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Zacuscă ne întreabă pe noi 
- pentru că suntem de la 
ziar- dacă știm de ce e rău 
în țară. Răspunsul este: 
DA!

A

Oaspeți danezi în județul Hunedoara
Ne vizitează județul dnii Morten 

Pedersen, de la Ministerul Mediului și 
Energiei din Danemarca, coordonator'de 
programe în domeniul mediului pentru 
Europa de Est, și Max Seidler, manager 
teritorial în cadrul firmei MARK et 
WEDELL, firmă care asigură 
echipamentele pentru înfăptuirea 
proiectelor de depoluare din județul nostru 
și din țară.

Ieri, cei doi oaspeți danezi, însoțiți de 
dnele Daniela Căncescu, director de 
proiecte la Agenția Daneză pentru

Protecția Mediului, și Georgeta Barabaș, 
directorul Agenției de Protecție a Mediului 
Deva, au fost primiți de dl Gheorghe Barbu, 
președintele Consiliului Județean 
Hunedoara, cu care au avut o scurtă dar 
agreabilă discuție, după care s-au deplasat 
la Termocentrala Mintia și la “Apaterm” 
Deva.

Azi, delegația se află în Valea Jiului, 
urmând să discute proiectele de 
modernizare a rețelei de termoficare ce se 
vor materializa aici, la RAGCL și RAAVJ 
Petroșani. (D.G.)
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Accidente grave 
pe DN 7

Luni, în jurul orei 11,30, pe DN 7, în apropierea stației 
PECO de la Sîntuhalm, s-a produs un grav accident de 
circulație soldat cu decesul lui Macavei Nicoiae, de 41 de 
ani, din Deva, aflat la volanul autoturismului HD 91 MAC.

Decesul victimei a survenit în urma unei coliziuni cu 
autocamionul B 35 SEC, condus de Fazakas Eugen, din 
Deva, care și-a schimbat direcția de mers fără să se 
asigure.

• ••

Un alt accident grav s-a petrecut tot luni, la miezul 
nopții, la Burjuc, unde conducătorul auto Somoș Ștefan 
din Arad l-a surprins și accidentat mortaFpe Petru 
Popinciuc, de 40 de ani, din Hunedoara, ce se deplasa pe 
carosabil pe o ceață densă. (C.P.)

„Apel la rațiune” prin 
dialog și acțiune

Cine mai înțelege 
ceva?

Intre ideile, multe și 
interesante, care au 
venit în ’discuție în cadrul 

ședinței Consiliului de 
Administrație al ANOFP, 
ținută de curând la Deva, am 
reținut-o și pe cea care a dat 
genericul unui document 
elaborat de Camera de 
Comerț și Industrie a 
României, așa-numitul „Apel 
la rațiune”. L-am rugat pe dl 
dr. Aurel Vainer, prim- 
vicepreședinte al Camerei de 
Comerț și Industrie a 
României și a municipiului 
București, membru al CN al 
ANOFP, să ne spună mai 
precis despre ce este vorba.

- Pornind de la o atribuție 
legală și foarte importantă a 
camerelor de comerț și 
industrie, și anume aceea de 
a reprezenta și a susține cât 
mai bine interesele 
oamenilor de afaceri, ale 
agenților economici, în ultima 
vreme salariații noștri au 
intensificat această 
activitate. în luna decembrie 
1998, Colegiul de conducere 
al CCI a României, care 
cuprinde un număr de 55 de

persoane, reprezentanți ai 
camerelor și ai unor unități 
economice, din București și 
din județe, a ținut o ședință, 
în cadrul căreia a fost 
adoptat un document în 
care se preciza poziția față 
de problemele grele ale 
economiei românești, ale 
decăderii ei neîntrerupte.

- Ce se vroia a fi 
această poziție ?

- Se dorea un semnal 
către Guvern pentru oprirea 
declinului economic și 
relansarea economică în 
țară. Am mers mai departe, 
în 29 ianuarie a.c., 
conducerea camerei 
centrale a avut o întâlnire cu 
reprezentanți ai unor firme 
economice reprezentative 
din Capitală. Ni s-a cerut în 
mod expres să devenim, 
prin misiunea pe care o 
avem, un factor de 
presjune, prin metode 
democratice, ale dialogului 
și negocierilor, asupra 
puterii; să determinăm

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 3)

Liderul Sindicatului 
Energeticienilor din Rețelele 
Electrice din județul 
Hunedoara, dl Adolf 
Mureșan, aduce în atenție 
câteva aspecte esențiale 
privind restructurarea 
RENEL/CONEL, sau după

de pagini tipărite în acest 
scop, au rezultat câteva 
lucruri clare: 1. RENEL s-a 
transformat din regie în 
Companie . Națională 
(CONEL), cu mai multe 
filiale cu statut de societăți 
comerciale pe acțiuni;

f ’ ■«
Părerea unui lider sindical 

privind restructurarea CONEL

spusele sale, “cum reușesc 
unii conducători din sistem 
să-și dea cu stângu-n 
dreptu."

„După ce ani de zile - 
ne scrie liderul - guvernanții 
s-au învârtit ca pisica în jurul 
cozii pe lângă RENEL, iată 
că în 1998 pisica se rupse în 
sfârșit, chiar dacă ruperea 
respectivă a venit târziu și în 
același timp a fost făcută în 
pripă. Faptul este 
recunoscut chiar de către 
ministrul Berceanu, care a 
propus modificarea HG. 
365/1998.

A apărut o Hotărâre de 
Guvern, 365/1998, a apărut 
o Ordonanță de Urgență, 36/ 
1998, ambele cu scopul de 
a facilita restructurarea 
RENEL-ului. Din puzderia

2. Una din compo
nentele restructurării a fost 
disponibilizarea unui 
anumit număr de salariați 
și stabilirea de atribuțiuni 
clare pentru societățile 
comerciale nou-create; 3. 
Măsurile de restructurare 
vor fi prezentate 
sindicatelor care urmau să 
se pronunțe și să le 
accepte sau nu. în caz de 
eșec al negocierilor, 
arbitrarea urma să se facă 
definitiv, la nivelul ierarhic 
superior; 4. Forma finală a 
restructurării urma să fie 
aprobată de către Consiliul 
de Administrație al

Nicoiae TiRCOB
(Continuare în pag. 3)

Mai sunt fi oameni necăjiți. Cine le ftie numărul?! 
Foto: Traian MÂNU

Un miner pensînnar ne scrie
Dl Ion Pârvuț, din Deva, 

miner pensionar, ne scrie 
câteva impresii și pro
puneri menite a vindeca 
puțin societatea româ
nească de epidemia de 
imoralitate și corupție ce 
răvășește instituțiile 
fragilei noatre democrații. 
E încă strâmb statul nostru 
de drept și lucrul acesta îl 
remarcă și copiii. Și cum 
cu o floare, fie ea chiar 
țepoasă și “bivolară”, 
primăvara nu vine, de bună 
intenție semnatarul scri
sorii observă că imunitatea 
parlamentarului român nu 
e lucru curat. într-un sens 
figurat, parcă ne-ar plăcea 

mai mult un parlament ceva 
mai “imuno-deficitar”. De 
aceea, ne scrie dl Pârvuț, 
de îndată ce pășește în 
afara clădirii forumului 
legislativ, parlamentarul 
român ar trebui pedepsit, la 
fel ca orice simplu cetățean 
ce fură o pâine sau cinci mii 
de lei, pentru abuzurile de 
miliarde, traficul de țigări 
sau influență, accidentele 
de circulație mortale pe 
care le face. Chiar dacă nu 
au imunitate declarată, 
acestui regim ar trebui să i 
se supună și reprezentanții 
guvernului, ai administra
ției publice locale și 
directorii de întreprinderi.

Dl Pârvuț se referă 
desigur la acele persoane 
care, beneficiind de 
“alonja” funcției, au 
punctat necinstit în 
patrimoniul lor proprietăți, 
mașini de lux, bani 
“negri” în număr pereche 
cu “tunurile” ce s-șu dat, 
se dau și, se vede treaba, 
se vor da în continuare. 
Privind din perspectiva 
modestă a pensionarului, 
petentul propune ca 
măsură punitivă supli
mentară pentru marii 
corupți ai vremii stabilirea

_______A. SĂLĂGEAN 
(Continuare în pag. 3)

La Casa de copii din Sântămăria Oriea

Dincolo de prejudecăți,
dragoste și dăruire

Contrazicând flagrant 
realitatea, propaganda 
comunistă susținea că în 
România nu există cazuri de 
SIDA. Nu putea însă susține că 
nu există copii orfani și 
handicapați, întrucât existau 
instituții finanțate de la bugetul 
statului create special pentru 
astfel de copii. în consecință, 
‘‘mașinăria de mărit producția 
la hectar” tăinuia pe cât posibil 
această realitate, astfel că 
populația nu știa care e situația 
copiilor din aceste instituții.

Imaginile TV, transmise' 

imediat după revoluție din 
leagăne, case de copii ori azile 
de bătrâni, au dezvăluit o crudă

Ancheta 
săntămânii .

realitate. Mișcați de suferința 
copiilor și bătrânilor români 
văzuți la TV, membrii multor 
organizații neguvernamentale 
(umanitare) din străinătate și- 
au propus să ajute România în 
problema orfelinatelor și 
azilelor de bătrâni.

Fiecare copii e unic, 
indiferent de felul cum 
arată

Recent, la Casa de copii 
Aurora din Sântămăria Oriea 
am discutat cu dna 
Margareta Zettergren, 
reprezentanta Asociației 
“Ajutorul pentru Est” din 
municipiul Pârtiile (Suedia), 
care ne-a povestit cum a 
ajuns această asociație să 
lucreze în România.

Cipriar MARINUȚ 
(Continuare în pag. 3)
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Fotbal

Azi, România 
- Israel

în cadrul pregătirilor 
ce le efectuează tricolorii 
pentru meciul lor cu Slo
vacia, de la 27 martie, 
din cadrul grupei a Vll-a a 
preliminariilor Campio
natului European de fot
bal “Euro 2000”, azi, de 
la ora 19,00, pe stadi nul 
Steaua, elevii lui Pițurcă 
susțin cea de-a doua par
tidă amicală cu reprezen
tativa Israelului. Pentru 
acest meci a fost convo
cat următorul lot de ju
cători: Stelea, Lobonț - D. 
Petrescu, Ciobotaru, Bă- 
trânu, Lupescu, Contra, 
Selymes, Gâlcă, D. Mun- 
teanu, Roșu, Luțu, Trică, 
V. Moldovan, Craioveanu, 
Adrian llie, I. Ganea. Din 
lot lipsește Gică Popescu 
care a fost nevoit să ră
mână la Istanbul pentru a 
evolua cu Galatasaray, în 
Cupa Turciei, în partida 
cu Sakaryaspor. Nu au 
mai fost convocați la lot 
Florin Răducioiu, intrat se 
pare în conflict cu 
antrenorul Pițurcă, ce nu 
a putut fi prezent la me
ciul cu Estonia fiind răcit, 
dar el nu a anunțat fede
rația, pentru a nu mai fi 
așteptat în zadar la aero
port. De fapt, selecțione
rul are o listă “bogată” la 
înaintare - Adrian llie, 
Craioveanu, Moldovan și 
I. Ganea - golgeterul cam
pionatului, la care nu pu
tea renunța, cu toții fiind 
într-o bună formă spor
tivă. Pițurcă a renunțat și 
la Denis Șerban și Mitriță, 
pentru a putea verifica pe 
Gâlcă și Selymes.

în acest meci se do
rește o revanșă, după 
victoria Israelului de anul 
trecut, la București, în 
fața tricolorilor (tot într-o 
partidă amicală), cu sco
rul de 1-0. Meciul va fi 
transmis și la televiziune. 

Sabin CERBU

Minerul Certei:
S-ar putea să ne batem 

pentru locul doi

După evoluția foarte 
bună din sezonul de toamnă, 
concretizată prin clasarea în 
prima parte a clasamentului, 
Minerul Certej este, la ora 
actuală, cea mai bine cotată 
divizionară C a județului Hu
nedoara. Priceperea condu
cerii clubului, a secției de fot
bal, a conducerii tehnice și 
valoarea lotului de jucători 
le-au permis celor de la Mi
nerul Certej să se implice în 
lupta pentru promovare. 
Despre-cum au decurs pre
gătirile de iarnă și despre 
obiectivele echipei în acest 
sezon competițional am dis
cutat înaintea începerii retu
rului cu dl loan Petcu, antre
norul principal al echipei.

- Așadar, domnule Petcu, 
sunteți mulțumit de pregă
tirea realizată în perioada de 
iarnă?

- Sunt foarte mulțumit de 
pregătirea realizată la capi
tolul fizic. Zăpada, condițiile 
excelente de cazare, antre
nament și recuperare din 
cantonamentul de la Sovata 
ne-au permis atingerea pa
rametrilor doriți din acest 
punct de vedere. în schimb, 
din cauza terenurilor grele 
nu s-a putut lucra bine la ca
pitolul tehnico-tactic, parti
dele amicale de verificare 
fiind practic irelevante pentru 
pregătirea tactică a jocului.

- Una dintre problemele 
cu care v-ați confruntat în tur 
a fost cea a juniorului. Ați 
reușit să o rezolvați?

- Am testat câțiva jucători 
tineri, dar nici unul nu a reușit 
până acum să convingă, ast
fel că și în retur suntem ne- 
voiți să înlocuim foarte repe
de juniorul titularizat doar 
datorită regulamentului cu 
titularul de drept. Avem în lot 
numeroși jucători cu expe
riență, există o concurență 
acerbă pe fiecare post, astfel 
că e foarte greu pentru un 
junior să prindă un post de 
titular. Totuși, am adus recent 
un junior talentat de la Jiul 
Petroșani (Cosmin Bolfoși) și 
sper ca în scurt timp el să se 
ridice la exigențele impuse 
de jocul echipei noastre.

- Ce obiectiv vă propu
neți pentru retur?

- Avem un program 
foarte greu cu deplasări 
tocmai la echipele de top 
ale seriei. Dacă în aceste 
deplasări la principalele 
noastre contracandidate 
reușim rezultate bune s-ar 
putea să ne batem pentru 
locul doi care ne-ar da 
dreptul să participăm la ba
raj. în caz contrar, vom lucra 
în continuare la omogeni
zarea echipei și la forma
rea unei formații compe
titive cu care să atacăm 
promovarea în campionatul 
viitor.

Conducerea clubului: 
DANIEL ANDRONACHE - 
președintele AS Minerul 
Certej; DORIN NICȘA - 
președintele secției de 
fotbal.

Conducerea tehnică: 
IOAN PETCU - antrenor 
principal.

Lotul de jucători: 
Dobre, Tiliban, Bobariu, 
Vezetu - portari; Fartușnic, 
Bozga, Răducănescu, 
Țibichi, Filip, Drăgoi 
(Steaua) - fundași; Sîrghie, 
Polvrea, Șandor, Banc, 
Kallo, Pepenar - mijlocași; 
Rădos, Hanganu, Scurtu, 
Tăgârță, Bolfoși - atacanți.

Ciprian MARINUȚ

Aurul Brad:
Evitarea retrogradării este 

un obiectiv realizabil

Statutul de echipă nou pro
movată al brădenilor a fost aspru 
sancționat în primele etape ale 
turului. Prin urmare, după doar 
trei etape, când echipa se afla 
pe unul din ultimele locuri ale cla
samentului, conducerea clubului 
s-a văzut nevoită să ia măsuri 
radicale pentru redresarea echi
pei, înlocuindu-l pe antrenorul 
principal Gheorghe Petrișor cu 
fostul secund al Minerului Certej 
- Virgil Stoica. Odată cu schim
barea antrenorului, la echipă au 
fost aduși și câțiva jucători pen
tru întărirea lotului. Astfel, încet- 
încet Aurul Brad a revenit la linia 
de plutire, iar la sfârșitul turului 
echipa a prins o formă sportivă 
foarte bună, care i-a permis reali
zarea unor victorii importante. 
Totuși, situația în clasamentul 
adevărului este încă dificilă, astfel 
că pentru brădeni se anunță un 
retur de campionat foarte greu. 
Pentru a lua pulsul echipei îna
intea începerii returului am dis
cutat cu dl. Virgil Stoica - antre
norul principal al formației 
brădene.

- Unul din obiectivele prin
cipale ale perioadei precom- 
petiționale a fost întărirea echi
pei prin aducerea unor jucători 
noi. Sunteți mulțumit, domnule 
Stoica, de noile achiziții ale 
echipei pe care o pregătiți?

- Aducerea acestor jucători 
noi a însemnat în primul rând lăr
girea lotului și crearea astfel a 
unei concurențe pe posturi. Por
tarul Căprărescu (venit de la 
Minerul Certej) se pregătește cu 
conștiinciozitate și este în luptă 
directă pentru titularizare cu San
du. Mijlocașul Frandeș (Record 
Mediaș) a avut probleme din ca
uza unei accidentări, dar acum 
și-a revenit și e posibil să prindă

primul unsprezece. Mursa (Meta
lul Crișcior) are voință, este în 
creștere de formă și poate fi 
oricând util echipei. în fine, vârful 
Lazăr (Record Mediaș) este teh
nic, are viteză și e bătăios, fiind 
exact jucătorul de care aveam 
nevoie pentru iuțirea jocului în 
atac. Au mai existat tratative 
pentru aducerea jucătorilor Alin 
Rus și Costel Mahnea de la Cor- 
vinul Hunedoara. Deși acestea 
nu au fost încă concretizate s-ar 
putea totuși ca pe parcursul 
returului unul din cei doi să fie 
transferat la Brad.

- Cum apreciați pregătirea 
realizată în perioada de iarnă?
' - în cantonamentul de la 

Geoagiu am realizat o foarte bu
nă pregătire la capitolul fizic. 
Apoi, în jocurile amicale de pre
gătire, echipa a avut o evoluție 
mulțumitoare, mulți jucători mani
festând o importantă creștere 
de formă. Din păcate, în ultimele 
două săptămâni, programul de 
pregătire ne-a fost serios afec
tat de starea terenurilor, motiv 
care ne-a obligat să anulăm și 
două partide amicale cu Corvinul 
și Minerul Lupeni.

- Care este obiectivul 
echipei pentru returul cam
pionatului?

- întâiul nostru obiectiv este 
evitarea retrogradării. Consider 
că jucătorii noi și pregătirile foar
te atente realizate în etapa pre- 
competițională fac ca acest 
obiectiv să fie perfect realizabil.

Conducerea clubului:
GRIGORE VERDEȘ - preșe
dintele AS Aurul Brad; MIR
CEA GLAVA - președintele 
secției de fotbal; IOAN FAUR 
- secretar.

Conducerea tehnică: 
VIRGIL STOICA - antrenor 
principal; NICOLAE 
ȚÂNȚĂREANU - antrenor 
secund.

Lotul de jucători: Că
prărescu, Sandu, Selimeși - 
portari; Gomoi, Filipaș, Nea- 
gu, Stoica, Mursa, Șimon, 
Toderiță - fundași; Văcaru, 
Aslău, Frandeș, Vereș, CI. 
Lupea - mijlocași; Lazăr, L. 
Lupea, Achim - atacanți.

C. MARINUȚ
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în ședința sa din 18 fe
bruarie 1999, Biroul Exe
cutiv, în conformitate cu art. 
11 din statutul A.j.Fotbal, a 
convocat pentru data de 24 
martie 1999, ora 10,00, la
Deva, în sala Colegiului I 

I Național (Liceul) Decebal, I 
| Adunarea Generală Ordi-1 
| nară de alegeri a A.j.Fotbal | 
| Hunedoara, cu următoarea | 

Ordine de Zi:
- Raportul de activitate 

al Biroului Executiv ăl A.j. 
Fotbal de la ultima Adu
nare Generală și până în 
prezent (februarie 1998 - 
martie 1999);

- Prezentarea spre
| aprobare a bilanțului con-1 
| tabil și descărcarea de | 
| gestiune a Biroului Executiv | 

pe anul 1998;
- Prezentarea spre 

aprobare a raportului Co
misiei de cenzori;

- Prezentarea spre 
aprobare a bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru

| anul 1999;
- Alegerea președintelui |

executiv al A.j.Fotbal pentru | 
un mandat de 4 ani, pe pe-1 
rioada 1999 - 2003; |

- Alegerea vicepreșe- ■ 
dinților A.j.Fotbal pentru un ! 
mandat de 4 ani, pe peri-! 

oada 1999 - 2003;
- Alegerea comisiei de I

I cenzori. I
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Se dezvoliâ radioamatorismul hunedorean
De curând a avat loc la Ra- 

dioclubul Județean Hunedoara 
ședința anuală a Comisiei Ju
dețene de Radioamatorism, la 
care au participat și alți invitați, 
precum și radioamatori din 
Deva, Brad, Călan și Hunedoara, 
Hațeg și Petroșani. Printre invitați 
amintim pe dl prof. Reclanj Dorin, 
președintele DjTS Hunedoara, și 
pe domnișoara Jampa Corina de 
la Centrul local Deva al Orga
nizației Naționale “Cercetașii 
României."

Raportul Comisiei județene 
privind activitatea și execuția 
bugetară pe anul 1998 a fost 
multiplicat și dat spre consultare 
celor prezenți. Dintre realizările 
multe și frumoase în anul trecut, 
ne permitem să amintim doar lo
cul III obținut la Campionatele 
Mondiale de Radiogoniometrie 
de Amatori de către Cocotă 
Gheorghe de la CSS Petroșani 
(și clasarea acestuia pe primul 
loc în județul Hunedoara la spor
turi neolimpice), reparațiile efec
tuate la sediul Radiodubului Ju
dețean și punerea în stare de 
funcționare a autoturismului 
Dacia 1300 obținut prin casare 
și transfer. Celelalte rezultate 

frumoase au fost prezentate pe 
larg în ziarul “Cuvântul liber1’ din 20 
ianuarie 1999.

Discuțiile s-au referit foarte 
mult la căutarea de surse de 
autofinanțare și de sponsori 
puternici și interesați (radio
amatorismul are resurse enor
me de publicitate cvasigratuită 
pentru firme interesate în în
treaga lume, dar aceste lucruri 
se cunosc foarte puțin), deoa
rece bugetul pentru acest an al 
DjTS este aproape de zero. S-a 
cerut tuturor radioamatorilor, și 
în special celor responsabili pe 
zone, să facă cunoscut radio
amatorismul și activitățile des
fășurate în mass-media locală și 
în școli, unde foarte mulți tineri 
ar fi interesați de radioamato
rism, dar unde nu se cunoaște 
aproape nimic despre existența 
și coordonarea acestuia. (La 
nivel național apare revista “Ra- 
diocomunicații și radioamato
rism'', iar în județul Hunedoara 
revista “Antena”, la care se pot 
face abonamente prin Radio- 
clubul Județean, tel. 216149).

Cu ocazia împlinirii în 1998 a 
50 de ani de radioamatorism în 
județul Hunedoara, pe lângă 

multiplele activități organizate și 
diploma instituită pentru lucrul în 
unde scurte și ultrascurte, cu 
ocazia acestei adunări s-a edi
tat (prin Hotărârea nr. 1/ 1999 a 
Comisiei județene de radioama
torism) diploma omagială “50 de 
ani de radioamatorism", ce s-a 
acordat unor persoane care, 
de-a lungul anilor, au contribuit la 
dezvoltarea radioamatorismului 
din județul Hunedoara. Aceștia 
sunt: Ganea Ionel, Valea Gogu, 
lancu Dumitru, Murgu Liviu, 
Medruț loan, Jianu Viorel, Hora 
Marcel, Voica Adrian, Crișan 
Nicușor, Magyary losif, Pan- 
telimon Gheorghe (Deva), Bolea 
Marcu și Munteanu loan (Hațeg), 
Podaru Alexandru, Ozon Dumitru 
și Munteanu Traian (Hune
doara), Peterffy Eugen, Molnar 
Maria și Remete losif (Petro
șani), Szabo Francisc și Za- 
moniță Mihai (Călan), Morar 
Constantin și Ardeleanu loan 
(Lupeni), Csiky Zoltân (Alba 
lulia), Aldea Emil (Oradea), Dră- 
gan Sigismund (Peștișu Mare), 
Maltezan Cornel (Pucioasa, DB), 
Paolazzo Josef (București), Fă
get Natalia (Canada). Tot cu 
această ocazie s-a adus un pi

os omagiu celor care nu mai 
sunt printre noi: Lupea Tăiță, 
Daradici Gheorghe, Ingversin 
Alexandru, Radu Tudor (din 
Deva), Golcea Mircea din Brad, 
Patalita Victor și Poruznic Ana- 
tolie (Lupeni), Berzan Vasile și 
Adam Andrei (Petroșani), An- 
drica Gheorghe (Gurasada) și 
care au contribuit cu trup și 
suflet la dezvoltarea radioama
torismului.

în final a fost aleasă noua 
Comisie Județeană care are 
următoarea componență: ing. 
Coposescu Viorel - pre
ședinte; ing. Șerban Pantelimon 
(Romtelecom) și ing. Lazăr 
Marcel (CONEL) - vicepreșe
dinți; Pantelimon Gheorghe 
(YO2BBB) - secretar; Arde
leanu loan (YO2LCQ), Molnar 
Bela (YO2LEP), Munteanu loan 
(YO2CBK) și Vâlceanu Stelian 
(YO2LCK) - responsabili pe 
zone; Breaz Marcel (YO2BMI), 
Voica Adrian (YO2BPZ), Hora 
Marcel (YO2BJZ), ing. Ovidiu 
Rațiu (YO2 - 1550) și Pante
limon Felicia (YO2LIP) - res
ponsabili pe probleme.

Adrian VOICA, YO2BPZ

Sala sporturilor din 
municipiul Deva a găz

duit, la sfârșitul săptămânii tre
cute, întrecerile primei ediții a 
Cupei Primăverii la tenis de 
câmp, competiție organizată de 
către D.j.T.S. Hunedoara, spon
sorizată de către AVS Prodtextil 
SRL Deva.

Un număr de 26 de sportive, 
reprezentând șase cluburi și 
asociații din județul Hunedoara, 

“Cupa Primăverii” - o reușita
s-au întâlnit la această ediție, 
desfășurată sub girul F.R.Tenis, 
primii sportivi clasați la fiecare 
categorie au fost răsplătiți, pe 
lângă alte premii acordate de 
organizatori, cu puncte nece
sare în clasamentul anual al foru
lui de specialitate, acest concurs 
fiind cuprins în calendarul com
petițional al federației. Finalele 
programate duminică au oferit un 
bun spectacol, evoluțiile tinerilor 
sportivi fiind de înaltă ținută 
tehnică.

La categoria 8-10 ani s-au 
impus net tenismenii de la Jiul 
Petroșani - Loredana Șerbu și 
Ovidiu Popovici, ambii foarte 
hotărâți, așa cum au declarat, să 
urce în clasamentul categoriei. 
Interesante au fost finalele de la 

categoria 11-12 ani. La feminin 
a câștigat Ioana Benea - Jiul 
Petroșani, care a dovedit că are 
mult talent pentru acest sport, iar 
la masculin s-a impus Andrei 
Palamariu (Jiul Petroșani), care 
l-a învins pe Horia Szabo (AS 
Costi Club Hunedoara), după o 
partidă aprig disputată. Ultima 
categorie a adus în teren câțiva 
sportivi cu experiență de 
concurs mai mare. La feminin 

s-a impus Alexandra Gaspar - 
Alpha Deva, care a câștigat 
meritat și s-a dovedit în creștere 
de formă de la ultimul concurs, 
antrenorul Constantin Hărădău 
declarându-se optimist pentru 
viitoarele competiții. La masculin 
a câștigat Daniel Mihalache - AS 
Constructorul Hunedoara, pre
gătit de Lunela Maier, un jucător 
talentat, de perspectivă.

A fost o competiție reușită, 
organizatorii bucurându-se de 
prezența reprezentanților tuturor 
secțiilor din jgdeț care au decis 
să depună eforturi pentru des
fășurarea unui număr mai mare 
de astfel de competiții la nivelul 
grupelor de copii din județ.

Nicolae GAVREA
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“La noi sunt puține terenuri nelucrate”
Sântămăria Orlea nu 

este numai una dintre cele 
mai mari comunș ale 
județului Hunedoara dar, 
datorită hărniciei locuitorilor 
săi, este și una dintre cele 
mai bogate, însă bogăția nu 
este neapărat una mate
rială. Terenul agricol al celor 
9 sate depășește 2000 de 
hectare, lor adăugându-li- 
se și peste 1800 de hectare 
de pășuni alpine. “La noi 
sunt puține terenuri agricole 
nelucrate, oamenii de aici 
dovedind multă dragoste 
pentru pământ", spune dl 
Gabriel Medrea, inginerul 
agronom al comunei.

Peste 80% din titlurile 
de proprietate au fost date 
cetățenilor, fiind solicitate 
de asemenea prin Legea 
169 și 2928 de hectare de 
pădure. Dar, în ceea ce 
privește suprafețele de

(Urmare din pag. 1) 

stoparea degradării și mai 
accentuate a situației 
economico-sociale a țării; 
situație agravată de 
ordonanța nr. 50 - privind 
accizele la alcool, țigări și 
cafea, de ordonanța 
referitoare la majorarea 
impozitului pe clădiri și de 
precaritatea bugetului de stat 
pe acest an.

- Și mai departe, cu 
„Apei ia rațiune". Când? 
Cum?

- Am receptat ca 
normale și de înțeles 
îngrijorările venite de la toate 
palierele economice și 
sociale și, la începutul lunii 
februarie a.c., CCI a 
României a organizat o 
conferință de presă, în cadrul 
căreia s-a luat o atitudine 
fermă față de starea 
economică tot mai grea a 
țării și a fost lansat „Apelul 
la rațiune”. Poate mă veți 
întreba ce vrem cu acest 
apel.

- Exact. Asta-i între
barea.

- Am făcut o 
caracterizare globală, dar 
minuțioasă a fenomenului 
economic actual. Am luat 
atitudine fermă față de optica 

păduri care trebuie împărțite 
nu există probleme speciale 
și, așa după cum afirma dna 
agent agricol, Ana 
Albulescu, suprafața 
solicitată nu este mai mare 
decât ceea ce se poate 
oferi.

Unul dintre paradoxurile 
pe care le-am întâlnit la 
Sântămăria Orlea a fost 
acela că, deși nu există o 
asociere a producătorilor 
agricoli, lucrurile merg 
destul de bine. “Sigur că 
viitorul îl reprezintă aso
cierea mai multor pro
prietăți, în acest fel fiind 
încurajată mecanizarea și 
deci productivitatea", 
recunoaște dl_ inginer 
Gabriel Medrea. în comună 
există foarte multe utilaje 
agricole, însă este dificil să 
lucrezi pe suprafețe mici și 
în aceste condiții nu se 

bugetului pe 1999, subliniind 
două consecințe esențiale: 1 
bugetul reprezintă un atentat 
la producția internă de bunuri 
materiale, care nu se vor 
vinde din cauza sărăcirii 
populației și 2. lipsa de 
facilități pentru investitori va. 
diminua și mai mult 
potențialul productiv și de 
servicii al țării.

„Apel la 
rațiune”

9

- Și ce s-a întâmplat cu 
apelul?

- L-am adresat tuturor
structurilor puterii,
solicitându-le să dialogheze 
cu organismele societății 
civile și împreună să găsim 
măsuri corespunzătoare de 
reașezare a lucrurilor pe un 
făgaș normal. Am propus 
partidelor parlamentare să 
intre în contact cu .noi. Am 
avut deja întâlniri cu 
reprezentanți ai ApR, PAR și 
UDMR. Ne-au agreat ideile și 
ne-au promis sprijin. Impor
tant este că și cele patru mari 
confederații sindicale 

poate vorbi nici despre 
productivitate și nici 
despre o planificare a 
culturilor. Un avantaj în 
sprijinul producătorilor 
agricoli din zonă îl 
reprezintă relativa 
apropiere de Valea Jiului, 
piața de aici fiind cea spre 
care se îndreaptă 90% din 
producțiile agricole din 
Sântămăria Orlea. Din 
această cauză și culturile 
sunt alese în funcție de 
ceea ce se cere pe piața 
Văii Jiului. “Lucrurile sunt 
pe calea cea bună, 
singurul motiv care ar 
putea da dureri de cap 
producătorilor agricoli ai 
zonei fiind puterea tot mai 
scăzută de cumpărare a 
populației", concluzio
nează dl Medrea.

Andrei N/STOR

(CNSRL-Frăția, Cartel Alfa, 
BNS și CSDR) și-au 
exprimat acordul la 
demersurile noastre și chiar 
ne-au promis că vor veni cu 
unele propuneri și măsuri 
concrete pentru a închega 
un program amplu, com
plex, de scoatere a țării din 
impas. Două idei principale 
se desprind din gândirea lor. 
Prima ar fi stoparea scăderii 
puterii de cumpărare a 
populației și asigurarea 
premiselor de reintrare într- 
o creștere a puterii de 
cumpărare și a doua - 
găsirea unui optim, dacă se 
poate spune așa, în privința 
șomajului. Acum închegăm 
un document, o schiță de 
program, cu toate ideile, 
părerile, propunerile venite 
din zonele patronatului, 
asociațiilor profesionale, 
comunităților de afaceri, 
sindicatelor, încât să 
consolidăm o voce comună, 
rezonantă, care să fie luată 
în seamă de putere, spre 
binele țării. De aceea i-am 
și zis documentului „Apel la 
rațiune”. Prin dialog, 
înțelegere, acțiune con
cretă, responsabilă.

(Urmare din pag. 1)

pensiei lor la un nivel 
minim când va veni 
sorocul. Nu are de unde să 
știe onestul domn Pârvuț 
că “rechinii” post- 
decembriști, cu câți bani 
au strâns, privesc pensia 
ca pe bani de dat pomană 
cerșetorilor de pe stradă.

Un alt motiv de 
nemulțumire a petentului 
nostru este faptul că nu s- 
a aflat încă nimic concret

(Urmare din pag. 1)

CONEL, și supusă avizării 
Ministerului Industriilor și 
Comerțului care urma să 
emită un ordin în acest 
sens, așâ cum prevede 
Ordonanța de Urgentă nr. 
36/1998. ’

Cu ezitări și poticneli, s-a 
ajuns la etapa consultării 
sindicatelor - spune liderul în 
continuare. în mod 
neașteptat, Consiliul de 
Administrație al CONEL a 
căzut de acord, după analize 
comune aprofundate, asupra 
unui număr de disponibilizări. 
Menționăm că deciziile în 
cauză au fost luate pe baza 
unor normative de personal 
în vigoare, a acordurilor 
existente între partenerii 
sociali și de personalul 
minim necesar pentru buna 
funcționare a Sistemului 
Energetic Național.

Astfel numărul dispo- 
nibilizaților din S.C.Electrica 
urmează să fie în 1999 de 
1500, fapt statuat prin 
procesul verbal nr. 44 din

Foto: Traian MÂNU !

Un miner pensiunar 
ne scrie

referitor la evenimentele 
din Decembrie '89. “De ce 
au trecut 9 ani și nu s-au 
arătat acei vinovați care au 
tras și cine a ordonat să se 
tragă în revoluționarii din 
1989”, ne scrie cititorul 
nostru. Se aduce o acuză 
președinției, care deși a 
promis că în doi ani se va 
ridica vălul misterului, n-a 
reușit să facă nimic. Se

Cine mai înțelege ceva?
28.01.1999, încheiat la sediul 
CONEL. Pentru edificare, 
subliniem că S.C. ELECTRICA 
are în responsabilitate 
distribuția de energie electrică, 
întreținerea și reparațiile la 
liniile de înaltă, medie și joasă 
tensiune în România. Tot 
ELECTRICA furnizează și 
încasează energia electrică la 
nivel național. Toate acestea se 
realizează în momentul de față 
cu 36.147 de salariați, urmând 
ca, după restructurare, să se 
realizeze cu 34.647 de 
salariați.

Dar cum la noi nimic bun 
nu poate rămâne nestricat, 
Adunarea Generală a 
Acționarilor din CONEL a 
găsit cu cale să aprobe 
planul de restructurare, însă 
l-a completat cu o listă de 
observații care, de fapt, dă 
totul peste cap. Ce contează 
că niște oameni și-au zdrobit 
creierii ca să ajungă la o 
soluție? Ce contează că 

întreabă și de ce 
reprezentanții acelor 
instituții care sunt 
abilitate să cerceteze și 
să arate vinovății nu-și 
fac datoria.

Stimate d-le Pârvuț, 
răspunsul se află în cel al 
altei întrebări: cine a 
câștigat “revoluția” din 
1989? Se pare că nu “ai 
noștri"...

niște conducători au 
semnat, angajând onoarea 
firmei? AGA de la CONEL 
nu vede, nu aude. Cam 
asta rezultă din adresa nr. 
2587/02.03.1999, primită 
de sindicate. Acordurile se 
duc de râpă, textul de lege 
nu mai contează. 
Concedierile se vor face 
după cum vor mușchii a 
trei oameni, doi finanțiști și 
dl secretar de stat 
Stăiculescu, membri ai 
AGA de la CONEL. în fața 
celor trei, siguranța 
sistemului nu are valoare. 
Contează doar ambiția de 
a dărâma o activitate ce 
încă mai funcționează în 
România. Dumneavoastră 
mai înțelegeți ceva?”

Chiar așa stau lucrurile 
în realitate. Bucuroși le-om 
duce însă pe toate dacă 
avem sănătate, căci 
belelele curg gârlă pe 
capul omului de rând.

(Urmare din pag. 1)

“Asociația a fost constituită 
în 1990, în urma aflării situației 
din România, cu intenția de a 
ajuta în problema orfelinatelor 
și a azilelor de bătrâni. 
Organizația bisericilor din 
Pârtiile a luat legătura cu 
biserici din România, 
facilitându-se vizitarea unor 
astfel de instituții. Am văzut 
cum se lucrează în leagăne și 
orfelinate și am înțeles că nu 
putem schimba situația. Am fi 
putut ajuta cu bani pentru 
dotări ori pentru alimente dar 
era imposibil să schimbăm 
modul de organizare și 
mentalitatea lucrătorilor de 
acolo. Astfel că am hotărât să 
creăm noi o alternativă. Cu 
eforturi importante am găsit 
banii necesari și am demarat 
construcția unei case de copii 
la Sântămăria Orlea. Lucrările 
au fost finalizate la 1 noiembrie 
1992, dată la care au fost aduși 
și primii 16 copii de la Leagănul 
din Hunedoara. Toți copiii care

Dincolo de prejudecăți, dragoste și dăruire
ne-au fost repartizați sunt copii 
cu nevoi speciale. în plus, din 
cauza lipsei de afectivitate, 
copiii sufereau și de autism 
(stare patologică manifestată 
prin ruperea legăturilor cu 
lumea exterioară și intensa 
trăire a vieții interioare). Deși 
aveau 3-4 ori cinci ani copiii nu 
mergeau, nu vorbeau... Erau ca 
și pierduți.

Am selectat personal 
căruia i-am oferit un curs de 
instruire - teoretică și practică - 
la instituții similare din Suedia. 
Iar Casa de copii Aurora a fost 
organizată în sistem occidental, 
pe module familiale, fiecare 
copil având mămica sau tăticul 
lui. Am căutat ca personalul 
selecat să fie format din tineri 
fără prejudecăți, care să se 
poată atașa ușor de acești copii 
speciali, oferindu-le afectivitate. 
Astăzi după aproape șapte ani, 
copiii s-au schimbat mult în 
bine.

Statul român nu ne sprijină 
cu nici un leu, cu excepția 
alocațiilor copiilor. Nici la noi în 
Suedia banii nu se adună ușor. 
Pentru finanțarea acestui 
proiect s-a instituit un sistem 
prin care fiecare familie plătește 
lunar o taxă pentru îngrijirea 
acestor copii. în plus, un cor 
bărbătesc a făcut câteva turnee 
pentru a strânge banii necesari 
plății unor intervenții și 
tratamente medicale foarte 
costisitoare la care au fost 
supuși unii dintre copii în 
Suedia. Toate aceste eforturi le 
facem pentru că fiecare copil e 
unic, indiferent de felul cum 
arată și trebuie să fie iubit și 
ocrotit pentru ceea ce este “ - 
concluziona dna Zettergren.

Dragoste șl dăruire
Din discuția cu dna 

Zettergren am înțeles că 
principalele deficiențe ale 
sistemului românesc de 

ocrotire a copiilor orfani sunt 
modul de organizare și 
mentalitatea oamenilor. Dovadă 
că între timp lucrurile s-au mai 
schimbat este și faptul că de 
anul trecut s-a inițiat 
schimbarea sistemului, 
trecându-se la organizarea în 
module de tip familial. Totuși, 
am dorit să aflăm cum au 
depășit “mămicile" de la Aurora 
prejudecățile legate de munca 
cu copiii cu nevoi speciale.

Simona Prejban (28 de ani) 
este mămica Oanei Alina 
Fluieraș și lucrează la Aurora 
din 1993. “A fi mama unui astfel 
de copil implică, dincolo de 
muncă, dragoste și dăruire. 
Dacă ceea ce faci nu este din 
suflet, totul e în zadar. Acești 
copii sunt deosebiți datorită 
voinței de a-și depăși 
problemele de handicap și 
merită să fie iubiți. La Aurora nu 
vin ca la serviciu, ci vin ca la 
familia mea. Oana este până 

acum singura din copiii de aici 
care a răzbit. Dacă abia la patru 
ani a învățat să vorbească, la 
opt ani a mers în clasa I (la 
școala normală) și a obținut 
premiul I cu coroniță."

Mariana Cînda lucrează la 
Aurora din august ’96 și se 
îngrijește de Loti Sava. "Pentru 
mine Loti e ca și fetița mea de 
acasă. Ei îi acord mai mult timp 
decât fetiței mele adevărate 
pentru că aici mă ocup numai 
de ea în vreme ce acasă am și 
alte treburi gospodărești. Când 
sunt acasă îmi e dor de ea."

Diana Lucaci este mămica 
lui Marius și a Ioanei. "Copiii cu 
handicap sunt o prejudecată 
pentru că societatea 
românească nu e obișnuită să 
respecte oamenii, indiferent de 
problemele lor. Tineri fiind, noi 
cei de la Aurora am depășit 
această prejudecată. La cursul 
de pregătire din Suedia ni s-au 

oferit relații despre copii, 
despre bolile copilăriei și 
despre modul cum trebuie 
privit un copil cu handicap. 
Copiii nu trebuie priviți cu 
milă, ci trebuie iubiți pentru 
ce pot ei oferi mai bun: un 
zâmbet, o strângere de 
mână, o lacrimă. Nu am copii 
și nu cunosc dragostea de 
mamă adevărată, dar pe 
Marius și Ioana îi iubesc 
foarte mult. “

* * *

Spre deosebire de copiii 
din instituțiile de stat, copiii 
de la Casa de copii Aurora 
nu se aruncă imediat în 
brațele primului venit, 
cerșind afecțiune. Credem 
că aceasta este cea mai 
bună dovadă că la Aurora ei 
au parte de la mămicile și 
tăticii lor de afecțiune și 
dragoste.
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RECUSIFICARUIMM-UIIILOR PRIME PENTRU EXPORTUL UE CARNE 1

Recent, Guvernul Româ
niei a adoptat o hotărâre prin 
care se actualizează condi
țiile de încadrare a societăților 
comerciale în categoria între
prinderilor mici și mijlocii. Po
trivit hotărârii, întreprinderea 

kmică trebuie să aibă un per-

Cine cunoaște orașul Lu- 
peni, mai de mult sau mai de 
curând, știe ce însemna el 
din punct de vedere econo
mic înainte de 1989: două 
exploatări miniere (Lupeni și 
Bărbăteni), preparația căr
bunelui, întreprinderea de fire 
artificiale “Vâscoza", ocolul 
silvic, marea cooperativă 
meșteșugărească “Straja", în 
ultimii 15 ani și o țesătorie 
de mătase, care mai mult nu 
a mers decât a mers, alături 
de învățământ, sănătate, co
merț, sport ș.a.

- îmi vine greu și să mă 
gândesc la ce era ieri și ce 
este azi orașul Lupeni, me
ditează cu tristețe și neliniște 
viceprimarul său, inginerul 
pensionar la 53 de ani, Paul 
Grasu. “Vâscoza” e o ruină, 
cele două exploatări miniere, 
puternic lovite de aripa re
structurării, își reduc drastic 

Lactivitatea și personalul, “Stra

Incinta Minei 
Livezeni

Și pe aici bate 
vânt puternic de 
restructurare.

Cărbunele 
ajunge tot mai puțin 
și tot mai greu “la 
ziuă”

Foto: Traian MÂNU 

sonal de până la 49 de an
gajați și o cifră de afaceri a- 
nuală cuprinsă între 20 și 100 
de miliarde de lei, iar între
prinderea mijlocie 50-250 de 
angajați și o cifră de afaceri 
anuală de asemenea între 20 
și 100 de miliarde de lei.

ja” se zbuciumă să se priva
tizeze, celelalte domenii de 
activitate abia mai pulsează. E 
drept că Lupeniul face parte 
din zona defavorizată a Văii 
Jiului, care așteaptă investitori 
pentru redresare și așezarea 
pe făgaș normal a acestui 
mare bazin carbonifer, dar 

ORAȘUL LUPENI - UN 
MAGNET CU MAI 

MULTI POLI
cine știe ce va fi.

L-am întrebat pe dl Paul 
Grasu ce oferă orașul Lupeni 
celor care ar dori să inves
tească aici. “Pe lângă faci
litățile stipulate în Legea 20, le 
acordăm tot sprijinul nostru, 
al administrației locale. Le 
asigurăm forță de muncă dis
ponibilă, care poate fi reca

în vederea stimulării ex
portului de carne de porc și 
de pasăre, Executivul a emis 
o ordonanță prin care se a- 
cordă prime de 4.300.000 de 
lei/tonă pentru exportul unei 
cantități de 20.000 de tone 
de carne de porc și de 
5.500.000 de lei/tonă pentru 

lificată în diverse meserii, 
avem acces la drumul națio
nal 66 A și la calea ferată 
Livezeni-Lupeni, le punem la 
dispoziție în condiții avan
tajoase clădiri, terenuri, o 
serie de utilaje și echipamen
te rămase nefolosite.

Ce activități ar putea să 

inițieze în Lupeni potențiali 
investitori? “Polii de atrac- 
tivitate sunt mai mulți, preci
zează viceprimarul Lupe- 
niului: anumite sectoare in
dustriale și alimentare, tu
rism (doar ne aflăm la poa
lele Vâlcanului și 
Retezatului), dar și comerț, 
alte preocupări”.

exportul a 10.000 de tone de 
carne de pasăre. Beneficiază 
de asemenea prime agenții 
economici producători și cei 
din domeniul industrializării 
cărnii - exportatori care au 
încasat contravaloarea în va
lută a exportului prin băncile 
comerciale din România.

PRIMUL MINISTRU 
A CUNUAMNAI 

IIS-II LA MOARTE
Fondul Proprietății de Stat a fost înființat cu buna intenție 

de a privatiza societățile comerciale cu capital de stat aflate 
în administrarea sa. Se stabilise și un sistem de privatizare, 
așa-numitul MEBO, de care unii au profitat la vreme și n-au 
făcut rău. Instituția s-a dovedit însă, în timp, o vacă bună de 
muls de către salariații săi, în frunte cu șefii lor, comisioanele 
curgând fluviu spre buzunarele acestora. Procesul 
privatizării s-a derulat anevoios, mai marii FPS învârtind 
afaceri grase.Presa a semnalat în repetate rânduri 
asemenea fenomene, dar nimeni n-a cutezat să intre în 
acest labirint și să facă ordine. Nici nu avea cine de vreme 
ce parlamentari și guvernanți, alte persoane influente

- Ș/ n-a venit încă nimeni, 
die Paul Grasu?

- Mulți v^niți, puțini ră
mași. Sunt legi fiscale dure în 
țară, există nesiguranță. Faci
litățile promise nu se acordă 
ușor; e multă birocrație și 
corupție.

- Și totuși am auzit de o 
speranță.

- Este și nu-i lipsită de 
importanță. Un întreprinzător 
din lași și-a manifestat intenția 
de a deschide în orașul nos
tru o fabrică de confecții în 
care să angajeze 1700 de 
persoane. împreună cu ST- 
FPS Hunedoara i-am oferit, 
prin licitație, halele fostei țe
sătorii de mătase și sperăm 
ca investiția să reușească.. 
Aș mai face precizarea pen
tru cei interesați că cererile 
de angajare se pot depune la 
sediul ANDIPRZM - Centrul 
Zonal Petroșani, strada Gen.

ț Milea nr.32-34.

năvăliseră în AGA, CA-uri, comisii de cenzori în societățile 
comerciale, adunând ca hârciogii bani cu amândouă 
mâinile. Explicit: managerii celor mai multe societăți 
comerciale nu prea au salarii sub 10 milioane de lei pe lună, 
iar un membru al AGA sau CA încasează și el lunar cel puțin 
20 la sută din venitul managerului societății. într-un important 
cotidian central s-au publicat de curând veniturile de multe 
milioane (până la 60) ale unor salariați din FPS, împreună cu 
o sumedenie de sporuri de tot felul, și apartenența acestora 
la câte 3, 4 sau mai multe AGA, CA-uri, comisii de cenzori. 
Măsura fusese luată de deputatul țărănist Sorin Dimitriu, 
ajuns o vreme șef suprem peste FPS și peste finanțele țării, 
în ideea, vezi Doamne, de a-i proteja pe salariați de 
eventuale tentații. Ți-ai găsit...

Debarcarea lui Sorin Dimitriu și numirea la conducerea 
FPS a unui alt țărănist, Radu Sârbu, se părea că vor revigora 
instituția, că vor accelera ritmul privatizării. Și unii pași s-au 
făcut. Insuficienți însă pentru a demonstra că economia de 
piață se consolidează în România. însuși primul ministru, 
Radu Vasile, și-a manifestat nemulțumirea față de activitatea 
FPS, comentând: „Nu se înțelege rațiunea de a fi a acestei 
instituții. în 1999, FPS ar fi trebuit să dispară. Din păcate nu 
a dispărut. Există o teorie economică a birocrației. Conform 
ei, o instituție își creează o modalitate de a exista, uitând ce 
mandatare. Or, FPS crește și prosperă. Sunt șocat. Ultima 
lor realizare a fost creșterea salariilor cu 20 la sută. în noua 
lege a privatizării, în mai 2000 este prevăzută încheierea 
mandatului FPS?'

în replică, președintele FPS, Radu Sârbu, a ținut să 
precizeze: „Având în vedere că, în opt ani, FPS a privatizat 
doar 20 la sută din capitalul social, eu nu cred că până în 
luna mai, anul 2000, ne vom putea sfârși activitatea. Dar sper 
ca până la sfârșitul anului 2000 să mai avem de privatizat 
doar un sfert din ceea ce avem acum în portofoliu."

Mai credibilă pare afirmația lui Radu Sârbu. Știe mai bine 
cum se lucrează la FPS. Dar și ideea premierului este 
interesantă, cu sublinierea că și un condamnat la moarte 
mai poate trăi mult până la punerea în aplicare a sentinței. 
Probabil așa se va întâmpla și cu FPS...
i ,--------- .--------  

în cadrul programului de 
reîncadrare în diferite activități 
a personalului disponibilizat 
din.exploatările miniere ale Văii 
Jiului, la Aninoasa au fost 
concepute proiecte viabile 
pentru 180 de locuri de 
muncă. Dintre acestea, 120 
sunt create pentru realizarea

180 DE 
lOCURl DE 
munco ui 
nnmonsn

unor lucrări de interes public, 
fiind retribuite prin Agenția Na
țională de Ocupare și For
mare Profesională (cu finan
țare PHARE), iar 60 sunt asi
gurate de „Energoconstruc- 
ția”, care a câștigat licitația 
pentru reabilitarea unui seg
ment al magistralei de apă 
potabilă din Valea Jiului.

Angajările se vor face 
începând cu data de 1 aprilie 
1999. Nu-i păcăleală. Infor
mația ne-a fost comunicată 
de primarul orașului Aninoa- 

ksa, dl llie Botgros.

Pagină realizată de 
Dumitru GHEONEA 
Adrian SĂLĂGEAN

“AVRAM IANCU” S-A 
PRIVATIZAT

REP.:D-le director, din 
noiembrie 1998, Socie
tatea Comercială “Avram 
lancu” SA din Brad și-a 
schimbat statutul, 
devenind o firmă în care 
capitalul privat este, să 
zicem , covârșitor. Sunteți 
directorul și președintele 
Consiliului de Adminis
trație al firmei, iar 
împreună cu ceilalți doi 
acționari principali deți
neți 70 la sută din acțiuni 
la “Avram lancu”. V-aș 
întreba, pentru început, 
dacă intenționați să 
păstrați această denumire 
a firmei, a cărei rostire, în 
puternicul mercantilism al 
contextului, mi se pare 
puțin nepotrivită ?

I.H.: E adevărat că “A- 
vram lancu “ este o figură 
istorică marcantă a zonei 
Brad, iar asocierea numelui 
său cu o activitate 
aducătoare de profit a fost 
puțin forțată. Cei care au 
decis aceasta au făcut-o 
probabil dintr-o admirație 

pentru figura eroului, așa 
cum mulți întreprinzători își 
botează firmele cu numele 
celor dragi. Noi nu intențio
năm să schimbăm această 
denumire, din considerente 
ce țin de o anume strategie, 
SC “Avram lancu” SA do

Dialog cu dl loan Flărăguș, directorul 
SC “Avram lancu” SA Brad

bândind o anume marcă pe 
piață.

REP.: Ultima discuție 
avută cu fosta conducere 
a societății releva o stare 
de fapt în care, din lipsa 
unor posibilități de 
valorificare, câteva din 
spațiile societății deve
niseră “găuri negre” 
pentru finanțele firmei. 
Este vorba de fosta 
fabrică de gheață din 
Brad și cantina minerilor 
din Gurabarza. Care este 
starea acestor spații în 
prezent ?

I.H.: La finele lui 1998, am 

investit 50 de milioane de lei 
în reabilitarea clădirii ce adă
postea pe vremuri fabrica de 
gheață. Am închiriat spațiul 
unei firme româno-germane 
care dorea să producă port
bagaje aerodinamice pentru 
automobile. Din păcate afa

cerea nu a mers, firma înce- 
tându-și între timp 
activitatea. în ce privește 
clădirea cantinei de la 
Gurabarza, contra unei 
sume modice, am cedat-o în 
administrarea exploatării mi
niere, care a reabilitat-o, ofe
rind în ea o masă gratuită la 
intrarea în șut.

REP.: Aveți în adminis
trare cea mai mare rețea 
de magazine din 
municipiul Brad. Cum se 
împacă această calibrare a 
patrimoniului cu piața 
care, se știe, la Brad e tot 
mai redusă pe fondul 

pauperizării generale ?
I.H.: în patrimoniul firmei 

sunt înregistrate 23 de spații 
comerciale. Dintre acestea, 
17 sunt în administrarea pro
prie, șase având profil ali
mentar, cinci alimentație pu
blică și șase uz gospo
dăresc. De când am preluat 
conducerea societății am 
renovat 15 magazine și am 
schimbat politica de comer
cializare a mărfurilor. Am co
borât la minimum adaosul 
comercial, prețurile sub ve
chea conducere fiind mai 
mult decât exagerate, și ne
am propus să câștigăm din- 
tr-un rulaj mai mare. Avem 
ambiții serioase și muncim 
să ajungem de la un venit 
lunar de 422 de milioane, cât 
am obținut în luna februarie, 
la un miliard de lei.

REP.:Veți rămâne fidel 
exclusiv comerțului ?

I.H.: Ca intenție, suntem 
în studiu cu posibilitatea 
deschiderii unor activități 
productive. Din 6000 de mp, 
o treime pot fi folosiți în alte 
scopuri decât comerțul. 
Ideea este de a nu ne limita 
doar la piața Bradului, ci de a 
ne extinde desfacerea și în 
zone mai puțin defavorizate. 

Pentru aceasta suntem pe 
cale de a achiziționa două 
linii de îmbuteliere, din care 
una PET, pentru produse 
alimentare din gama uleiului, 
oțetului și a băuturilor 
alcoolice. Suntem de ase
menea în căutarea unui 
partener puternic cu care să 
dezvoltăm alt gen de afaceri 
în zonă. Idei ar fi.

REP.: Spuneți-ne mă
car una pe care o consi
derați viabilă .

I.H.: în zona Brad există 
zăcăminte considerabile de 
andezit care nu sunt valori
ficate. Cu o investiție sub
stanțială în utilaje, acest ande
zit, transformat în placaje, 
poate deveni o sursă de venit 
considerabilă. Forța de muncă 
din zonă este disponibilă și 
formată pentru lucrări de 
exploatare. Nu trebuie decât 
găsite resursele financiare 
care să permită demararea 
afacerii. Acest lucru este însă 
cel mai greu, foarte puțini 
investitori având curajul să se 
mai antreneze în lucrări de 
amploare în prezent. Incer
titudinile legislative și creșterea 
riscului de țară țin departe 
capitalul vestic, iar cel autohton 
nu s-a maturizat încă.
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La sfârșitul lunii 
trecute, membrii 
Centrului local Deva din 

cadrul Organizației Naționale 
“Cercetașii României” 
(ONCR) au găzduit, la tabăra 
Căprioara, un stagiu de for
mare pentru șefi de unitate, 
organizat cu sprijinul Direcției 
Județene de Tineret și Sport 
Hunedoara și al câtorva 
sponsori. Stagiul, la care au 
participat 35 de cercetași din 
Alba lulia, Tg.Mureș, Oradea, 
Sein, Vâlcea, Suceava, 
Nădlac și Hunedoara, a con
stituit prima acțiune de am
ploare din acest an a cen
trului devean și a avut drept 
scop pregătirea teoretică și 
practică a șefilor de unitate.

Timp de trei zile, echipa 
națională de formare din par
tea ONCR, coordonatoarea 
stagiului, a prezentat partici- 
panților o serie de materiale 
informative și tehnici referi
toare la metodologia Scout. 
Astfel, s-au urmărit cunoaș
terea nevoilor și caracteris
ticilor copiilor și tinerilor pe 
branșe de vârstă; prezen
tarea pedagogiei de branșă; 
elaborarea, conceperea și

DE C£ CAL/FfCATfVE ÎN LOC
DE NOTE?

Ministerul Educației Națio
nale a propus ca anul școlar 
1998 - 1999 să reprezinte mo
mentul de debut al aplicării în 
școli a Curriculum-ului Național, 
ale cărui componente principale 
sunt planul de învățământ și 
programele școlare. Aplicarea 
reformei în învățământ are con
secințe importante și în domeniul 
evaluării. în cadrul programului 
de reformă a învățământului din 
țara noastră, pentru evaluarea 
rezultatelor școlare în învăță
mântul primar, a fost introdus 
sistemul de apreciere a rezul
tatelor școlare cu calificative în 
locul celui cu note de la 10 la 1.

Introducerea acestui model 
de apreciere are o justificare 
psiho-pedagogică și tehnică. 
Semnificația calificativelor este 

punerea în practică a peda
gogiei proiectului; tehnici de 
animație și autoevaluare, pre
cum și realizarea unui schimb 
de experiență între participant.

Cercetașii deveni consi
derau binevenită realizarea 
acestui stagiu, întrucât stagii

CERCETAȘII 
SE ' 

POEGATESC
de formare nu au mai fost or
ganizate în România de a- 
proape doi ani.

- Majoritatea lucrurilor care 
ne-au fost prezentate erau 
practic cunoscute, dar acum 
le-am aprofundat și teoretic, 
ne spune Răzvan Frâncu.

- A fost un stagiu bine 
structurat; pentru mine a re
prezentat un prilej de a-mi 
reaminti o parte din ceea ce 
am învățat într-o acțiune simi
lară, mai complexă, desfă
șurată acum trei ani în Franța 
- afirma, la rândul său, Cristi

percepută de către elevi mai ușor 
decât cea a notelor. Calificativele 
- ordonate pe o scală de 4-5 
trepte - corespund reprezentărilor 
pe care educatorul și le formea
ză asupra performanțelor elevilor 
dintr-o clasă, precum și ale unui 
elev la diferite discipline. învăță
mântul poate afirma totdeauna 
despre orice elev din qlasă că 
face parte din grupul celor mai 
buni, “de vârf’, sau din rândul 
celor de nivel “satisfăcător".

Calificativele sunt mai ușor 
de folosit și reprezentând o scală 
mai restrânsă (cu 4 trepte) favo
rizează realizarea unei aprecieri 
mai exacte, chiar dacă este mai 
puțin nuanțată. De asemenea, 
deși sistemul calificativelor nu 
permite prelucrarea statistico- 
matematică, ele pot fi ușor con

Țintea.
- Aveam nevoie de un 

asemenea stagiu pentru a 
forma, spre exemplu, patrule 
cercetășești care să cuprindă 
și alți membri decât ai orga
nizației noastre, cum am 
procedat recent cu elevi de la 
Palatul Copiilor, precizează 
Nicoleta Stăncescu.

loan Kiss, cel mai tânăr 
participant (17 ani), era entu
ziasmat, considerându-se 
deja inițiat în tainele cercetă- 
șiei - acest mod de viață care 
l-a ajutat să-și descopere 
răbdarea.

"De învățat au fost multe 
în cursul stagiului, volumul de 
informații prezentat dovedin- 
du-se chiar prea mare într-un 
timp foarte scurt", erau de 
părere toți cei cu care am 
discutat.

Dincolo de conținutul pro- 
priu-zis al programului, sta
giul de formare de la Că
prioara a reprezentat încă o 
pledoarie pentru valoarea 
muncii în echipă, care este 
un concept de bază al 
cercetășiei.

Georgeta BÎRLA, 
Ciprian MARiNUȚ Â

vertite în note, în scopul efec
tuării unor prelucrări, atunci când 
acestea sunt necesare.

încă o contribuție a reușitei 
în domeniul la care ne referim o 
constituie cunoașterea de către 
elevi a criteriilor de evaluare a 
performanțelor lor. Motivarea de 
către propunător a calificativului 
acordat, exersarea elevilor în 
cazul probelor autoevaluative le 
oferă posibilitatea de a decoda 
modul de apreciere al educa
torului și de a ști ce trebuie să 
îndeplinească pentru a atinge un 
palier. Este o cale prin care 
elevul este angajat nu numai în 
activitatea sa de învățare, ci și în 
cea de evaluare a performanțelor 
proprii.

învățător Viorica iACOB, 
Școala Generată Nr. 6 Deva^

O ÎNTREBARE ȘE PUNE TOT MAI DES
- „De ce nu le place ti

nerilor în România și visea
ză să piece în occident?"

Nu știu răspunsul dat de 
mai marii acestei țări, dar răs
punsul observat de mine este 
că: - Dimpotrivă, tinerii își 
iubesc țara și plaiurile nata
le, își doresc să rămână aici 
și să-și întemeieze o familie, 
o casă și să reușească în 
cariera aleasă. Toate visele lor 
au fost făurite aici integrând 
aceste plaiuri, această limbă, 
această cultură.

Sunt tineri inteligenți și 
chiar excepționali care visea
ză să schimbe ceva în aceas
tă țară, care visează să facă 
lucruri mărețe demne de 
lauda și bucuria țării. Tineri cu 
visele și cutezanța necesară 
pentru a ridica numele țării pe 
cele mai înalte culmi. Sunt 
tineri care au învățat 
sacrificându-și multe ore ale 
zilei și chiar nopțile pentru a 
acumula cunoștințele nece- 
sare și pentru a putea fi numi

La ora de informatică
Foto: Traian MÂNU

ți: „Cel mai bun”. Dar o dată 
terminați anii de studii acești 
tineri își doresc nu doar 
aplicarea celor învățate ci și 
studiul continuu, drumul spre 
nou și cercetarea viitorului. 
Realitatea din România însă 
nu este așa cum se așteap
tă a fi. Câmpul muncii

EXPORTUL 
DE 

MATERIE 
CENUȘIE

presupune lupta pentru exis
tența zilnică nu doar proprie 
ci și a eventualei familii. Ni
meni nu înțelege nevoia de 
studiu continuu a acestor 
tineri excepționali, nu li se 
oferă posibilități și nu li se 
plătește valoarea muncii. 
Cum să faci studiu, cum să 
cercetezi și cum să poți face 
noul dacă abia ai bani pentru 

existența zilnică!? După a- 
tâția ani de studiu acești tineri 
află cu tristețe că inteligența 
nu e prețuită. Șmecherii, cei 
cu pile și descurcăreții o duc 
mult mai bine. Singura 
alternativă rezonabilă pentru 
visele lor rămâne emigrarea 
spre occident, acolo unde 
inteligența este respectată și 
plătită, unde se pot înfăptui 
visele și proiectele cele mai 
îndrăznețe, acolo unde lupta 
și sacrificiul au rezultatele 
așteptate.

Poate mai marii țării ar 
trebui să-și folosească pro
pria materie cenușie, până 
nu e prea târziu, să ajute 
inteligența românească și să 
oprească acest export liber și 
gratuit al materiei cenușii. 
Nimeni nu trăiește doar cu 
vise, iluzii și speranțe de mai 
bine. Tinerii inteligenți s-au 
săturat să fie o nouă gene
rație de sacrificiu...

Ina DELEANU

IMAGINI IN 
DIRECT DIN 

TOATE 
COLTURILE LUMII r

Pentru cei ce „navighează" 
ore în șir în Internet există ne
numărate puncte de atracție. 
Unul dintre acestea este cu si
guranță sistemul ,,web cam”. 
Acesta este alcătuit dintr-o ca
meră video mai specială care 
preia imagini și le transmite unui 
site care le monitorizează. 
Dacă cineva accesează site-ul 
respectiv va vedea live pe ecran 
ceea ce tocmai a filmat camera 
web. Practic, în acest fel se pot 
obține imagini în direct din orice 
punct al lumii. Rezultatul nu 
este neapărat un film, pentru 
reîmprospătarea imaginilor fiind 
necesară apăsarea butonului de 
reîncărcare a browser-ului.

Există în Internet peste 
1000 de asemenea camere am
plasate în toate colțurile lumii și 
de cele mai multe ori în locuri

TINERII Șl INFRACȚIUNEA
Hot la 11 ani

f

Marius Andrei I. din Deva a 
început să fure pe când avea 11 
ani. Acum el are 14, iar poliția a 
definitivat cercetările privind acti
vitatea lui infracțională din ultimii 
trei ani. S-a stabilit că furturile 
erau specialitatea lui. lată și 
câteva din isprăvi.

>Aflându-se în magazinul 
“Avicola” din cartierul “Dacia”, din 
geanta unei cumpărătoare a furat 
un portmoneu în care se aflau 
acte personale și 10.000 de lei.

>în piața improvizată din 
Cartierul “Gojdu”, unui pensionar 
i-a furat o geantă care conținea 
acte de identitate, alimente și 
40.000 de lei.

>-Din buzunarul unui cetățean 
aflat în Piața agroalimentară a 
municipiului a sustras un port

O tânără și frumoasă văduvă este curtată de un domn 
cam trecut.

- Spui că mă iubești. Dă-mi o dovadă! spune nostima 
văduvioară.

- La vârsta mea, doamnă, nu pot da dovezi. Trebuie să fiu 
crezut pe cuvânt.

Cin ipând țt-o poantă Ca 1P
Dreptate
“Nedreptatea produce tulburări, uri și lupte între cetățeni, pe 

când dreptatea dă naștere la concordie și prietenie”.

moneu. Nu s-a ales cu nimic, 
întrucât acesta conținea doar 
documente personale.Pe la mij
locul lunii ianuarie a.c., din buzu
narul unei pensionare a furat un 
portmoneu care conținea 
500.000 de lei și obiecte de uz 
personal. Treaba s-a petrecut 
într-un magazin de pâine.

>în aceeași zi, aflat în Piața 
municipiului, tot din buzunarul 
unei doamne a furat un telefon 
celular în valoare de 2.000.000 
de lei.

>Cea din urmă ispravă a lui 
Marius s-a consumat la Com
plexul “Izvorul Veseliei". Și aici a 
furat din buzunarul unei femei un 
portmoneu. Majoritatea docu
mentelor și telefonul au fost 
recuperate. (V.N.)

Plato

Sonny și Cher se mută în 
1970 în Las Vegas intrând în 
circuitul cabareturilor, baru
rilor și cluburilor de noapte, 
susținând showuri seară de 
seară. Popularitatea lor a 
crescut progresiv revenind la 
cea din perioada de glorie.

în 1971 Sonny și Cher 
semnează un contract cu 
compania TV CBS, care le 
propune un show săptămâ
nal cu durata de o oră sub 
numele "The Sonny And 
Cher Comedy Hour”. Acest 
show antrenant în care 
apăreau staruri în vogă le-a 
crescut și mai mult popu
laritatea.

Cher realizează un nou 
disc solo Gypsy,Tramps & 
Thieves (MCA), piesa titlu 
aleasă ca single promoțional 
devenind al doilea milion se
ller al ei figurând două săptă
mâni ca No. 1 în Billboard 
(2.10.1971) și locul 4 în UK 
(27.11). Pe album sunt inclu
se piesele: Way Of Love/ 
Gypsys, Tramps & Thieves/ 
He’ll Never Know/ Fire & 
Rain/ When You Find Out/ 
He Ain't Heavy He’s My 
Brother/ I Hate To Sleep

CHER (IV)
Alone/ I’m In The Middle/ 
Touch And Go și One Honest 
Man.

Cher semnează un 
contract de colaborare cu 
celebra revistă Vogue.

Anul 1972 a fost de ase
menea un an prolific, după 
apariția discului Sonny & 
Cher Live, duo-ul revine în 
actualitate cu albumul All I 
Ever Need Is You (MCA), pri
mul disc de studio după a- 
proape 4 ani de absență. Sin-

MUSIC BOX
glelul promoțional All I Ever 
Need Is You a figurat pe locul
7 în Billboard (13.11.1971) și
8 în UK (19.02.1972). Pe al
bum sunt incluse piesele: AII 
I Ever Need Is You/ A Cow
boy’s Work Is Never Done/ 
When You Say Love/ Mama 
Was a Rock'N'Roll Singer 
And Papa Used To Write All 
Her Song/ You Better Sit 
Down Kids/ Crystal Clear, 
Muddy Waters/ The Beat 

Goes On (Live)/ I Got You 
Babe (Live)/ United We 
Stand (Live) și Bang Bang 
(My Baby Shot Me Down) 
(Live). Din albumul produs de 
Snuff Garrett au mai fost ex
trase pe single A Cowboys 
Work Is Never Done (No. 8 în 
Billboard la 11.03.1972) și 
When You Say Love (folosită 
ca fundal la reclama pentru 
bere Budweiser, locul 32 în 
Billboard.la 5.08).

Tot în 1972 Cher lan
sează singlelul The Way Of 
Love (locul 7 în Billboard la 
12.02), pentru ca la 22.07, 
casa MCA să scoată albumul 
Foxy Lady produs de Snuff 
Garrett și Sonny Bono. Pe 
album sunt incluse piesele: 
Living In A House Divided/ It 
Might As Well Stay Monday/ 
Song For Yoy/ Down, Down, 
Down/ Don’t Ever Try To 
Close A Rose/ The First 
Time/ Let Me Down Easy/ If I 
Knew Then/ Don’t Hide Your 
Love și Never Been To Spain. 
Singlelul Living In A House 
Divided a figurat pe locul 22 
în Billboard (3.06).( va urma )

Horia SEBEȘAN

dintre cele mai surprinzătoare. 
Spre exemplu la adresa www.- 
royal-colonial.com/bocacam.- 
html există o cameră web care 
preia imagini din zona Boca 
Raton, Florida, SUA, un loc ex
trem de frecventat de turiști. Aici 
imaginile se reîncarcă automat 
și sunt-100% în direct. La adre
sa www2.cbs2ny.com/cbs2ny/ 
live/ se găsește o cameră web 
care este situată pe acoperișul 
clădirii World Trade Center din 
New York. Ea oferă o imagine 
de-a dreptul superbă a metro
polei americane. Nici rușii nu au 
rămas mai prejos, o asemenea 
cameră fiind amp’lasată la 
Kremlin. Investiția pentru aceas
tă cameră s-a cifrat la 15.000 de 
dolari. însă este oferită o ima
gine extrem de plăcută. Site-ul 
rușilor poate fi găsit la adresa 
www.kremlinkam.com.

Din păcate, noi românii am 
(rămas în urmă la acest capitol și 

cel puțin până la această dată nu 
avem cunoștință de intenția vre
unei firme interesate în concre
tizarea unui asemenea proiect. 
Beneficiile pentru turismul româ
nesc ale unor asemenea camere 
web ar fi însă imense și poate că 
în curând se vor găsi investitori 
dispuși să le amplaseze în cele 
mai pitorești locuri din țară.

Andrei NiSTOR

www2.cbs2ny.com/cbs2ny/
http://www.kremlinkam.com
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5ocîetatea Comercială APOLLO SA DEVA
cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie, nr. 37/A,

organizează licitație publică cu strigare, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, 
aprobată prin Legea nr. 44/98 și Normelor metodologice aprobate prin HG nr. 55/1998, pentru 

vânzarea următorului activ:
- Denumire activ: Sector Mecanic UGIRA
- Obiect de activitate: Service auto
- Adresa activului: Deva, str. A. Șaguna, nr. 8
- Prețul de pornire: 2.700.000 mii lei.
La prețul de adjudecare se adaugă TVA-ul, suportat de cumpărător.
Licitația va avea loc pe data de 30.03.1999, ora 12.00, la sediul firmei situat în Deva, str. 1 

Decembrie, nr. 37/A.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației pe 

data de 05.04.1999.
Dosarele pentru prezentarea activelor pot fi procurate contra cost, zilnic de la sediul societății 

comerciale între orele 9-13.
Alte relații privind activul ce urmează a fi vândut se pot obține la telefonul 054-214296 - dl 

Halalai Dionisie - director tehnic.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul societății până în ziua licitației, ora 

9, documentele prevăzute de legislația în vigoare precum și dovada achitării contravalorii dosarului 
de prezentare.

Participant la licitație vor depune la casieria societății sau în contul nr. 2511000022501589 
deschis la BANCA TRANSILVANIA DEVA taxa de participare de 1.000.000 lei și vor face dovada 
consemnării la dispoziția societății comerciale vânzătoare a garanției de 3% din prețul de pornire a 
licitației

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

Datele statistice privind 
activitatea SC "Minexfor” SA 
Deva, din 1990 încoace, arată 
diminuarea dramatică a aces
teia. Tendințele Guvernului de 
limitare fermă, cu deosebire in 
ultimii doi ani, a pierderilor ma
sive din industria extractivă, au 
consecințe directe și imediate 
și asupra prospecțiunilor și 
explorărilor geologice. Câteva 
date consemnate de dl ing. Ni
colae Țandrău, directorul gene
ral al SC "Minexfor" SA Deva, 
sunt concludente: numărul de 
angajați al societății a scăzut 
de la 3500 în anul 1992 la doar 
540 în prezent, în timp ce 
numai într-un an volumul cer
cetării geologice s-a redus cu 
peste 60 la sută, dacă se ia în 
calcul și rata inflației, respectiv 
de la 13,7 miliarde de lei în 
1993 la numai 8 miliarde de lei 
în 1999.

- în Valea Jiului, de exem
plu, spune dl Nicolae Țandrău, 
considerată un punct fierbinte 
al mineritului românesc până in 
anul 1990, cercetarea minieră 
este astăzi suprimată total. Nu 
mai executăm prospecțiuni 
măcar cu caracter științific, 
nici nu mai realizăm acele lu

Maria s-a 
spânzurat
Polițiștii din Hațeg au 

efectuat cercetări pentru lua
rea măsurilor legale privind

(i^h MIERCURI
'i IO martie

TVR1
9.00 TVR Cluj-Napoca 

1Q.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Sensul 
tranziției (r) 13.00 D-na King, 
agent secret (s/r) 14.10 Santa 
Barbara (s/r) 15.00 Tradiții
16.30 Timpul Europei 17.00 
Povestirile lui Donald Rățoiul 
(da) 17.30 Medicina pentru 
toți (mag. med.) 18.10 Ca
mera ascunsă 18.35 Familia 
Simpson (s, ep. 20) 18.55 
Fotbal Meci amical: România 
- Israel (d) 20.50 Jurnal: 
Meteo. Sport. Ediție specială 
21.35 Lumea bărbaților (s, ep. 
6) 22.00 Impact

TVR 2
9.00 Teleenciclopedia' (r) 

10.00 Opinia publică (r) 11.00 
Pelerinaje (r) 11.30
Mapamond (r) 12.00 Sunset 

crări de foraj în fața liniilor de 
exploatare ale minerilor. Extrem 
de puțin mai lucrăm și pentru 
Compania Națională a Cuprului, 
Aurului și Fierului "Minvest” 
Deva. Au fost închise obiective 
de prospecțiuni și explorări geo
logice la Săcărâmb, Hondol, Ca- 
raci - în județul Hunedoara, la

Investitori 
străini în 

patrulaterul 
Munților 
Metalici

Roșia Poieni și Larga - în județul 
Alba, ca să mă refer doar la 
câteva.

- Nu mai sunt resurse 
minerale, die director? Nu 
mai avem nevoie de ele?

- Ba da. După părerea mea, 
patrulaterul Munților Metalici, din 
perimetrul nostru de acțiune, are 
cel mai mare grad de minera- 
lizatie din Europa. De aceea și 
are un mare grad de atractivi-

pe Maria Tatulea, 65 de ani, de 
loc din Vâlcelele Bune, 
comuna Bretea Română, care 
s-a spânzurat în locuința sa. 
Nu există suspiciuni de comi
terea vreunei fapte penale.

Beach (s/r) 13.00 Sănătate, 
că-i mai bună decât toate! (r) 
14.00 Emisiune în limba 
maghiară 15.10 Limbi 
străine. Germană 15.35 Patru 
surori (d.a) 16.00 Țiganca (s, 
ep. 154) 16.45 Santa Barbara 
(s) 17.30 De dragoste... 20.10 
D-na King, agent secret (s) 
22.00 Arșița Arizonei (f.p. SUA 
1987) 23.30 Meridianele 
dansului

ANTENA I
10.00 Știri 10.15 Agenția de 

presă (r) 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.30 
Prințul din Bel Air (co. SUA 
1985) 14.00 Știrile amiezii
14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 
184)16.30 Știrii 7.00 Trei des
tine (s, ep. 103) 18.00 
Uraganul (s, ep. 41) 19.00 
Observator 19.30 Marius T ucă 
Show 21.00 Centurion Force 
(f.a SUA 1995) 23.00
Observator 23.30 Agenția de 
presă 23.35 Prezentul simplu 

tate pentru o serie de inves
titori străini. Chiar la noi s-au 
interesat mulți de viabilitatea 
mineritului de aici.

- Și n-ați legat nici o 
colaborare?

-Din punctul nostru de ve
dere, da. încă din decembrie 
1997 am încheiat un contract 
cu SC Mixtă Euro Gold, iar mai 
de curând am semnat o aso
ciere în participațiune cu firma 
americană Gold Discovery 
Company pentru cercetarea 
punerii în valoare a zăcămân
tului complex de la Talagiu, ju
dețul Arad.

- Am auzit însă că ei nu 
se prea aventurează în 
subteran.

- Nici unul, dar nici unul 
dintre investitorii străini nu și- 
au manifestat intenția de a 
face explorări în subteran, ci 
numai la suprafață, în cariere, 
beneficiind de agregate și in
stalații de preparare de mare 
productivitate și eficiență.

Asemenea colaborări cu 
oameni de afaceri străini are și 
SC "Minvest" Deva, care dau 
deja unele semnale pozitive.

Dumitru GHEONEA

Geanta cu 
bucluc

Lucrătorii Postului de 
poliție TF Deva au cercetat în 
stare de arest pe Constantin 
Mihai, 31 de ani, din 
comuna Nicolae Bălcescu, 
județul Vâlcea. Deși a mai 
avut de lucru cu polițiștii, 
Constantin nu s-a liniștit.

PRO IV
7.00 Bună dimineața, PRO IV 

e al tău! 9.10 Cărările iubirii (s/r) 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 10.45 
Aventura (s/r) 11.30 NYPD Blue 
(s/r) 12.30 Susan (s/r) 12.55 
Știrile PRO IV13.00 Hercule (s) 
14.00 Xena (s) 15.00 Spirit de 
echipă (s) 15.30 Tânăr și neliniștit 
(s) 16.15 Cărările iubirii (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Dreptul la 
iubire (s) 18.15 Știrile PRO TV 
19.20 Chestiunea zilei 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Good Night, 
Sweet Wife: A Murder in Boston 
(dramă SUA 1990) 22.15 Știrile 
PRO TV 22.20 Chestiunea zilei 
22.30Mebun după tine (s, ep. 27)

ACASĂ
7.0u Celeste se întoarce (s/r) 

7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 Dex, 
mascatul (d.a/r) 9.00 Dragostea 
nu moare (s/r) 10.00 Anastasia 
mio fratello (f/r) 11.40 Ca la 
mama Acasă (r) 11.45 Ultima 
vară (s/r) 12.30 Dragoste și putere

Satul trăiește și 
prin școala sa

Am poposit nu cu multă vreme în urmă în satul Dăbâca, 
comuna Toplița. După câteva ore petrecute printre săteni ne-am 
dat seama că satul trăiește destul de intens, ca pretutindeni, 
oamenii avându-și bucuriile și necazurile lor. Nici aici viața nu este 
ușoară. Dar merge înainte, cu urcușurile și coborâșurile ei.

De acest lucru ne-am convins cel mai mult la școala din sat. 
Și ne-am simțit parcă mai tineri printre copiii de aici. Sala de clasă 
unde se desfășoară cursurile nu diferă cu nimic față de cele de 
la oraș. Acest lucru, prin străduința doamnei învățătoare Elena 
Cătesc, cea care de mai bine de 10 ani pune creionul în mâna 
copiilor din Dăbâca. Oful ei cel mare este că sunt tot mai puțini 
copii.

- Au fost ani când aveam în școală și 70 de elevi. Aveam și 
grădiniță în sat. Acum, în clasele l-IV, mai sunt 7 copii - ne spunea 
cu părere de rău dna Elena. Și tineretul a plecat din sat. De altfel, 
după terminarea clasei a IV-a copiii sunt nevoiți să-și continue 
studiile la Hășdat.

Cu toate acestea, copiii se prezintă bine la învățătură - ține să 
ne precizeze învățătoarea. în încăpere învață copii din clasele I, 
a Il-a și a IV-a. Pentru un astfel de sistem de învățământ, munca 
dascălului este mai dificilă, dar printr-o bună organizare se pot 
obține rezultate bune. Este și cazul Școlii din Dăbâca, iar părinții 
sunt mulțumiți de felul cun învață copiii carte.

lată și cam ce vor să ajungă copiii din Dăbâca atunci când 
vor fi mari. Aurel Fudurică vrea să se facă polițist. De ce? 
“Pentru că salvează oamenii. îi amendează și arestează pe cei 
răi”.

Elena Sofica vrea să se facă vânzătoare, Alina lonescu, 
învățătoare, Lucian Corduneanu, avocat, Daniela Pascotesc se 
mai gândește, Maria Herban, doctor, iar Florin Fudurică, tot polițist.

Dacă ținem cont că, până în prezent, calificativele sunt numai 
de bine și foarte bine, credem că acești copii au toate șansele 
să-și împlinească visele.

V. NEAGU

La Școala din satul Dăbâca, elevii sunt puși serios pe 
treabă

Foto: Traian MÂNU

Aflându-se el în trenul acce
lerat nr. 1122 Arad - Deva, 
de la un călător a furat o 
geantă de voiaj care conți
nea 150.000 de lei și docu
mente personale.

Dl Trandafir 
este bot

La Simeria, polițiștii au 
depistat un recidivist de 24 

(s/r) 13.15 Misterioasa doamnă 
(s/r) 14.00 Surorile (s) 15.00 
Marimar (s, ep. 29) 16.00 Ce
leste se întoarce (s, ep. 29) 16.45 
Guadalupe (s, ep. 140) 17.30 
Ultima vară (s, ep. 89) 18.25 Ca 
la mama Acasă 18.30 Dra
gostea nu moare (s) 19.25 Dex, 
mascatul (d.a) 20.00 Dragoste 
și putere (s,e p. 323) 20.45 
Misterioasa doamnă (s, ep. 186)
21.30 Surorile (s, ep. 53)

PRIMA IV
7.00 Music Box 12.00 Ora 12 

13.00 Știri 13.10 Atingerea 
îngerilor (s) 14.05 Celebri și 
bogați (s) 15.00 Maria, 
Mercedes (s, ep. 74) 16.00 
Știri 16.10 Tia și Tamera (s, 
ep. 72) 16.30 Malcolm și 
Eddie (s, ep. 72) 17.00 Jerry 
Springer Show 18.00 Știri 
18.5P Real TV 19.00 Detectivi 
de eiicâ (s, ep. 48) 20.00 Ca
mera ascunsă (div.) 20.30 
Comisarul Rex (s, ep. 15)
21.30 Gardă de corp (s, ep. 2)
22.30 Știri 

de ani, din Geoagiu, fără 
nici o ocupație, care fura 
îmbrăcăminte pusă pe 
sârmă la uscat. Numai de 
la un singur cetățean, 
Tiberiu Trandafir a furat 
haine în valoare de 
300.000 de lei.

Rubrică realizată cu 
sprijinul iPJ Hunedoara

HB®
10.00 Gangsteri... la 

feminin! (f.a. SUA 1997) 
12.00 Dovada (dramă 1989) 
13.45 Foamea (s): "Farul" 
14.15 Alo, aici Denise! 
(comedie SUA 1995) 15.30 
Eu și Zelly (dramă SUA 
1988) 17.00 Vulturul negru 
(f.a SUA 1989) 18.30 
Caracter (dramă SUA 1987)
20.30 Gotti (dramă SUA 
1996) 22.30 Lexx (s): 
"Planeta deșeurilor” (p. II)
23.30 Pistolarii (f.a. SUA 
1990)

PRO IV - DEVA
06.45-07.00 Program 

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

Miercuri, IO martie

2 BERBEC
Doamnelor, faceți orice 

pentru o schimbare cât de 
mică, încercați să vă găsiți 
scopuri și probleme noi. Aveți 
grijă să nu vă supraestimați. 
Nu vă legați la cap dacă nu 
vă doare.

5 TAUR
Sunteți foarte

dezinteresați și demni de 
toată dragostea. Faptul că 
țineți la familie și sunteți fideli 
partenerilor, nu este 
supunere domestică, ci 
virtute...

3 GEMENI
Seria succeselor dv. va 

continua, cu mici întreruperi, 
încercați să cheltuiți cât mai 
puțin în cursul acestei 
săptămâni. E momentul pentru 
planuri de viitor.

5 RAC
Sunteți mai puțin rezistenți 

la oboseală, neliniștiți, buna 
dispoziție fiind destul de 
oscilantă. Capacitatea de 
concentrare este în scădere, 
ceea ce va influența negativ 
activitatea dv.

Z> LEU
Doamnele nu vor avea 

parte de o zi prea grozavă. 
Armonia relației cu partenerul 
devine foarte importantă 
pentru cele născute în 
august, fiind mult mai 
sensibile acum.

3 FECIOARĂ
Viața socială activă vă va 

aduce noi relații. Este posibil 
să întâlniți o nouă dragoste. 
De data aceasta, sunteți 
animat mai ales de curiozitate, 
nu de sentimente.

O BALANȚĂ
V-ar prinde bine puțină 

mișcare și bună dispoziție. 
Energia v-a scăzut simțitor. 
Organizați o petrecere la sfârșit 
de săptămână și invitați-vă 
prietenii; ori faceți o excursie.

O SCORPION
Sunteți sub influența 

benefică a lui Mercur și aveți 
șansa să vă măriți veniturile. 
Nu ratați ocaziile ce vi se 
oferă și nu vă compătimiți 
partenerul cu vecinii sau 
partenerii altora...

O SĂGETĂTOR
Perioada benefică va 

continua. Puteți obține un 
succes remarcabil prin 
intermediul relațiilor dv. Vă 
puteți aștepta la o Schimbare 
rriajoră, cu efect pozitiv 
asupra evoluției viitoare a dv. 

O CAPRICORN
Femeile Capricorn sunt 

mai tensionate. Vă irită în mod 
special faptul că alții lucrează 
mai puțin, dar se organizează 
mai bine, fiind astfel mai 
avantajați decât dv.

O VĂRSĂTOR
Pe plan profesional, 

rămâneți pe culmi. Dacă 
sunteți vigilenți, e momentul 
să puneți bazele viitorului și 
ale carierei. Merită să vă 
ocupați de afaceri noi.

O PEȘTI
Nu vă așteptați la o zi 

liniștită, lipsită de stres și de 
griji. Pe cei cu mari succese 
îi veți urmări cu atenție și 
invidie. V-ar putea fi de folos 
cunoștințele din zodia 
Gemenilor sau a Balanței.

«•teste?
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VANZARl 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 
1700 mp în Geoagiu Băi, preț 
negociabil. Tel. 216590, după 
ora 20.

• Vând casă la Vețel, preț 
negociabil. Tel. 224575. 
(9249)

• Vând casă ultracentral 
(200 mp construcție, 400 mp 
teren) Deva. Telefon 092/ 
275404. (9306)

• Vând apartament cu 3 ca
mere, două băi, două bal
coane închise, str. 22 De
cembrie. Telefon 624617. 
(9781)

• Vând apartament două 
camere Deva, etaj 2. Telefon 
624576. (9784)

• Vând garsonieră mo
bilată, zonă centrală, etaj 2, 
telefon, cablu Devasat. Tele
fon 214963. (9858)

• Vând casă Simeria, str. 
Libertății, nr. 12. Telefon 
260398.' (9854)

• Vând apartament 2 ca
mere, semidecomandat, par
ter, posibilități privatizare, tel. 
242119 (9418)

• Vând două case în Lunca 
Cernii de Sus, jud. Hune
doara, teren cu pomi fructiferi, 
8 ha, în valoare de 350 mili
oane lei. Informații tel. 030/ 
313999, Câmpulung Moldo
venesc, după ora 18. (9704)

• Vând în Hațeg apartament 
3 camere, hol central, aranjat 
deosebit. Tel. 777623 (3191)

• Vând Ford Fiesta 1981 
înmatriculat. Telefon 213110, 
după ora 16. (9780)

• Vând microbuz Fiat, 13 
locuri, preț 13000 DM. Tel. 
620948. (8882)

• Vând urgent, convenabil, 
Dacia, înmatriculate, fabri
cație 1979, 1980, 1984, 1986. 
Deva, tel. 094 694368 (9312)

• Vând tractor U650, fabri
cație 1990, cu carte identitate 
și numere noi, cu sau fără 
anexe, Vata de Jos, tel. 
271141 sau 271427 (1)

• Vând pavilion apicol in
complet. Tel. 092/684133 
(9706)

• Vând imprimantă HP 
Deskjet 400, în garanție, foar
te avantajos. Tel. 226644. 
(9246)

• Vând calculatoare și im
primante second hand, la 
prețuri foarte avantajoase. Tel. 
226644 sau 092 724435. 
(9245)

• SC Agrotehnica SA Orăș- 
tie vinde vaci cu lapte rasa 
Holstein, tineret femei pentru 
reproducție rasa Holstein, 
preț negociabil. Tel. 242060, 
242556 (9765)

Vând nuc buștean, 20 
bucăți. Telefon 260680. 
(9773)

• Cumpăr motor Lăstun. 
Telefon 225080. (9774)

• Vând rochie mireasă 42 - 
44. Telefon 214063. VW 
Transporter pe benzină neîn
matriculat, 1983 și pompe 
erbicidat import Germania. 
Telefon 672162. (9782)

• Vând două motociclete 
Simson și MZ 250. Deva, str. 
Cireșilor, nr. 2 (Viile Noi). 
(9778)

• Vând SC nou înființată, cu 
activitate. Tel. 620328 (9794)

• Vând instalație bingo, preț 
65.000.000 lei, negociabil. 
Tel. 218991 (9792)

• Vând grup diferențial 
ARO și cutie viteze și auto
vehicul TV. Tel. 204911, int. 
177. (9313)

• Viagra, 120.000, spray 
contra ejaculării rapide, 
169.000, 01/6376273, 092/ 
342628, 092/342629. (OP)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (130.000), 
video, satelit. 092/368868. 
(2737)

• S.C. ROMAVICOM SRL
Deva, fermă particulară de 
păsări, cu sediul în Mintia, 
platforma Casa Agronomu
lui, vinde zilnic, inclusiv 
sâmbăta, între orele 8-16, pui 
vii. Informații suplimentare la 
tel. 233484 (OP)___________

• Vând și montez parbrize, 
Deva, Dragoș Vodă, 14, tel. 
225075. (9678)

• Societate comercială 
vinde la preț avantajos cen
trale termice și boilere 
Bosch, AWB, Vaillant, țeavă 
multistrat, robineți și fitinguri, 
calorifere. Tel. 092/701072 
(9707)

• Vând material construcții, 
cărămidă, țiglă și alte pro
duse. Informații tel. 777210 
Hațeg. (3190)

• Vând răsad de pruni 
Voroneț, soiul cel mai bun 
pentru țuică de Răchitova. 
Informații Onica Ionel, co
muna Răchitova, nr. 65. 
(3192)

• Societate comercială 
caută pentru închiriere gar
sonieră mobilată în muni
cipiul Deva, pe termen de o 
lună, între 15.03.1999 și 
15.04.1999. Relații la telefon 
069/230473 sau 094/ 
518754. (OP)

f

Scuze ale

autorului
Dintr-o eroare dato

rată autorului, într-o in
formație apărută în zia
rul nostru din 11 febru
arie a.c., s-a scris că 
dnii Pompiliu Ocoș, Tra
ian Gligor și Florin Boji ar 
fi săvârșit unele fapte re
probabile. Ne cerem 
scuze pentru greșeală și 
precizăm că infractorii 
din Piața Obor a munici- * 
piului Hunedoara sunt 
Florin Stoica, Andrei 
Benchiu și alții. (Tr.B)

OFERTE DE £ 
SERVICII

Decodez și repar tele
foane G.S.M. rapid și ieftin. 
Telefon 094/859958. (9776)

• SC Gef Facilities distri
buitor autorizat Colgate, 
Benckiser și Elite angajează 
agent comercial pe Deva, cu 
domiciliul în Deva. Se cere 
vârstă maximă 30 ani, expe
riență, CV. Tel. 230930, con
diții avantajoase. (9302)

• Primesc comenzi pentru 
reparații tinichigerie auto, 
cartier Oituz. Tel. 625388 
(9311)

• URGENT LOCURI DE 
MUNCĂ, 800-2500 D M. lunar, 
Germania, Canada, Australia, 
pentru zidari, tâmplari, fierar- 
betoniști, muncitori necalificați, 
construcții/agricultură/ 
zootehnie, electricieni, șoferi, 
zugravi, faianțari (individual 
sau echipe). Tel. 01/8985819 
(2100 lei/sec.) (OP)

• Ce spuneți de venituri lu
nare de plus 3,5 milioane net, 
fără nici o investiție financiară? 
Concern internațional selec
ționează 30 de persoane seri
oase pentru pregătire gratuită 
în: vânzări directe, organizare, 
conducere. Sunați acum 
627527. (9683)

• S.C. Agromec S A. Peș- 
tișu Mare anunță adunarea 
generală a acționarilor în data 
de 24.03.1999, ora 16, la 
Căminul cultural Peștișu 
Mare. (9779)

■ Slăbește acum! Intrea- 
bă-mă cum! Nutriție celulară 
prin produse americane 
bazate pe plante. Sunteți 
invitați la o prezentare în 
Deva, în data de 13 martie, 
ora 11. Tel. 230447. (9310)

• Cu adâncă durere pă
rinții și copiii anunță decesul 
celei care a fost o bună fiică, 
mamă și soacră

TOMA MARIANA

• Cu durere în suflet soția 
Sia și mama Elvira anunță 
trecerea în neființă a iubitului 
sot și fiu

MACAVEI NICOLAE
în vârstă de 42 ani. Corpul 
neînsuflețit este depus la 
Casa Mortuară din Deva, 
înhumarea va avea loc joi, 11 
martie 1999, ora 13, la cimi
tirul Bejan. (9787)

• Cu durere în suflet fa
milia Macavei Emil (unchi), 
Ana, verișorii Alin, Dana și ne
poțelul Tudor anunță 
trecerea în neființă a celui 
care a fost

MACAVEI NICOLAE
Dumnezeu să-l odih

nească. (9787)

• îndurerata familie Să- 
mărtean Petru, Nina, Cristian 
și Daciana cu nemărginită 
tristețe face cunoscută trece
rea în neființă a iubitului lor 
fin

MACAVEI NICOLAE
Nu te vom uita niciodată. 

(9787)

• Suntem alături de soția 
Sia la marea pierdere a 
soțului ei

MACAVEI NICOLAE
Cumnații Tina, Nelu, Mihai, 

Elena, Constantin, Violeta, 
Augustin și nepoții. (9787)

• A plecat dintre noi în 
lumea veșniciei minunatul 
nostru fin

MACAVEI NICOLAE
Nu te vom uita niciodată. 

Familia Puiu și Viorica 
Apostol. (9787)

• Colectivul SC Urban 
Construct SA Deva este ală
turi de colega Sia la greaua 
încercare pricinuită de moar
tea soțului său

NICU MACAVEI
NICU, vei rămâne veșnic 

în amintirea noastră! 
Dumnezeu să te odihnească 
în pace! (9789)

JUDECĂTORIA DEVA
anunță licitație publică azi, 10 martie 1999, 

ora 11,00, pentru vânzarea unui tractor U650, 
proprietateta SC Cerealcom SA Deva.

Licitația va avea loc la sediul SC Cerealcom 
SA Deva, str. Ardealului, nr.2.

IMPORTANT
SOCIETATE DE VALORI MOBILIARE

Anunță deponenții persoane fizice la CREDIT 
BANK - Sucursala Hunedoara că începând cu data 
de 10 martie 1999 pot să se prezinte la sediul din 
Deva, str. 1 Decembrie, nr.16, în aceeași clădire cu 
Credit-Bank, pentru a încheia contractele în vederea 
primirii contravalorii depozitelor constituite la Credit 
Bank-Sucursala Hunedoara.

Relații suplimentare zilnic, de luni până vineri, 
între orele 8-16, la telefoane: 092/495307; 092/ 
787839)211962.

Societatea Comercială 
“Univers” SA Deva

închiriază, începând cu data de 15.03.1999, 
spațiu comercial situat în str. Libertății, bl. L3, 
parter, având suprafața de 52 mp. Relații la 
sediul societății, str. M. Kogălniceanu, bl. 14, sau 
la telefoanele: 216015, 213427.

I SC DEVILSa"DEVĂ1 
' cu sediul în Deva, str. Dorobanților, nr. 32A, j 

j închiriază (cu posibilitatea de cum- | 
I părare după întocmirea documenta- ‘ 
I ției necesare) următoarele active:
I - Centru de colectare a laptelui Răchitova |
, - Filiala de preluare a laptelui Brad .

- Filiala de preluare a laptelui Ilia
’ - Filiala de industrializare a laptelui Simeria
I -Filiala de preluareOrăștie-provizoriu. •

I Relații suplimentare la sediul societății sau j 
I la numerele de telefon 220509 sau 230779. 1
I__________________________ ________________ ______________ 1

Vremea va fi instabilă și se i 
va răci. Cerni va fi mai mult noros | 

și vor cădea precipitații în toate j
regiunile țării. La deal și la munte, precipitațiile vor fi sub formă de 5 
lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4- j 
12 grade iar cele minime se vor situa între 0-6 grade.__________ j

VREMEA

din Deva. înmormântarea 
joi, ora 13, la Cimitirul Emi- 
nescu. Corpul neînsuflețit se 
află depus în Deva, str. Crîn- 
gului, nr.4.

Societatea Comercială 
FORICON SA Deva 

cu sediul în Deva, str. Dorobanților, nr. 28,

convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a acționarilor pentru data de 
25 martie a.c., ora 9,00, la sediul acesteia.

Ordinea de zi:
1. Modificarea capitalului social al societății.
2. Participarea societății cu aport în natură la 

constituirea unei noi societăți comerciale pe acțiuni.

CLUJ NAPOCA
Producătorul nr.l de cosmetice din România 

angajează urgent pentru municipiul Deva:
Agent comercial cu domiciliul în localitate.
Condiții: minimum studii medii, experiență în 

domeniu.
Se oferă condiții avantajoase de salarizarel
Trimiteți C.V. Ia sediul Reprezentanței Sibiu, str. 

Nașiniștilor, nr.70, tel/fax 069/230473.
Termen limită: I I.O3.99.

SC “CHIMICA” SA ORĂȘTIE
cu sediul în str. Codrului, nr. 24, Orăștie

vinde la licitație publică, în ziua de 17.03.1999 și în fiecare 
zi de miercuri, până la epuizarea stocului, următoarele:

1. Autocamionetă TV 14 C -1992 - 1 buc.
2. Autocamionetă ARO 320 -1992 - 1 buc.
3. Autoturism ARO 243 -1994 - 1 buc.
4. Autocamion R 8135 -1985 -1 buc.
5. Autoturism DACIA 1304 -1991 - 1 buc.
6. Autoturism DACIA 1310 -1994 - 1 buc.
7. Tractor U 650 -1983 - lbuc.
8. Remorcă -1985 - 2 buc.
9. Alte mijloace fixe.

Relații suplimentare la telefon 241250/ 256.ti III'.,
WIENERBERGER

SISTEME DE CĂRĂMIZI SRL

Str. Poenaru Bordea, nr.12-14, 
Sector 4, 705023 BUCUREȘTI, 
Tel: 01/3358505;

092/656506; 
092/656356, 

fax: 01/3358505, 
e-mail: office@wienerberger.ro

SC WIENERBERGER SISTEME DE CĂRĂMIZI SRL, filiala în 
România a concernului austriac WIENERBERGER 
ZIEGELINDUSTRIE AG, lider mondial în producția de cărămizi, 
dorește colaborarea cu distribuitori serioși de materiale de 
construcții în județul Hunedoara pentru comercializarea sistemelor 
de cărămizi POROTHERM®.

Cerință: Suprafață de depozitare betonată, de preferat cu acces la 
calea ferată.

Oferim condiții de colaborare deosebit de avantajoase.

mailto:office@wienerberger.ro
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Asociația 
“Morala 
creștina” 

9

înființată în prima lună a 
acestui an la Roșcani, Asociația 
de caritate "Morala creștină” își 
propune ca prin activități caritabile 
să se implice în viața socială și 
culturală a localității, calea aleasă 
fiind cea a moralei care “primește 
lumina de la religie”.

La sfârșitul săptămânii 
trecute, sala de ședințe a Romtelecom a găzduit prima adunare 
generală a celor 29 de membri fondatori, prilej cu care au fost 
prezentate proiectele programului de activitate și al bugetului, 
corespunzătoare generoaselor obiective ale asociației. Astfel, 
membrii ei, toți fii ai satului (fie prin naștere, fie prin “adopție”), 
năzuiesc să sprijine Biserica ortodoxă din Roșcani pentru ca, la 
rândul ei, aceasta să se implice mai mult în problematica socială 
din zonă; să contribuie la păstrarea tradițiilor, portului și graiului 
local prin organizarea de activități culturale și sportive, muzicale și 
de divertisment, precum și a unui muzeu “in situ” care să valorifice 
ingineria tradițională locală. Una dintre cele mai mari aspirații ale 
asociației este ca satul Roșcani să redevină comună și mai apoi 
stațiune balneo-climaterică, concomitent cu promovarea 
agroturismului “ca alternativă la ridicarea bunăstării localnicilor”. 
Se urmărește, de asemenea, sponsorizarea unor programe, 
proiecte urbanistice generale și zonale privind urbanizarea zonei 
(rețea de canalizare, de apă potabilă și menajeră, rețele de 
telecomunicații și de alimentare cu energie electrică etc). Tinerii 
care pot contribui la dezvoltarea localității sunt, la rândul lor, în 
atenția asociației, care își propune să-i încurajeze și să-i sprijine - 
măsură destinată și unor categorii defavorizate ori persoanelor 
superdotate.

Dincolo de toate acestea, însă, Asociația “Morala creștină" din 
Roșcani se vrea a fi un simbol și exemplu de unitate pentru 
comunitatea de aici, după cum afirma președintele ei, dl loan Ovidiu 
Muntean, care a avut inițiativa înființării ei din-dorința “de a da înapoi 
satului ceea ce poate am luat de-a lungul vremii, ca fiu al locului, 
punându-mi toată priceperea în slujba lui”. Alături de președinte, 
activitatea, asociației este coordonată de preotul Victor Șuiaga 
(vicepreședinte) și învățătorul Octavian Ognean (secretar). (G.B.)

• ~ ——■  X

Va reînvia spiritul 
teatrului la Deva?

La sfârșitul anului trecut, 
consemnam în paginile 
cotidianului nostru câteva 

dintre intențiile și obiectivele 
noii conduceri a Teatrului de 
Estradă din Deva. Vorbea cu 
acel prilej directorul instituției 
(Adrian Comșa) despre 
montarea unei noi reviste în 
primăvara acestui an, în 
colaborare cu realizatori de 
spectacole din țară și despre 
necesitatea promovării unei 
campanii agresive de așa-zisă 
publicitate. Nu întâmplător 
pomenim cele anterioare, ci 
pentru simplul motiv că din 
șirul bunelor intenții doar 
acestea sunt deocamdată mai 
aproape de realizare.

Ca argument ar sta chiar 
modalitatea prin care jurnaliștii 
au fost puși la curent cu 
actualele preocupări ale 
colectivului artistic, fiind 
organizată în premieră o 
conferință de presă. Subiectul 
acesteia s-a vrut a fi 
spectacolul pe care teatrul îl 
pregătește pentru a fi pus în 
scenă spre sfârșitul acestei 
luni, intitulat “Un tun la tutun - 
Afacerea “Țigareta III”. 
Spectacol aparținând unui gen 
mai puțin pretențios decât 
revista - cabaretul politic, 
realizat în colaborare cu 
reprezentanți ai teatrului din 
Orade - regizorul D.aniel 
Vulcu i Mircea Chirilă, 
semnalul textului. Este ceea 
ce poate face acum teatrul 
devean în condiții de 
supraviețuire: cu cheltuieli 
minime (adică cca 10-15 
milioane de lei), cu un colectiv 
artistic “subțiat” ca număr și 
deocamdată fără perspective 
de a se lărgi (prin blocarea 
posturilor), cu “șansa" de a-și 
desfășura repetițiile în săli 
improprii, în birouri, vestiare 
etc. și, pe de altă parte, de a 

kse redresa financiar prin

prestări de servicii (transport, 
croitorie, tâmplărie); dar și cu 
dorința unanimă “de a 
recâștiga încrederea 
publicului", reînviind astfel 
spiritul teatrului la Deva, după 
cum se exprimau directorul, 
regizorul și nu în ultimul rând 
actorii (prin glasul lui Păstorel 
Vulcu) Teatrului de Estradă.

Cât despre controversata 
trecere a singurei instituții de 
acest fel din județul nostru, 
din subordinea Consiliului 
județean în cea a Consiliului 
local (subiect aprig dezbătut 
în cadrul conferinței de 
presă), dl Adrian Comșa 
afirma că: "noi nu am primit 
nici o înștiințare scrisă în 
acest sens, la ora actuală 
funcționând conform
regulamentului în vigoare, 
aprobat de Consiliul 
județean”. De altfel, precizări 
suplimentare în acest sens, 
aparținând președintelui 
amintitei instituții, au apărut 
într-unul din numerele 
anterioare ale ziarului nostru 
(din 6-7 martie - "Privind în 
oglinda bugetului").

Până una alta, atât 
activitatea artistică, precum și 
reparațiile la clădirea teatrului 
continuă să se deșfășoare 
“după posibilități"; numai 
pentru finalizarea con
strucțiilor propriu-zise, spre 
exemplu, realizatorul lucrării 
solicita la începutul anului 
încă 5 miliarde de lei (iar dacă 
acești bani ar exista, clădirea 
ar putea deveni funcțională în 
toamna acestui an). Important 
este ca acum, când lucrurile 
sunt pe cale a se concretiza 
pe mai multe planuri, Teatrului 
de Estradă din Deva să nu-i 
fie confiscată ocazia de a 
arăta ce poate...

Georgeta BÎRLA

Consiliul local al municipiului Deva
Licitație publică |

Forma licitației - fără preselecțle
Sursa de finanțare ■ bugetul local

Obiectul licitației
Executarea de reparații drumuri (plombe Izolate) in municipiul Deva.
Garanția de participare ■ 5.000.000 lei.
Locul defășurărli licitației

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA
Data licitației - 29.03.1999, ora 14.
Data limită de depunere a ofertelor - 26.03.1999, ora 15,30.
Costul caietelor de licitație este de 95.000 lei si se pot ridica de la Primăria municipiului Deva, camera 38.

Consiliul local al municipiului Deva
Licitație publică

Forma licitației - fără preselecție
Surse de finanțare - bugetul local

OBIECTUL LICITAȚIEI
Reciclare la cald - IN SITU covoare asfaltice
Garanția de participare: 5.000.000 lei.
Locul de desfășurare a licitației:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA
Data licitației - 29.03.1999, ora 12.
Data limită de depunere a ofertelor - 26.03.1999, ora 15,30.
Costul caietelor de sarcini este de 95.000 lei șl se pot ridica de la Primăria municipiului Deva, camera 38.

Consiiiul tocai al municipiului Deva
Licitație publică

Forma licitației - fără preselecțle
Surse de finanțare ■ bugetul local

OBIECTUL LICITAȚIEI
Executare lucrări covoare asfaltice in Deva șl localitățile aparținătoare.
Garanția de participare: 5.000.000 lei.
Locul de desfășurare a licitației:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA
Data licitației ■ 29.03.1999, ora 10.
Data limită de depunere a ofertelor - 26.03.1999, ora 15,30.
Costul caietelor de sarcini este de 95.000 lei și se pot ridica de la Primăria municipiului Deva, camera 38.

\______________________________________________.__________________________________________________/

i Camera Notarilor Alba a
■ organizat, la sfârșitul 
J săptămânii trecute, la Vața, 
i un colocviu pe tema
■ publicității imobiliare. Au 
* participat notari din cele trei
■ județe componente ale
■ camerei: Alba, Sibiu și 
J Hunedoara. Comunicări au
■ prezentat dna Elena Stoica,
1 notar public din Deva, dra

✓'.................. Vi'
La sala de 

ședințe a
Primăriei Hațeg a 
avut loc recent o 
lansare de carte. 
Volumul “Păsările 
plâng cu aripi'' al 
lui Constantin 
Stancu a fost 
lansat în prezența

LANSARE 
DE CARTE
a peste 50 de 
iubitori de poezie, 
între care și 
personalități 
locale. Momentul, 
care i-a avut ca 
invitați pe Ionel 
A m ă r i u ț e i, 
Dumitru Hurubă, 
Eugen Evu și loan 
Evu, s-a constituit 
într-o adevărată 
șezătoare literară. 
Versurile au fost 
înnobilate de 
muzica oferită de 
grupul “Canon’’ 
din Hunedoara. 
Lansarea de carte 
a fost organizată 
de Casa de 
Cultură Hațeg în 
colaborare cu 

^autorul. (V.R.)

Diana Cocheci, judecător 
stagiar de carte funciară, 
din Hațeg, și dra Anca 
Cosma Ștefănescu, notar 
public din Hațeg. Temele 
lucrărilor - un istoric al 
publicității imobiliare, 
Legea 18 și întabularea în 

Alcătuit din fabricile de bere Miercurea Ciuc, Grivița București, Haber Hațeg 
în topul producătorilor de bere din România este un nou grup creat cu 

management britanic în plină dezvoltare a echipei de vânzări.

ANGAJEAZĂ

Cu domiciliul în Deva:
1. Gestionar;
2. Operator PC;
3. Casier (cunoștințe solide de operare PC);
4. Manipulanți (flexibilitate la program);
5. Șoferi (flexibilitate la program).

Trimiteți C.V. însotit de o scrisoare de intenție:t f r

OP Hațeg, CP 7, până la 19.03.1999.

cartea funciară, intrarea în 
vigoare a legii cadastrului și 
publicității imobiliare - cât și 
discuțiile privind des
chiderea cărților funciare 
provizorii pentru terenurile 
acordate conform Legii 18, 
colaborarea tuturor

ROMANIA

factorilor (notari, ju-1 
decători de carte funciară J 
ș.a.) au trezit interesuli 
participanților. După* 
colocviu, la restaurantul. 
Complexului' 
Romtelecom, notarii - în’ 
marea lor majoritatei 
femei - au sărbătorit în1 
cadru festiv ziua de “8j 
Martie”. (V.R.) i
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