea de 
câștigat pe plan financiar.

Z> SĂGETĂTOR
Copleșit de noile cuceriri, 

v-ați tratat în ultima vreme 
partenerul cu răceală și 
indiferență. Trebuie să 
acordați mai mult timp familiei 
și copiilor. Dacă sunteți singur, 
vă veți gândi la întemeierea 
unui cămin; se pare că ați 
găsit persoana dorită.

O CAPRICORN
Astrale vă sunt 

favorabile; nu numai colegii 
dar și șefii vă ajută în muncă. 
Se ivește momentul oportun 
pentru o tranzacție ce vă va 
îmbunătăți situația financiară.
O VĂRSĂTOR

în zilele următoare veți fi 
stresat la serviciu. Dacă se 
poate, dați dovadă de flexibi- 

I litate. Doriți să puneți capăt unei 
perioade nefavorabile din viața 
dv, dar nu-i prea simplu. Un 
berbec sau un Leu singuratic 
v-ar putea oferi ajutor.

î O PEȘTI
Dacă veți acționa inteligent, 

I vă puteți asigura viitorul. Ar fi 
J bine dacă la locul de muncă nu 
I ați decide în problemele hotă

râtoare sub influența senti
mentelor, ci ați apela la princi
piile sănătoase de gândire.

neBescep
______ >



VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

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

• Societate comercială 
vinde apartament 3 camere, 
72 mp, parter, str. Ion Creangă 
cu proiect spațiu comercial. 
Tel. 219232, 092/281895. 
(9142)

• Vând apartament 4 ca
mere, zona Progresului. Tel. 
216483, 092 712716 (9130)

• Vând spațiu comercial în 
Deva, str. Eminescu, nr.48. Tel. 
056 192637.(9506)

• Vând casă în Săcămaș, 
rir.66. Tel. 262382 (8877)

• Vând apartament 3 ca
mere, Deva. Tel. 230862. 
(9535)

• Vând apartament 2 ca
mere, str. Minerului, bl.38, 
Deva. Tel. 622817.(9537)

• Vând apartament 2 ca
mere, etaj 2, Deva. Tel. 
624576 (9546)_____________

• Vând apartament 2 ca
mere, etaj 2, central, Simeria. 
Tel. 260308, 14-17.(7780)

• Vând apartament 4 ca
mere, Gojdu, 110 milioane, 
negociabil. Tel. 232818. 
(9155)

• Vând apartament 3 ca
mere, preț 160.000.000 lei, 
negociabil. Tel. 626085 
(9216)

• Vând apartament 2 ca
mere, semidecomandat, par
ter, telefon, Orăștie, Mureșului, 
bloc 11/21, tel. 092/583813 
(6929)

• Vând casă, zonă centrală, 
Deva, tel. 230783 (7173)

• Vând VW LT Diesel - 28, 
fabricație 1981, înmatriculat 
persoană fizică. Tel. 233049 
(9544)

• Vând Dacia 1300, an 
fabricație 1977, preț 
11.000.000, negociabil. Tel. 
217266, 224172, după ora 
18. (9208)

• Vând tractor 32 CP, cu 
dispozitiv de tăiat lemnâ. 
Săulești, 102. Tel. 262451. 
(9543)

• Vând tractor L 445, stare 
foarte bună. Tel. 623453.

• Vând Dacia Break, 1995, 
stare foarte bună. Tel. 656570 
(6856)

Dada 1310 break, fabricație 
1989, Dacia 1300, fabricație 
1980, Dacia 1100, înmatri
culate, numere noi, carte 
identitate, toate în stare foarte 
bună. Deva, tel. 094 694368.

• Vând Peugeot 205, stare 
excepțională, fabricație 1989, 
consum redus. Tel. 230505. 
(9157)

• Cumpăr Cielo. Tel. 094 
515445 (9534)

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

• Vând calculatoare, impri
mante second hand. Tel. 
226644, 092 724435 (6438)

• Vând piese pentru BMW 
318 (ursuleț), motor,cutie etc. 
Tel. 216483, 092 712716 
(9130)

• Vând 100 oi, 60 cu miei. 
Rotea Petru, sat Popești, nr. 
54. (9512)

• Vând certificat înmatri
culare Dacia 1310. Simeria, 
tel. 260836 (9533)

• Vând caroserie, motor- 
Dacia 1300, cutie viteze, uși, 
capotă spate- Dacia 1100, 
chioșc alimentar. Tel. 225684 
(9542)

• Vând motor tractor U 650 
și remorcă 5 tone,basculabilă. 
Tel. 247165. (9151)

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

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (125.000 lei), 
video, satelit. 092/368868. (MP)

• S.C. MASE PLASTICE 
SRL HUNEDOARA vinde 
ambalaje polietilenă impri
mate. Tel/fax 054/716112 
(6563)____________________

• Vând societate comer
cială (SNC). Informații la 
adresa: Hunedoara, str. Mure
șului, nr. 2A, bloc A1, ap.146 
(6475)

• S.C. ROMAVICOM SRL 
DEVA, fermă particulară de 
păsări, cu sediul în Mintia, 
platforma Casa Agronomului, 
vinde zilnic, inclusiv sâmbăta, 
între orele 8-16, pui vii. In
formații suplimentare tel. 
233484 (OP)

• Vând jocuri distractive 
pentru bar: simulatoare, 
mașini, motorete, lupte, 300 
DM bucata, negociabil, 
Jimbolia, jud Timiș, tel. 056/ 
250517 (6346)

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

• Cumpăr telefoane celu
lare defecte, sparte, codate, 
repar, decodez. Tel. 094/ 
859958 (6350)

• Cumpăr piese de mo
bilier vechi, peste 80 de ani, 
ceasuri, tablouri, argintărie, 
statuete, diferita piese deco
rative, vechi. Tel. 056/ 
184728, 092/397184 (6476)

• Termoprofil SRL Orăștie 
comercializează ghips car
ton, vată minerală, tâm- 
plărie PVC cu geam ter- 
mopan, cărămizi sticlă, ta
van decorativ Donn, toate 
din import. Tel/fax: 054/ 
243557, 092/740048 (6933)

• Vând chioșc metalic, 
demontabil, 15 mp, Orăștie, 
tel. 247043, preț negociabil. 
(6934)

OFERTE DE 
SERVICII

• Efectuez transport auto 1 
tonă, cu Renault Trafic. Tel. 
216483, 092 712716 (9130)

• Facilităm obținerea de
contracte de muncă pentru 
străinătate. Plic timbrat auto- 
adresat. C.P. 191,0.P.1 Deva. 
(9536)____________________

• URGENT LOCURI DE
MUNCA, 800-2500 D.M. lu
nar, Germania, Canada, Aus
tralia, pentru zidari, tâmplari, 
fierari/betoniști, muncitori 
necalificați construcții/agri- 
cultură/zootehnie, electri
cieni, șoferi. Maximum 45 de 
ani. Tel. 01/8985819 (2100 
lei/10sec). (OP)___________

• Importator direct Canada 
pregătește, formează mana
geri în domeniul vânzărilor. 
Pregătire gratuită, profit zilnic 
150 000 - 200 000 lei. Sunați 
azi, start mâine. Tel. 094/ 
280444 (6340)

DIVERSE

• Asociația Familială Kallos 
Agnes anunță începerea acti
vității începând cu 1 martie 
1999, cu obiect de activitate 
ABC, în str. Grădinilor, 2A, 
Hunedoara. (6479)

PIERDERI

• Pierdut adeverință nr. 3273/ 
28.01.1999, eliberată de S.C. 
Decebal S.A. Deva - S.I.P.A. 
Orăștie, pe numele Florinca 
Mariana. Se declară nulă. 
(9548)____________

COMEMORĂRI

• La 10 martie se împlinesc 
6 luni de lacrimi și durere de 
când ne-a părăsit, pentru 
totdeauna, draga noastră

MARIȚA

soție, mamă și bunică, plânsă 
de întreaga familie soț, copii și 
nepoți. Parastasul de pomenire 
va avea loc la Biserica din Săla- 
șu de Jos în ziua de 28.02.1999. 
Dumnezeu să te odihnească în 
pace suflet bun! (3174)

tj DECESE

• Cu nemărginită durere în 
suflet, familia îndoliată anunță 
trecerea în neființă a lui

PETRU MIHUJI
Soția Carolina, fiica Ma- 

rinela, ginerele Stelian, ne
poatele Andreea și Diana nu 
îl vor uita niciodată. înmor
mântarea azi, 24 februarie 
1999, ora 131a Vețel. (9549)

• Salariații Direcției de 
Telecomunicații Hunedoara- 
Deva deplâng dispariția ful
gerătoare a celui care a fost 
un foarte bun coleg

MOLNAR ABELINO

Suntem alături de cole
gele noastre Edith Molnar și 
Edith Chifor în aceste clipe 
grele. (9215)

• Cu âdâncă durere anun
țăm decesul celui care a fost

GHEORGHE LUTESCU

fost șef buget Adm. Financi
ară județeană, veteran de 
război. Soția, fiul, nora, cuscrii, 
surorile și cumnații îl vor con
duce pe ultimul drum joi, 25 
februarie1999, ora 13. Corpul 
neînsuflețit este depus la 
Casa Mortuară Deva. (9159)

SC ROSTICLAR SRL
Sebeș

Tel/Fax: 058/732361, tel: 058/819562

Vă oferă din depozitul ultra- 
dotat geam indigen si din import 
en gros la prețuri avantajoase.
Societate comercială vinde spațiu 

comercial situat în Hunedoara, zonă 
centrală, b-dul Dacia, nr.4-5 (fast 

food) amenajat cu toate utilitățile 
necesare pentru restaurant.

Informații la telefon 092.294.199.

SC ROMTEL INTERNATIONAL SA 

BUCUREȘTI
Reprezentanța DEVA, b-dul Decebal, bl.P, parter

Oferă
Pagere MOTOROLA ADVISOR

și Servicii PAGING “ACCES”
Telefon 054/212726 

“ACCES” DRUMUL SPRE SUCCES!

CONSILIUL REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE 
AL REGIUNII V-VEST ROMÂNIA

Scoate la concurs în data de 10 martie 1999 pentru 
Agenția de Dezvoltare a Regiunii U-Uest. cu sediul în Timișoara 

posturile de director, secretar-dactilograf și 
inspector de specialitate în următoarele condiții: 

Se oferă: salarizare atractivă, condiții de lucru atractive, 
autoturism de serviciu, posibilități de specializare și 
perfecționare profesională în domeniu, excelente posibilități de 
cooperare la nivel regional și internațional.

Se pot înscrie candidați din județele Regiunii V-Vest, termen 
de înscriere: 05.03.1999.

Pentru relații privind condițiile de înscriere la concurs vă 
rugăm să vă adresați la secretariatul ADETIM ■ Agenția de 
Dezvoltare Economică Timiș, str. Lucian Blaga, nr.3, Timișoara, 
telefon 056/194131, tel/fax: 056/194596, persoană de 
contact Andrea Hatzinger, si la Consiliul Județean Hunedoara, 
telefon 219227.

Casa ae Asigurări de 
Sănătate a județului 

Hunedoara-Deva 
organizează concurs pentru ocuparea posturilor 

vacante cu pregătire superioară (economiști, juriști) 
în data de 11.03.1999, ora 10, iar peniru cei cu 
pregătire medie (referenți) în data de 12.03.1999, 
ora 14.

Concursul va consta dintr-o probă scrisă cu 10 
întrebări și o probă practică interviu.

Dosarele de înscriere se depun la Serviciul 
Resurse Umane până în data de 08.03.1999, ora 12.

Actele necesare pentru înscriere precum și 
tematica sunt afișate la avizierul C.A.S.Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 58.

Taxa de înscriere la concurs este de 50.000 lei, 
ce se depune la casieria unității.

Relații suplimentare la Serviciul Resurse Umane.

Inspectoratul Școlar al județului 
Hunedoara
Organizează 

licitație publică deschisă pentru închirierea unor 
spații temporar disponibile la următoarele unități 

școlare:
3 Școala Generală Nr. 2 Hunedoara
3 Școala Generală Nr. 9 Hunedoara
S Grup Școlar Economic Hunedoara
3 Grup Școlar Economic Petroșani
3 Liceul Informatică Petroșani 
3 Liceul Pedagogic Deva
3 Școala Generală Tuștea
3 Inspectoratul Școlar Deva
3 Școala Generală Nr. 1 Deva
3 Școala Generală Nr. 4 Deva
3 Liceul Teoretic Hunedoara
3 Școala Generală Bucureșcl

Licitația va avea loc în data de 01.03.1999, ora 10, la sediul 
Inspectoratului Școlar al Județului Hunedoara-Deva, str. Gh. 
Barițiu, nr. 2.

Relații suplimentare la sediul școlilor sus-amintite, precum și 
la sediul ISJ Hunedoara, telefon 213315.

La aceeași dată se vor prezenta și titularii de contracte 
scadente în trim. I 1999, în vederea renegocierii chiriilor.

SC EUROSTJL COMEX1M1 
_________ SRL DEVA__________ 
Distribuitor autorizat Bosch vă oferă acum 
la un preț promotional și în sistem de rate 

următoarele produse și servicii:
> Minicentrale termice murale
> încălzitoare instantanee de apă

> Boilere
> Cazane de încălzire centrală
> Termostate și robineți termostați
> Montaj și instalare echipamente de încălzire centrală
> încălzire sub pardoseală

Toate acestea le puteți găsi:
La sediul firmei din Deva, str. Gh. Barițiu, nr. 23, te! 

052/216652 fi092/308917sau
La magazinele noastre: magazinele Euroshop din:
- Deva, str. 1 Decembrie, nr. 19, te! 092-308918
- Hunedoara, str. Barițiu, nr. 6A, tel 092-216607
- Orăștie, str. N. Bâ/cescu, bl 122, parter, te! 052/ 

227932
- Petroșani, str. A. lancu, nr. 12, bl. 13C.

Confort și calitate doar cu EUROSTIL

Angajează agent comercial pentru zona
Hațeg-Călan, condiții de angajare: 

domiciliul stabil în Hațeg, experiența în 
muncă de agent comercial.

Interviul va avea loc vineri, 26.02.99, ora 
9.00, în str. Apuseni, nr. 1, tel. 233221.

SC REMPE5 SA DEVA
Angajează
> 2 oțelari;

> 1 strungar borwerghist.
Informații ia telefon 221273, int. 122; 105.
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Gânduri la început de drum
Palatul Copiilor Deva are 

de la începutul acestui an 
calendaristic un nou director. Dl 
Dumitru Lăsconi, ocupantul 
postului prin concurs, lucrează 
aici de 18 ani și cunoaște foarte 
bine specificul activității. Deci 
nu este începător decât în 
calitate de director. Și ar mai fi 
o... “noutate” pentru instituția în 
discuție - bugetul acestui an 
financiar nu mai e doar de 
austeritate ci de maximă 
austeritate. în condițiile în care 
activitatea MEN ar trebui 
redusă la jumătate spre a se 
încadra în buget, dl Lăsconi 
consideră că rămânerea 
palatului sub tutela directă a 
ministerului e totuși o șansă, 
față de școlile care țin de 
consiliile locale.

Pentru ca cele 17 activități 
ale Palatului Copiilor Deva, 
coordonate de cadre didactice 
cu experiență, să poată 
funcționa au nevoie de 
consumabile în valoare de 85 
de milioane de lei. Acesta este 
strictul necesar. O parte din 
banii necesari se vor obține prin 
închirierea autobuzului din 
dotare. De asemenea, din

România - un important punct pentru 
traficul contrabandei cu heroină

“Drumul Balcanilor” 
rămâne principalul itinerariu al 
contrabandei cu droguri, dar 
aceasta s-a prelungit și spre 
nord, astfel încât Bulgaria, 
România, Ungaria și Slovacia 
“servesc, din ce în ce mai mult, 
ca centre de stocaj și de 
distribuire, în special pentru 
heroină”, se afirmă în raportul 
anual al Organului Interna
țional de Control al Stupe
fiantelor (OICS), dat publicității 
marți, relatează AFP. OICS 
“roagă insistent Guvernele 
bulgar, croat, român, sloven și 
pe cel al Fostei Republici 
Iugoslave a Macedoniei să-și 
finalizeze proiectele de lege 
pentru controlul drogurilor”, se 
arată în raport.

“Traficanții continuă să 
utilizeze transporturile rutiere, 
în special camioanele, fiind 
foarte numeroase cele care 
urmează acest itinerariu pentru 
a transporta importante canti
tăți de heroină”, arată OICS.

Rusia îi neliniștește, de 
asemenea, pe autorii raportului 
pentru că aici se dezvoltă 
“rapid fabricarea artizanală, în 
laboratoare clandestine, a 
drogurilor de sinteză și a 
preparatelor pe bază, în 
principal, de efedrină". în 

Poșta Română ar putea fi scutită de TVA 
aferentă plății la domiciliu a pensiilor
Poșta Română ar putea fi scutită de Taxa 

pe Valoarea Adăugată (TVA) aferentă 
comisionului pentru plata la domiciliu a pensiilor 
și a altor prestații sociale, conform unui proiect 
de Ordonanță de Urgență elaborat de Ministerul 
Muncii și Protecției Sociale (MMPS), ceea ce 
ar permite Poștei să își mențină veniturile 
actuale, chiar și în condițiile diminuării 
comisionului. Scutirea de plata TVA ar urma să 
se aplice pentru tot comisionul perceput de 
Compania Națională Poșta Română (CNPR) și 
nu doar pentru achitarea la domiciliu a pensiilor,

a declarat pentru MEDIAFAX, secretarul de stat 
în MMPS Simona Marinescu.

Din cauza diminuării fondurilor alocate prin 
buget, MMPS nu poate acoperi decît 0,9 la sută 
din comisionul plătit către Poșta Română pentru 
achitarea la domiciliu a pensiilor. Diferența până 
la 2,48 la sută ar urma să fie astfel acoperită 
din sumele care vor rămâne la CNPR ca urmare 
a scutirii de TVA. Acest proiect urmează să fie 
avizat și de Ministerul Finanțelor, apoi aprobat 
în ședință de Guvern, a mai spus Simona 
Marinescu.

acest an se va încerca 
valorificarea produselor 
realizate în cercuri, cum ar fi 
jocuri gen Lego, obiecte 
artizanale din lemn, lucrate la 
activitățile de profil. .

în prezent există 15 norme 
didactice și jumătate dar se 
preconizează ca numărul lor să 
ajungă la 17 prin extinderea 
activității de informatică, cerc 
cu foarte mare audiență la 
copii, și prin reluarea, din 
toamnă, a dansului sportiv, 
pentru care, de asemenea, 
sunt solicitări. Se mai 
intenționează formarea unei 
trupe de aerobic, dans apreciat 
de tineri.

între preocupările acestui 
an se numără și cele privitoare 
la realizarea competiției 
cercurilor tehnice în colaborare 
cu Inspectoratul Școlar 
Județean, măcar până la nivelul 
județului, în ciuda bugetului de 
“extremă austeritate". Altfel, 
dacă o activitate nu se 
finalizează, ea se desfășoară 
degeaba. Partea artistică - 
reprezentată de ansamblul 
folcloric “Pădureanca" și de 
formația de dans modern

Ucraina, Rusia, Polonia și în 
țările baltice, extractele din 
mac suht consumate prin 
injectare, ceea ce a contribuit 
la răspândirea virusului SIDA, 
în special în Ucraina. Albania, 
care nu a semnat nici un tratat 
internațional privind drogurile, 
este un paradis al grupurilor 
criminale și “trebuie să facă 
față unor probleme grave de 
trafic de droguri”, se afirmă în 
raport.

în plus, Organul Interna
țional de Control al Stupe
fiantelor este neliniștit din 
cauza proliferării centrelor de 
distribuire sub supraveghere a 
drogurilor, în special în Olanda, 
Germania și Elveția. "Anumite 
țări au creat centre de 
distribuire sub supraveghere a 
drogurilor, unde toxicomanii 
pot să-și administreze droguri 
sub supraveghere și în condiții 
bune de igienă”, a explicat 
OICS.

OICS “invită în mod 
insistent aceste țări să 
studieze problemele pe care le 
pot provoca aceste centre, în 
special repercusiuni juridice, 
regruparea toxicomanilor, 
traficul ilicit și mesajul pe care 
ele îl pot transmite publicului". 

“Corola” - își va continua 
ieșirile în lume. în semestrul 
doi se dorește susținerea 
unor spectacole la centrele de 
plasament (foste case de 
copii) și la azilele de bătrâni 
din județ. Ansamblul 
“Pădureanca" are acum trei 
generații de dansatori, cei mai 
mici fiind într-o perioadă de 
intense pregătiri pentru a 
pleca în Turcia la un festival 
de folclor, în luna mai. 
“Veteranii" așteaptă 
confirmarea unui turneu 
pentru august în Franța. Și nu 
se scapă din vedere 
pregătirea pentru a doua 
ediție a Festivalului de folclor 
pentru tineret și copii 
"Carpatica", care, speră dl 
Lăsconi, se va putea organiza 
anul viitor la noi în județ.

La început de an și de 
muncă de conducere, în ciuda 
previziunilor financiare 
sumbre, un director face 
proiecte pentru extinderea 
activităților, caută soluții 
pentru susținerea lor.

Viorica ROMAN

Raportul nu citează nici o 
țară, dar un expert al ONU a 
precizat că Olanda, 
Germania și Elveția sunt 
cele vizate.

Noul Guvern social
democrat german este mai 
tolerant în ceea ce privește 
drogurile și "mai interesat ca 
predecesorul său să creeze 
astfel de centre", a afirmat, 
cu regret, expertul, care a 
dorit să-și păstreze anoni
matul.

Europa rămâne “una din 
principalele destinații ale 
drogurilor”, darea devine, de 
asemenea, progresiv, și 
“producătoare de canabis și 
de droguri de sinteză”.

Felicitând Germania 
pentru adoptarea unei legi 
care pedepsește orice 
conducător auto care se 
droghează, raportul evi
dențiază neliniștea OICS în 
ce privește legea elvețiană 
ce permite prescrierea 
legală de heroină pentru 
toxicomanii foarte depen
dent, și experiențele, care 
se multiplică în Olanda, de 
prescriere a heroinei pentru 
tratarea heroinomanilor 
cronici.

S.C.M0L ROMANIA 
PETROLEUM PRODUCTS SRL 

SUCURSALA ARAD
își extinde activitatea legată de 

construcția și operarea stațiilor de 
deservire carburanți în municipiul 
Hunedoara. în vederea formării unei echipe 
eficiente și bine pregătite pentru operarea 
acestei stații, angajăm:

VÂNZÂTOKI-GESTIONARI
- condiții:

- vârsta cuprinsă între 21-35 ani
- studii medii ( cu diplomă bacalaureat)
- minimum 2 ani experiență în domeniul 

comerțului
- avantaje:

- cunoașterea limbii maghiare
- cunoștințe operare P.C.
- carnet de conducere

Cei interesați vor trimite: Curriculum 
vitae, scrisoare de intenție, copie după 
diploma de studii, fotografie, cazier juridic
- la adresa: S.C. MOL ROMÂNIA P.P. 
SRL - Sucursala Arad, bdul Decebal, nr. 2-4, 
Arad, cod: 2900, fax: 057-280626, în atenția 
Comp.Resurse Umane, specificând în 
scrisoarea de intenție postul și localitatea 
pentru care se aplică.

Data limită de depunere a dosarelor este 
10 martie 1999, cererile trimise după data 
limită nemaifiind luate în considerare.

Spectacole ale 
Teatrului Xational 

Chg-Napoca
Actorii Teatrului Național din Cluj-Napoca revin 

astăzi și mâine pe scena Casei de cultură din Deva cu 
două spectacole: începând cu ora 14,00, copiii vor 
putea viziona dramatizarea după Ion Creangă, “Ivan 
Turbincă”, iar de la ora 18,00 va avea loc reprezentația 
cu piesa lui Dale Wasserman - “Zbor deasupra unui 
cuib de cuci”, după romanul cu același titlu al lui Ken 
Kesey. Cel de-ai doilea spectacol va fi reluat mâine, 
de la ora 14,00. (G.B.)

< _ X

ARAD, str.DOROBANTILOR Nr. 55

IMPORTATOR DIRECT 
de materiale, furnituri și echipamente 

pentru instalații tehnico-sanitare, 
gaze și încălzire centrală

CAUTĂ COLABORATORI / DISTRIBUITORI
NOI VĂ OFERIM

PRODUSE DE CALITATE 
LA PREȚ DE IMPORTATOR 

r

TEL/FAX. 057-211.292

' PRIMUL ’' j 
| RATING I
I PENTRU |
I DATORIA I
j INTERNĂ A I
■ ROMÂNIEI I
* Agenția de rating Moody's a I 
| acordat primul rating pentru |
■ datoria internă a României - ■ 
' Caa1, corespunzător emisiunilor * 
| de titluri guvernamentale în | 
i moneda locală, se arată într-un ■ 
j comunicat al Moody's, remis j 
I agenției MEDIAFAX. Ratingul | 
l acordat luni de către agenția I 
J americană reprezintă cel mai! 
I nefavorabil calificativ primit de I 
| România din partea unei agenții | 
. de rating. Până în prezent, numai . 
I Rusia și Ucraina au fost I 
| retrogradate până la categoria |

I generică de rating C, România ■
rămânând, pe parcursul anului I 

| trecut, în limitele categoriei | 
■ generice de rating B. j
■ Conform comunicatului 1 
| Moody’s, în ciuda desemnării unui | 
■ guvern în majoritate reformist în ■ 
• 1996, dificultățile politice continuă * 
| să submineze progresul în | 
i domeniul reformelor structurale, | 
1 în special în privința privatizării și ! 
I a sectorului bancar, și să afecteze I 
I stabilitatea macroeconomică. | 
! Deși atât datoria externă, cât și * 
I cea internă sunt reduse, I 
| amânările prelungite în privatizare | 
. și în reforma structurală au adus . 
I economia în pragul unei crize • 
| financiare și al unei posibile | 
I incapacități de plată. Căderea ■ 

liberă a monedei naționale va • 
| amplifica povara datoriei externe. | 
■ Moody's afirmă că; 
■ perspectivele de rating vor1 
| depinde de capacitatea | 
■ guvernului de a aplica în i 
* continuare reforme structurale, în 1 
| caz contrar urmând să se | 
I confrunte cu deteriorarea | 
' contextului macroeconomic, într- ! 
I un mediu global dificil. în această I 
| lumină, reluarea sprijinului | 
. creditorilor internaționali va fi un . 
I factor determinant pentru evitarea I 
| unei crize financiare și a intrării în | 
I incapacitate de plată, se arată în ■ 
I încheierea comunicatului.
I____________________ J
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