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Eliminarea alineatului 2 al 
articolului 20 din proiectul 
noii legi a pensiilor, discutată 
în Camera Deputaților, care 
prevedea că pensionarii pot 
avea alte venituri și pot con
tribui la asigurările sociale, a 
avut drept consecință și 
desființarea articolului care 
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detalia modul de impozitare. 
Prin urmare, viitoarea lege a 
pensiilor va permite cumulul 
pensiei cu alte venituri 
suplimentare, în condițiile 
plății asigurărilor sociale. 
Având în vedere că după 
cinci ani în care o persoană 
beneficiază atât de pensie, 

cât și de un salariu, ea poate 
cere o recalculare a pensiei, 
printre cei favorizați sunt și 
actualii parlamentari, care 
îndeplinesc aceste condiții. 
Ținând cont de nivelul de 
salarizare al unui parlamen
tar, la o eventuală recalculare 
a pensiei, după cinci ani, 

aceasta va crește substan
țial. Surse din cadrul 
Comisiei pentru muncă și 
protecție socială a Camerei 
Deputaților afirmă că acesta 
este și unul dintre motivele 
pentru care proiectul de lege 
a pensiilor a suferit aceste 
modificări. (A.M. Press)

APARE LA DEVA

Premierul ceh, 
în România 
Premierul ceh, Milos Zeman, va 

efectua, în perioada 18-19 martie, o 
vizită oficială în România, la invitația 
omologului său Radu Vasile. Cei doi 
prim-miniștri vor semna, cu această 
ocazie, Convenția privind protecția și 
carantina plantelor, precum și 
Convenția veterinară. Zeman va fi 
primit de președintele Emil 
Constantinescu și se va întâlni cu 
președintele Camerei Deputaților, Ion 

^Diaconescu. (Mediafax)

(COMUNICAȚI 
DE PRESĂ
Primăria municipiului 

Deva a declarat luna martie 
"LUNA CURĂȚENIEI”.

în vederea stabilirii 
acțiunilor din programul de 
curățenie și demararea altor 
acțiuni gospodărești, Serviciul 
salubritate-zone verzi solicită 
tuturor reprezentanților 
Asociațiilor de proprietari/ 
locatari să fie prezenți azi, 
miercuri, 17 martie, ora 16, 
la întâlnirea ce va avea loc 
la sediul Primăriei munici
piului Deva, sala de ședințe. 
Informații suplimentare la 
numărul 218665, între orele 
7,30-15,30.

Ajutorul social pentru 
luna decembrie 1998 se va 
plăti începând cu data de 
22.03.1999.

Tranzițiat

Corb la corb
- Cine vreți, die, să-i prindă 

pe corupții ăștia? Că-s toți 
corupții Cine pe cine să prindă, 
că doar se știe că nici un corb 
nu scoate ochii la alt corb?...

Replica am auzit-o la coadă 
la alimentara și făcea parte 
dintr-o discuție între un bătrân, 
probabil pensionar, și o 
doamnă între două vârste.

Doamnă, continuă 
bătrânul, ascultați-mă pe mine, 
ne-au prostit pe toți, încă de la 
început. Nici nu apucaseră să 
se tipărească cupoanele de 
privatizare când marile averi au 
fost croite atunci, în 1990 și 
1991. Tot ce a fost bun au 
împărțit între ei. Pe urmă au 
venit alții și și-au făcut și ei 
împărțeala lor, luând ce-i mai 
bun din ce-a rămas. Acum e 
rândul altora și tot așa va fi și 
în viitor.

- Eu, intervine doamna, mi-
am depus cuponul la o firmă 
care mergea bine. Pe urmă am 
auzit că o doamnă de la 
București a venit cu un sac de 
cupoane și a cumpărat peste 
jumătate din firmă, dar cum ea 
și oamenii ei nu se pricepeau 
la această activitate, au pus 
firma pe butuci. Habar nu mai 
am ce s-a întâmplat cu cuponul 
meu și dacă mă voi alege 
vreodată cu ceva de pe urma 
lui... ‘

Aici discuția s-a întrerupt 
întrucât doamna și domnul 
ajunseseră la rând.

Discuția m-a frapat prin 
faptul că parcă uitasem de 
cupoane. Da, așa a fost, 
cupoanele au fost un veritabil 
drog cu care a fost intoxicată 
populația adultă a României că 
va fi împroprietărită cu 30 la 
sută din avuția națională, 
proclamându-se sus și tare 
principiul egalității șanselor. S- 
a mers până acolo că a fost 
inventat sloganul “ omul și 
cuponul”, pentru ca fiecare 
cetățean să fie liniștit că va 
primi partea lui din tortdl 
național.

Numai că o parte din tort s- 
a împărțit înainte ca oamenii să 
intre în posesia cupoanelor, 
aceasta fiind deja - cum spunea 
și pensionarul nostru - o 
impresie generală. Apoi, 
principiul “omul și cuponul” a 
fost abandonat și a apărut 
fenomenul acumulării de 
cupoane de către “oameni de 
bine”, care au împânzit locurile 
publice cu cumpărători-delegați 
făcând parte din categoria mai 
tuciurie a concetățenilor noștri. 
Trecând pe lângă lege, 
deținătorii de saci cu cupoane 
și-au văzut liniștiți de treburile 
lor, făcând ca marea masă de 
“cuponari” să împărtășească 
soarta unor oameni cinstiți, ca 
doamna de la alimentara.

După ce marii mase a 
simplilor deținători de cupoane

Tiberiu iSTRATE 
(Continuare în pag. 3)

Vremea va fi 
rece îndeosebi în 
nordul, centrul și
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Agriculturii - un rol prioritar 
nu numai în declarații »

Convorbire cu dl ing. Alexandru Indre . 
vicepreședinte al Federației Sindicatelor Unite 

a Specialiștilor din Agricultura României

Statuia lui Decebal din parcul din Deva.
Foto: Traian MÂNU

'Wmea
estul țării. Cerul va fi variabil în nord- 
vestul și vestul țării și noros în rest. 
Local va ninge în Moldova și 
Transilvania, apoi în Dobrogea și 
Muntenia. Vântul va avea unele
intensificări la munte și va fi în general 
moderat în regiunile extracarpatice. 
Temperaturile maxime se vor situa 
între 0 și 7 grade, iar cele minime între 
-10 și 0 grade.

- Spuneți-ne, vă rog, die ing. 
ce probleme vizează întâlnirea 
ce-au avut-o reprezentanții 
sindicatelor (SUSAR) cu cei ai 
Ministerului Agriculturii și 
Alimentației?

- De această dată n-a fost 
vorba despre cerințe de ordin 
salarial, deși nici acestea nu 
sunt de neglijat. Problemele 
esențiale au avut în vedere 
obiective de ordin economic, 
legislativ și social.

- Ce au în vedere cele de 
ordin economic?

- Important de precizat este 
că noi am insistat ca MAA să 
facă demersurile cuvenite 
pentru ca în 1999 să se obțină 
cel puțin 3-4 la sută din PIB 
pentru bugetul propriu, dincolo 
de orice restricții și de 
austeritatea impuse, ținând 
seama că la plata datoriei 
externe a țării în acest an 
agricultura și-ar putea aduce o 
contribuție decisivă. De 
asemenea, este nevoie de' 
politici vamale de protecție și de 
preluare a produselor agricole în 
condiții similare cu cele din alte 
țări europene, care au subvenții 
și prime de export, precum și de 
acordare de credite în condiții 
avantajoase pentru procurarea 
de utilaje agricole.

- Cu referire la problemele 
legislative, ce s-a cerut?

- S-a insistat ca strategia 
de dezvoltare a agriculturii să 
țină seama de rolul acestei 
ramuri la relansarea 
economică a țârii, fără 
influențe partinice sau de altă 
natură. între altele s-a insistat 
să existe preocupare pentru 
adoptarea unui pachet de legi 
care să asigure valorificarea 
produselor agricole la un preț 
minim garantat, astfel încât să 
existe o stabilitate în producție. 
De asemenea, trebuie luate 
măsuri adecvate pentru 
impunerea legii vizând 
zootehnia și fondul pastoral, 
precum și în scopul adoptării 
legii corpului agronomic, așa 
cum există pentru alte profesii 
(cadre didactice, aparatul 
justiției).

- Măsurile sociale la ce se 
referă?

- Am dorit să sensibilizăm 
conducerea MAA în legătură 
cu riscul numeroaselor 
restructurări, aplicate după 
1991, al căror efect se resimte 
în faptul că acum în rețea este

A consemnat 
Nicotae TÎRCOB

(Continuare în pag. 3)

BANCA INTERNAȚIONALA A RELIGIILOR S.A.
o.» Sucursala Deva

Va emite spre vânzare în zilele de 16,17 și 18 martie 1999
CERTIFICATE PENTRU CONTUL DE DEPOZIT

La Sucursala de Distribuție Deva

Se cuplează prezentul cu viitorul

Cu o dobândă fixă de 
65% pe an,

CU scadența în zilele de 20, 21 și 22 aprilie 1999. 
Certificatele se vor vinde numai către persoane fizice. 

Valoarea minimă este de 1 milion lei.
Deva, Bd. Decebal, bl. 8 

Program de lucru cu clienții: Luni - vineri: 8-18 • Sâmbătă: 8-12
Tel.: 234231/ 234231

După cum se cunoaște 
(ziarul nostru a informat la 
timpul potrivit), în baza HG nr. 
365/1998, Regia Națională de 
Electricitate - RENEL - s-a 
transformat în Compania 
Națională de Electricitate - 
CONEL -, având în subordine 
mai multe societăți și regii. Jn 
același timp, filialele de trans
port și distribuție s-au divizat în 
două: prima are în atribuții 
partea de distribuție a energiei 
electrice, iar cea de a doua se

ocupă de transportul energiei 
electrice. în planul județului 
nostru, fosta FTDEE a devenit 
sucursală de distribuție, 
transportul fiind preluat de către 
Sucursala de Transport 
Dispecer Timișoara.

într-o recentă discuție pe 
care am avut-o cu dl ing. Dan 
Olimpiu Popovici, directorul 
Sucursalei de Distribuție Deva, 
am consemnat noul mod de 
organizare a activității și proble
mele cu care se confruntă

unitatea, mai sus privind 
datoriile mari pe care le au 
unii agenți economici, îndeo
sebi cele două Compar 
Naționale - a Huilei Pett 
șani și a Aurului, Cuprului și 
Fierului Deva - și cele două 
societăți comerciale 
siderurgice - Hunedoara și 
Călan - pentru energia 
electrică livrată de CONEL.

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 3)
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Etapă fastă pentru fotbalul huuedoreau Turneul de handbal feminin 

“Cupa Primăverii”

Corvinul 
Hunedoara Vega Deva Minerul 

Certei
Sâmbătă și duminică la Sa

la Sporturilor din Deva s-a des
fășurat tradiționalul turneu de 
handbal feminin "Cupa Primă
verii”. Ajuns acum la cea de-a 
Xll-a ediție, turneul organizat de 
Asociația Sportivă Universitatea 
Remin Deva, prin prof, loan Mă- 
tăsaru, cu sprijinul generoșilor 
sponsori EM Vețel, Universi

tatea Ecologică Deva, DJTS 
Hunedoara - Deva și SC Agro- 
Company SRL Deva, a reunit în 
orașul de la poalele cetății 
echipe bine apreciate: Ciserom 
Sebeș (Liga Națională), RAT 
București (Divizia A), Artego 
Tg. Jiu (Divizia A) și, bineîn
țeles, echipa gazdă, Univer
sitatea Remin Deva (Divizia A).

Corvinul se 
află într-o 

perioadă de 
reconstrucție r

Conducerea clubului Cor
vinul ne-a făcut o surpriză 
tuturor reporterilor - prezenți în 
număr foarte mare la întâlnirea 
Corvinul - Extensiv Craiova, 
reprezentanți ai presei cen
trale și locale, de radio și tele
viziune din Craiova, Timișoara, 
Deva și Hunedoara, primindu- 
ne la conferința de presă în 
sala modernizată, într-o plăcută 
ambianță și fiind o ospitalieră 
gazdă.

în ciuda celor întâmplate 
pe teren, datorită manierei de 
arbitraj a centralului Gh.Moise 
din București, antrenorul prin
cipal craiovean, prof. Grigore 
Sichitiu, cu franchețea și fair 
-play-ul ce-l caracterizează, 
și-a început considerațiile 
despre meci adresând feli
citări pentru victorie formației 
Corvinul, pentru modul în ca
re a luptat să câștige această 
partidă, subliniind că ambele 
echipe merită felicitări “că s-au 
bătut pe viață și pe moarte" 
dovedind cât de false au fost 
insinuările și răutățile unora 
privind rezultatele acestei 
întâlniri.

Antrenorul hunedorenilor, 
Petre Gigiu, a subliniat printre 
altele: “Mă bucur pentru cele 
trei puncte, pentru victoria 
obținută în fața unei echipe 
puternice, liderul seriei, în 
condițiile în care Corvinul se 
află într-o perioadă de reașe
zare, de- reconstrucție, de 
asimilare a unor tineri pro- 
veniți din propria pepinieră, 
de omogenizare a formației - 
proces aflat în plină desfă
șurare și care va mai dura. 
Felicit echipa dlui profesor 
Sichitiu, ce și-a dovedit va
loarea și în 10 oameni, prin 
evoluția sa tehnico-tactică ce 
a pus la grea încercare for
mația noastră până în ultimele 
minute ale jocului”.

Sabin CERBU

Victoria la 
Turnu Severin 

a ridicat 
moralul 

devenilor

Sperăm ca victoria echipei 
Vega Deva la una dintre cele 
mai mari rivale - Drobeta Tr 
Severin - să fie de bun augur 
pentru următoarele partide din 
campionat. în primul rând, recu
perarea celor trei puncte pier
dute acasă cu Bihor a ridicat 
mult moralul echipei, a creat 
posibilitatea pregătirii în liniște a 
viitoarei confruntări cu Jiul - 
echipă aflată în bună formă 
sportivă, pierzând foarte greu, 
datorită arbitrajului la ARO și 
apoi acasă, nu a putut trece de 
puternica echipă a Mediașului. 
La Drobeta, introducerea lui 
Dobrescu în apărare și în față 
a lui Chiliman și Răican a fost o 
bună inspirație a antrenorului 
Romică Gabor. De altfel, dl ing. 
Victor Pascu a ținut să subli
nieze contribuția întregii for
mații la această prețioasă vic
torie, primită cu multă bucurie 
de suporterii deveni.

întrebat cum privește meciul 
de sâmbătă cu Jiul, Romică Ga
bor ne-a spus: “în situația care 
ne aflăm, pentru Deva fiecare 
meci este foarte greu fiindcă 
depindem de rezultatul fiecărui 
joc, îndeosebi acasă unde pri
mim vizita unor echipe foarte 
puternice. De aceea, jucătorii 
trebuie să fie în priză, conectați 
la miza fiecărei partide, cu gân
dul la rezultat. Ne așteaptă me
ciuri grele, cu Jiul dar și cu 
Extensiv, ARO, FC Baia Mare și 
alte formații. Repet, indiferent cu 
cine ne întâlnim, trebuie să fim 
bine pregătiți și să abordăm cu 
mai mult aplomb fiecare joc 
pentru a acumula puncte, pen
tru a satisface pe suporterii 
noștri, mereu alături de noi.

O victorie sâmbătă ar fi bine 
venită pentru ca Vega să mai 
urce 2-3 locuri în clasament'.

S. CERBU

Evoluție bună t
a minerilor la 

Reșița
înaintea începerii returului, 

loan Petcu, antrenorul principal al 
echipei Minerul Certej, considera 
că obiectivul clubului pentru 
acest campionat se va stabili în 
funcție de rezultatele ce se vor 
obține în deplasările la echipele 
de top ale seriei. "Dacă în parti
dele pe care le vom disputa în 
deplasările de la Reșița, Rm. Vâl
cea, Sibiu și Craiova vom reuși 
rezultate favorabile s-ar putea 
să ne batem pentru locul doi care 
ne-ar asigura participarea la ba
raj. în caz contrar, obiectivul nos
tru rămâne omogenizarea echi
pei în vederea atacării promo
vării în sezonul viitor!" - afirma 
cunoscutul tehnician al celor din 
Certej.

Sâmbătă, la Reșița, o dată 
cu etapa a ll-a a returului, mi
nerii s-au aflat față în față 
chiar cu una din echipele impli
cate în lupta pentru primele 
locuri ale clasamentului.

în ciuda terenului greu și a 
unor absențe importante din for
mația de bază (Rădos, Filip, 
Țibichi), elevii pregătiți de loan 
Petcu au avut o evoluție foarte 
bună reușind să părăsească te
renul neînvinși. Experiența și 
clarviziunea unor jucători precum 
Fartușnic, Bozga, Polvrea ori 
Hanganu a cântărit enorm în eco
nomia jocului, defensiva acope
rind excelent spațiul propriu de 
joc, iar vârfurile jucând foarte 
bine cartea contraatacului. Dacă 
arbitrul partidei n-ar fi acordat un 
penalty numai de el văzut, iar 
vârfurile Tăgârță'și Ocolișan n- 
ar fi irosit câteva ocazii foarte 
favorabile, minerii ar fi putut câș
tiga toate cele trei puncte puse în 
joc. Oricum, chiar și prin acest 
egal credem că un prim pas pe 
calea "implicării în lupta pentru 
promovare" a fost făcut. Decisive 
în acest sens se anunță însă a fi 
jocurile din următoarele două 
etape cu Pandurii Tg. Jiu (acasă) 
și Flacăra Rm. Vâlcea (în depla
sare).

C. MARINUȚ

Echipa a 
căpătat 

încredere
Confirmând evoluția foarte 

bună din perioada precompe- 
tițională și replica excelentă 
dată în prima etapă minerilor 
din Certej, Aurul Brad a dovedit 
și în partida din etapa a ll-a a 
returului cu Constructorul 
Craiova o evidentă creștere 
de formă, impunându-se cate
goric cu 4-1. La sfârșitul aces
tei partide, în care a strălucit 
vârful Lazăr, autor a trei goluri, 
Virgil Stoica, antrenorul bră- 
denilor, ne-a declarat:

"Pentru că nu am putut fo
losi patru dintre jucătorii de 
bază - Neagu, Aslău, Vereș și 
Văcaru - suspendați în urma 
partidei de la Certej, ne-a fost 
puțin teamă de acest joc. Dar 
rezervele și-au făcut pe deplin 
datoria respectând întocfriai 
indicațiile tactice astfel că jocul 
a fost în majoritatea timpului la 
discreția noastră.

Dincolo de cele trei puncte 
cucerite care sunt foarte im
portante, consider că victoria 
în fața craiovenilor este una 
de moral. Echipa a căpătat în
credere în ea. Cei doi debutanți 
(Obârșan și Mursa) au de
monstrat că pot face față ri
gorilor Diviziei C. Iar cele două 
rezerve de lux (Toderiță și Mi- 
hăilă) au revenit aproape de 
forma care îi impunea drept 
titulari. Mă bucură aceste reu
șite întrucât pe viitor voi putea 
conta pe un lot de jucători mai 
lărgit. Iar concurența pe pos
turi care va apărea în acest fel 
va duce în mod sigur la creș
terea calității jocului.

Nu avem timp să savurăm 
prea mult această victorie pen
tru că ne gândim deja la partida 
următoare pe care o vom dis
puta sâmbătă la Lupeni. Situația 
noastră în clasamentul adevă
rului (-8) este încă periculoasă. 
Astfel că în toate partidele din 
deplasare ne vom juca șansa 
poate - poate dăm lovitura."

Ciprian MARINUȚ

Universitatea Remin Deva - Artego 
B.T.T. Tg. Jiu 31-20

Prima partidă disputată în cadrul turneului “Cupa Primăverii" a 
fost cea dintre echipa gazdă Universitatea Remin Deva și echipa 
Artego Tg. Jiu.

Cu doar câteva săptămâni în urmă, aceste două echipe s-au 
întâlnit la Tg. Jiu într-un meci de pregătire în care “U” Remin a învins 
Artego Tg. Jiu cu 30-25. Nici de această dată oltencele nu au reușit 
să-și ia revanșa, fiind dominate de către devencele noastre, în 
special în a doua repriză. în prima repriză jocul a fost echilibrat, 
înscriind pe rând ambele echipe. Ieșirile pe contraatac ale de- 
vencelor s-au materializat de cele mai multe ori, Reminul preluând 
controlul și conducând în medie cu 2-3 goluri diferență,- scorul de 
la pauză fiind 15-12. Spre deosebire de jocul abordat de echipa 
deveană, bazat mai mult pe atac, Artego Tg. Jiu s-a comportat 
excelent în apărare, capitol la care sportivele noastre întâmpină 
unele dificultăți. Repriza a doua s-a desfășurat într-un ritm mai alert, 
avantajul devencelor luând proporții, astfel că, la sfârșitul jocului, 
tabela de marcaj arăta 31-20 în favoarea Universității Remin Deva.

Marcatoare: Melinda Toth - 7, Condruța Zavragiu - 6; Simona 
Bozan, Cosmina Rus, Oana Catargiu, Diana Pătru câte 3; Laura 
Crăciun, Laura Avram câte 2; Violina Hențiu, Georgeta Dascălu 
câte 1 gol.

Univ. Remin Deva - RAT București 30-29 
întâlnirea dintre Universitata Remin Deva și echipa RAT 

București a fost una foarte spectaculoasă, evoluția scorului și 
execuțiile tehnice reușite de jucătoarele celor două formații ținându- 
i pe numeroșii spectatori prezenți în sală cu sufletul la gură. Prima 
repriză a fost dominată de jucătoarele oaspete care, profitând de 
“tracul” devencelor, au condus ostilitățile în teren și au reușit să fie 
mai eficiente în atac. în repriza a doua însă, devencele, mobilizate 
de pe margine de antrenorul Marcel Șerban, și-au depășit emoțiile 
și au reușit să întoarcă soarta partidei. Mult mai hotărâte în 
defensivă și mai inspirate în atac, studentele au reușit într-un final 
foarte tensionat să se impună la un gol diferență (30-29).

Principalele realizatoare ale echipei devene au fost: Codruța 
Zavragiu - 10; Melinda Toth - 7; Diana Pătru - 5; Simona Bozan, 
Laura Crăciun câte 2; Georgeta Dascălu, Clara Ciucia, Cosmina 
Rus, Laura Avram câte 1 gol.

“U” Remin Deva - Ciserom Sebeș 30-33 
în urma partidelor din prima zi a< turneului, cele două echipe 

erau neînvinse, astfel că întâlnirea directă a constituit practic 
finala turneului. Mobilizate de faptul că adversarele evoluează în 
Liga Națională, devencele au reușit o primă repriză excelentă, 
conducând la pauză la două goluri diferență: 13-11. Dar, în repriza 
secundă experiența jucătoarelor oaspete și-a spus cuvântul, 
Ciserom reușind ca la finalul timpului regulamentar de joc să 
înscrie pe tabelă un nesperat rezultat de egalitate. în reprizele de 
prelungiri, Remin a dovedit o slabă pregătire la capitolul psihic și a 
fost învinsă, scor 30-33.

Principalele marcatoare ale echipei “U” Remin Deva au fost: 
Codruța Zavragiu -10; Simona Bozan - 6; Melinda Toth - 5; Diana 
Pătru - 3; Georgeta Dascălu, Laura Crăciun câte 2; Cosmina Rus, 
Violina Hențiu câte 1 gol.

Rezultatele turneului
“U” REMIN DEVA - ARTEGO TG. JIU 
CISEROM SEBEȘ - RAT BUCUREȘTI 
“U” REMIN DEVA - RAT BUCUREȘTI 
CISEROM SEBEȘ - ARTEGO TG JIU 
ARTEGO B.T.T. TG. JIU - RAT BUCUREȘTI 
“U” REMIN DEVA - CISEROM SEBEȘ

31-20 (15-12)
27-23 (16-10)
30-29 (16-19)
39-22 (20-9)
25-28 (9-12)
30-33 (13-11)

CLASAMENT FINAL
1. CISEROM SEBEȘ
2. “U” REMIN DEVA
3. RAT BUCUREȘTI
4. ARTEGO TG. JIU

0 
1
2
3

Aspect din timpul meciului de fotbal FC CORVINUL - FC EXTENSIV Craiova, 
meci Încheiat cu victoria hunedorenilor

| Stadioanele celor 31 de j 
| meciuri de la Euro 20001 
I Capacitatea totală a stadi- | 
Ioanelor la cele 31 de meciuri ■ 

de la Euro 2000, din Belgia și I 
| Olanda, va fi de 1,2 milioane de | 
I locuri, se arată într-un comu- ■

nicat remis agenției MEDIAFAX 1 
| de către F.R.F. j
• Tichetele vor fi puse în vân- ■ 
• zare la sfârșitul lunii martie de 1 
| către organizatorii Campionatului | 
i European din anul 2000. Câte ■ 
' 400.000 de bilete vor fi repartizate ’ 
| la vânzare liberă și pentru cele | 
I 16 participante, 200.000 de bi- I 
! lete vor fi distribuite pentru țările ! 
I a căror echipă națională nu s-a I 
I calificat și pentru diverși par- | 
^teneri comerciali ai UEFA

în cadrul festivității de premiere organizate la sfârșitul 
competiției, cele mai bune sportive au fost răsplătite cu premii 
constând în diplome, trofee și bani. Astfel s-au acordat trofee 
pentru : câștigătoarea turneului - Ciserom Sebeș; golgetera 
turneului - Codruța Zavragiu (“U" Remin Deva), cu 26 goluri; cea 
mai tehnică jucătoare - Dana Dăianu (Ciserom Sebeș); cea mai 
bună portăriță - Gabriela Vasile (RAT București).

Cristina CÎNDA
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Ședință 
extraordinară 
a Consiliului 

local
Ieri, 16 martie a c., s-a 

desfășurat ședința extra
ordinară a Consiliului local al 
municipiului Deva. Pe ordinea 
de zi s-au aflat 12 puncte, 
unele dintre acestea făcând 
obiectul discuțiilor și in alte 
ședințe ale Consiliului. în 
trecut ele au fost respinse din 
diverse motive și s-a propus 
discutarea lor într-o ședință 
extraordinară. Astfel, între 
cele 12 puncte ale ordinii de zi 
se află și hotărârea privind 
modificarea și completarea 
Hotărârii nr. 2/'99, privind 
stabilirea impozitelor și taxelor 
locale, aprobarea contribuției 
Consiliului local al municipiului 
Deva la cheltuielile de 
organizare și funcționare a 
Agenției pentru Dezvoltare 
Regională, hotărârea privind 
repararea arterelor de 
circulație din municipiu și din 
localitățile aparținătoare și 
aprobarea vânzării de locuințe 
construite din fondurile statului 
în baza Decretului Lege nr. 61/ 
’90. (A.N.)

La Comtim, doar 
cu bani potriviți!

Vineri după-amiază, în jurul 
orei 15, două-trei persoane la 
Magazinul Comtim din centrul 
Devei. Doamnele, preocupate 
de cumpărături și graba de a 
ajunge acasă la alte treburi 
gospodărești, și-au ales 
produsele dar când au ajuns la 
casă, spre nemulțumirea lor, 
dna casieră nu avea bani pentru 
rest de la 50 sau 100 000 de lei. 
Doar câteva bancnote de 500 
de lei. Una dintre cumpărătoare 
renunță, o a doua este sfătuită 
să meargă prin vecini să 
schimbe o bancnotă de 100 
000 de lei, în timp ce eu am 
fost obligată să aștept un rest 
de la 50 000 lei.

Și toate acestea se 
petreceau când în magazin 
numărul clienților era mai mic 
decât cel al personalului 
unității. Am îndrăznit să 
sugerez că mi se părea mai 
firesc ca cineva din unitate să fi 
mers să schimbe banii, 
asigurând astfel servirea 
promptă și evitând asemenea 
situații neplăcute. Ofuscată, 
dna de la casă a replicat: 
"Lecții se pricepe toată lumea 
să dea..."

Ce-a mai urmat nu cunosc, 
pentru că am ieșit. Nici vorbă 
aici de “Clientul nostru, 

^stăpânul nostru"! (MET)

MIERCURI
17 martie 
rvRi

9.00 TVR Cluj-Napoca 
10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 D-na King, 
agent secret (s/r) 13.00 
Universul cunoașterii (r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 
Repere vitale 16.50 Fotbal 
Divizia A, etapa a 20-a: Steaua 
-F.C. Argeș Dacia Pitești 
19.00 Jumătatea ta (cs) 20.00 
Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 
specială 21.00 Lumea 
bărbaților (s, ep. 7) 21.30 
Fotbal Sferturile de finală 
(retur) ale Ligii campionilor 
UEFA 23.40 Jurnalul de noapte 
23.55 File din ,.Catalogul 
corăbiilor”

TVR 2
7.00 TVM Telematinal 8.00 

Patru surori (d.a/r) 9.00 
Teleenciclopedia (r) 10.20 
Opinia publică (r) 11.20 
Mapamond (r) 11.50 Sănătate, 
că-i mai bună decât toate (r) 

^2.20 Ecclesiast ’99 (r) 13.05

Restructurare 
la cultură...

Printr-o recentă hotărâre a Consiliului județean 
Hunedoara, două dintre instituțiile publice de 

cultură aflate în subordinea sa - Centrul de Conservare 
și Valorificare a Tradiției și Creației Populare și Școala 
de Arte Deva - urmează să fie reorganizate. Prin 
comasarea acestora se înființează, începând cu 
această lună, Centrul Cultural Județean de Artă și 
Etnografie.

"Considerăm necesară comasarea celor două 
instituții sub denumirea corespunzătoare, într-o singură 
instituție publică, organizată ia nivel de direcție și 
condusă de un director”, se specifică în nota de 
fundamentare a hotărârii, ținând seama de “cuprinderea 
în statui de funcții a unor costuri ai căror volum de 
muncă nu justifică folosirea integrală a timpului de lucru 
de 8 ore/zi (...), ci numai fracțiuni de normă". Așa încât 
posturile cu pricina - majoritatea din compartimentele 
economice și administrative ale celor două instituții - 
vor fi reduse iar angajații vor fi red is trib uiți pe posturile 
rămase, în timp ce personalul disponibilizat va fi 
repartizat Direcției Muncii și Protecției Sociale, în 
vederea obținerii ajutorului de șomaj.

Dacă ia Școala de Arte funcționau 14 posturi iar ia 
Centrul de Creație - 12, în organigrama noii instituții 
numărul acestora ajunge la 20. Este vorba, așadar, de 6 
posturi care vor fi reduse, ceea ce echivalează cu 
economisirea ia fondul de salarii a unor sume de 6,6 
milioane de iei pe iună, respectiv 79,5 milioane de iei 

kpe an. (G.B.) Â

SASE 
ALPINISM 

ROMÂNI VOR 
ESCALADA 

VÂRFUL 
LANTANG

O echipă alcătuită din șase 
alpiniști de la clubul Universitatea- 
Politehnica Timișoara inten
ționează să cucerească, în 
premieră pentru România, în 
perioada aprilie-mai, vârful 
Lantang (7.245 metri), din 
masivul Himalaya. Echipa este 
formată din Cornel Galescu, 
Aurel Neron, Emilian Ciurariu, 
Adrian Prelipceanu, Sorin 
Mureșan și Radu Olărescu. 
Galescu a participat la două 
escaladări, alături de Constantin 
Lăcătușu, în Himalaya.

Vârful Lantang, obiectivul 
expediției, se află situat pe granița 
dintre statele Nepal și Tibet 
(China), la nord de capitala 
nepaleză Kathmandu.

Tabăra de bază a expediției va 
fi amplasată la 3.200 metri 
altitudine, loc în care aipiniștii vor 
trebui să depoziteze materialele 
necesare escaladării.

Rebelul (s) 14.00 Emisiune în 
limba maghiară 15.00 
Primăvara irlandeză 15.10 
Limbi străine. Germană 15.35 
Patru surori (d.a) 16.00 
Țiganca (s, ep. 161) 16.45 
Santa Barbara (s, ep. 803)
17.30 Tradiții 20.10 D-na King, 
agent secret (s) 22.00 Frenchie 
(f.a. coproducție europeană 
1996, p. I) 23.30 Meridianele 
dansului

ANTENA 1
10.00 Știri 10.15 Agenția 

de presă (r) 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 12.00 
Dallas (s, ep. 188) 13.00 Prețul 
succesului (s) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Ape liniștite 
(s, ep. 6) 16.30 Știri 17.00 Trei 
destine (s, ep. 106) 18.00 
Uraganul (s, ep. 48) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Amenințare 
nucleară (f.a. SUA 1997)23.00 
Observator 23.30 Agenția de 
presă 23.35 Prezentul simplu

LrLLLUU l>mUJLL
Tatăl, către fiica sa, care s- 

a întors acasă foarte târziu:
- Cu cine ai fost până 

acum?
- Am fost singură.
- Dar cu cine ai fost 

singură?

f-----------------------------------------
(Urmare din pag. 1)

Din alt unghi de vedere am 
reținut câteva preocupări 
menite să îmbunătățească 
activitatea de viitor a sucursalei. 
Este vorba, mai întâi, de 
achiziționarea unor separatori 
telecomandați ce urmează să 
fie montați în liniile aeriene, 
ceea ce va elimina deplasarea 
echipelor de intervenție pentru 
manevre în cazul apariției 
anumitor defecțiuni în instalații. 
Tot ca o măsură tehnică se 
înscrie și realizarea rețelei de 
comunicații în sistem trunking, 
prin care se va reduce sensibil 
timpul de intervenție în instalații.

în vederea creșterii gradului 
de siguranță în alimentarea cu 
energie electrică a 
consumatorilor din partea estică 
a Văii Jiului, va fi pusă în 
funcțiune o nouă stație de 110/

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 Aventura (s/ 
r) 11.45 NYPD Blue (s/r) 12.30 
Susan (s/r) 13.00 Știrile PRO 
TV 13.05 Hercule (s) 13.45 
Xena, prințesa războinică (s)
14.30 Spirit de echipă (s) 15.00 
Galactica (s) 16.00 Tânăr și 
neliniștit (s) 16,45 Cărările 
iubirii (s) 17.30 Știrile PRO TV 
18.00 Dreptul la iubire (s)
18.45 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Donatorul 
(thriller SUA 1990) 22.15 Știrile 
PRO TV 22.30 Nebun după 
tine (s, ep. 28)

ACASĂ
7.00 Misterioasa doamnă 

(s/r) 7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 
D.a/r 9.15 Dragostea nu moare 
(s/r) 10.00 Celeste se întoarce 
(s/r) 11.00 Viața noastră (s/r)
11.45 Dragoste și putere (s/r)
12.30 Fiorii iubirii (f/r) 14.15 
Surorile (s) 15.00 Marimar (s,e 
p. 37) 16.00 Guadalupe (s,e p.

Corb la corb
(Urmare din pag. 1)

i s-a alocat cât mai puțin din 
avutul țării, marea 
privatizare a adus la ospăț 
rechinii - de regulă anonimi, 
acționând prin soții, părinți, 
mătuși sau nepoți. Lor le 
revine partea leului! Așa 
cum au arătat dezvăluirile 
din presă, unii dintre ei au 
făcut sau fac politică, au 
trecut prin Guvern, 
Parlament sau au deținut și 
dețin importante pârghii pe 
plan local. Aici se jonglează 
cu miliarde, ruleta aducând 
mari câștiguri la “cazinoul 
marii privatizări”.

Agricultorii - un rol prioritar 
nu numai in declarații

(Urmare din pag. 1)

mai puțin de 41 la sută din 
personal, ceea ce nu s-a 
întâmplat în nici o altă ramură 
economică. în același timp s- 
a propus ca în programele 
școlii rurale să fie cuprinse 
materii cu specific agricol, 
deoarece s-a constatat că 
peste 70 la sută din 
absolvenți rămân la sate, 
unde mai vine și forță de 
muncă disponibilizată din 
alte sectoare. Totodată s-a 
cerut ca orice măsură sau

Se cuplează prezentul 
cu viitorul

20/6kV, la Lonea. O atenție 
specială se acordă reabilitării 
iluminatului public și aducerea 
lui la standardele europene, 
atât în mediul urban, cât și în 
cel rural, efortul financiar al 
sucursalei orientat în acest 
scop depășind suma de 3,5 
miliarde de lei. Pe linia creșterii 
productivității muncii și a 
eficienței, a operativității în 
intervenții, se acționează pentru 
informatizarea tuturor activită
ților și dotarea cu tehnică de 
vârf a fiecărei formații de lucru.

Pe de altă parte, din dorința 
de a veni în întâmpinarea 
consumatorilor casnici de 
energie electrică vor fi

146) 17.00 Viața noastră (s, 
ep. 10) 18.00 Dragoste și 
putere (s, ep. 329) 18.45 
Dragostea nu moare (s) 19.30 
Fudge: Tom și Jerry (d.a) 
20.15 Celeste se întoarce (s, 
ep. 34) 21.00 Misterioasa 
doamnă (s, ep. 192) 21.45 
Surorile (s, ep. 63) 22.30 Cel 
mai mare amant din lume (co. 
SUA 1977)

PRIMA TV
7.00 Ultima ediție (r) 9.00 

Prima oră 12.00 Christine 
Cromwell (s) 13.00 Știri 13.10 
Atingerea îngerilor (s) 14.05 
Celebri și bogați (s) 15.00 
Maria Mercedes (s) 16.00 
Știri16.10 Tia și Tamera (s)
16.30 Malcolm și Eddie (s) 
17.00 Jerry Springer Show 
18.00 Știri 18.50 Real TV 
19.00 Detectivi de elită (s) 
20.00 Camera ascunsă (div.)
20.30 Comisarul Rex (s, ep. 
16) 21.30 Gardă de corp (s, 
ep. 3) 22.30 Știri 23.00 Ultima 
ediție (talkshow)

Zadarnic președintele 
Constantinescu a încercat 
o cruciadă împotriva 
corupției, pentru că, așa 
cum s-a văzut, rezultatele 
sunt modeste. Cine să-i 
demaște pe corupți? Omul 
simplu nu poate. El știe, 
aude, cunoaște, dar nu 
poate dovedi. După cum 
nici corupții nu se 
demască, deși se cunosc 
între ei, pentru că se au la 
mână reciproc. Iar cum 
spunea domnul pen
sionar, corbii nu-și scot 
niciodată unul celuilalt 
ochii.

decizie centrală să nu fie 
luată fără consultarea 
prealabilă a partenerilor de 
dialog social, SUSAR 
având deschidere totală 
față de soluționarea 
problemelor de relansare a 
agriculturii. Federația 
noastră insistă să fie 
depășit momentul doar 
declarativ de afirmare a 
roului prioritar al agriculturii 
românești, acum fiind cazul 
ca acest rol să se 
regăsească și în fapte.

organizate noi casierii pentru 
plata acesteia, în Deva, 
Petroșani (două), Aninoasa, 
Ilia.

Sunt eforturi și preocupări 
normale și necesare, menite 
să îmbunătățească și să 
ușureze munca personalului 
angajat al Sucursalei de 
Distribuție Deva, ca și a 
beneficiarilor serviciilor sale. 
Din păcate, creșterile con
tinue și considerabile ale 
prețului energiei electrice s-ar 
putea fie să scadă consumul 
acesteia, fie să sporească 
datoriile consumatorilor către 
CONEL. Ambele variante 
sunt păgubitoare.

HBG>
10.00 Angie (dramă SUA 

1994) 11.45 Comuniune 
(dramă SUA ’89) 13.30 
Extraconjugal (dramă SUA 
1998) 15.00 Nu poți zori 
dragostea (co. SUA 1989)
16.30 Războiul fiarelor 2 
(d.a) 17.00 Apartamentul lui 
Joe (co. SUA 1996) 18.30 
Linia erotică (co. SUA 1995)
20.30 Urmărirea (f.a. SUA 
’97)22.00 Lexx (s) 23.00 Colț 
alb 2: Mitul lupului alb (f.SUA 
1994)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 
- 10.00 "Bună dimineața, 
PRO TV e al tău!" (copro
ducție cu stațiile locale) 
10.00-11.00 Program 
comercial PRO TV Deva 
17.30-18.00 Știrile PRO TV 
(coproducție) 22.15-22.30 
Știri locale

Miercuri, 17 martie

O BERBEC
Pe cei singuri îi așteaptă 

o poveste de dragoste, dar 
și cei căsătoriți nu se pot 
plânge. Acordați prea mult 
timp obligațiilor pro
fesionale.

O TAUR
Evitați stresul ca să nu 

apară conflicte. Șanse de 
reușită au cei din domenii 
intelectuale, de creație, căci 
au multă fantezie și 
inspirație.

O GEMENI
leșiți la distracție cu 

prietenii veniți în vizită. 
Punându-vă în evidență 
cunoștințele vă bucurați de 
simpatie. Numere noro
coase: 8, 11, 23, 72, 80, 81.

O RAC
Vă descoperiți spiritul de 

luptător. Ștergeți urmele 
unei vechi neînțelegeri, unor 
controverse cu cel mai bun 
prieten care vă vrea binele.

O LEU
Sunteți plini de calități, îi 

ajutați pe cei aflați la nevoie. 
Sunteți în formă, fizic și 
psihic. Aveți succese 
materiale, sunteți apreciați.

O FECIOARĂ
Porniți cu energie în 

realizarea unor planuri 
îndrăznețe și veți avea 
succes. La serviciu o 
întâmplare vă pune în 
dilemă.

O BALANȚĂ
Ziua e bună dar nu 

încercați să rezolvați mai 
multe lucruri deodată. O 
alimentație bună și puțină 
mișcare ar face bine 
femeilor.

O SCORPION
Și cele mai ascunse 

dorințe se pot împlini. 
Probleme grele la prima 
vedere se rezolvă ușor. Și 
financiar vă surâde norocul.

O SĂGETĂTOR
Pasiunea vă domină, vă 

gândiți la căsătorie. ‘în 
căsnicie se acutizează 
"înnorarea” cotidianului. 
Posibile schimbări în 
profesie.

3 CAPRICORN
Sunteți foarte activi la 

locul de muncă și vă ocupați 
și de treburile altora. Aveți 
grijă la relațiile cu Berbecii, 
Gemenii și Balanțele.

O VĂRSĂTOR
Neînțelegerile se 

clarifică, dar aveți grijă să nu 
stricați totul în momentul 
împăcării. Nu uitați: “cel mai 
inteligent cedează"!

O PEȘTI
Dacă știți să vă bucurați 

de viață și problemele, 
indiferent de natura lor, se 
vor rezolva mai ușor. Racii 
v-ar putea trage pe sfoară.



<&> Cuvântul liber ~ 17 martie <999

Falimentul cercetării 
- bombă cu efect 

întârziat 9
REP.: V-aș întreba, 

pentru început, ce 
reprezintă “însemex" în 
spectrul economic petro- 
șănean?

L.J.: Statutul de societate 
comercială pe care îl avem 
poate induce în eroare. Noi 
suntem de fapt un institut de 
cercetare care realizează 
studii și proiecte în domeniul 
asigurării securității în medii 
industriale cu potențial 
exploziv. Avem 10 
laboratoare specializate în

E.D.: Situația financiară 
a institutului este tot mai 
grea. “Insemex” primește în 
fiecare an o comandă 
pentru teme de cercetare 
din partea Ministerului 
Cercetării și Tehnologiei. 
De doi ani de zile, sumele 
alocate acestor teme de 
cercetare au scăzut 
continuu în valoare reală. 
Primim câte 1,3 miliarde de 
lei, sumă care ne obligă la o 
reducere progresivă a 
portofoliului de subiecte

0 măsură înțeleaptă în 
zonele miniere

La întâlnirea de 
săptămâna trecută dintre 
reprezentanții Ministerului 
Industriei și Comerțului cu 
directorii generali ai celor 
șapte companii miniere din 
țară, cu prefecții și preșe
dinții consiliilor județene și 
locale din zonele unde se 
desfășoară activități 
miniere, s-a adoptat o 
măsură înțeleaptă și anume 
trecerea terenurilor, 
clădirilor, a celorlalte spații 
și capacități care devin 
libere după închiderea unor 
unități miniere în 
proprietatea publică a

consiliilor județene și 
locale.

Până la 31 martie 1999, 
cele șapte companii 
miniere vor trebui să 
transmită prefecturilor și 
consiliilor județene inven
tarul cu toate obiectivele 
susmenționate. După tre
cerea acestora în pa
trimoniul autorităților locale, 
MIC va monitoriza uti
lizarea eficientă a acestora, 
care pot fi concesionate 
sau închiriate anumitor 
investitori în.baza Legii 
zonelor defavorizate.

Privatizare 
silită

Multe și mari condiții impune României Fondul 
Monetar Internațional pentru a accepta 
încheierea acordului stand-by pe care îl așteptăm cu 

mâna întinsă și cu umilință. Nici cei mai sceptici 
specialiști și politicieni români nu se îndoiau însă de 
semnarea unei convenții în acest sens după discuțiile 
purtate luna trecută la București între reprezentanții la 
vârf ai FMI și ai Guvernului României. Cu toate 
sforțările ministrului Decebal Traian Remeș de a 
arunca asupra populației impozite și taxe cu toptanul, 
de a majora prețuri, de a reduce facilități legale 
asigurate investitorilor, cu tot consensul coaliției de a 
adopta un buget de cea mai cruntă austeritate, dl 
Zervoudachis ne-a lăsat cu ochii-n ploaie, cum se 
spune. Și încă ce ploi. Cu inundații, alunecări de teren 
și distrugeri considerabile.

Dialog cu dna ec. Elena David, director 
economic, și dl Liviu Jurca, șef laborator la 

SC “Insemex” SA Petroșani

domenii gen explozivi, 
pulberi explozive, praf 
silicogen, zgomot și vibrații, 
evaluare de risc, protecție 
antideflagrație, securitate 
intrinsecă și altele. 
Caracterul de societate 
comercială nu se prea 
potrivește cu specificul 
activității noastre, “Insemex” 
neproducând, după cum vă 
dați seama, bunuri de larg 
consum. în afară de 
București, suntem singura 
instituție cu acest profil din 
țară.

REP.: Din cele
declarate înțeleg că, în 
cazul d-voastră, soluția 
autofinanțării nu este cea 
mai fericită. Cum apreciați 
piața contractelor în acest 
domeniu ?

L.J.: Numeric e mai mult 
decât satisfăcătoare. Valoric 
însă e de-a dreptul sără
căcioasă. Cel mai “costisitor” 
proiect la care am lucrat, ce 
se referea la închiderea unor 
perimetre miniere, ne-a adus 
un venit de 70 de milioane de 
lei. Cu suma asta aportul de 
know-how și inteligență al 
specialiștilor noștri nu este 
plătit nici pe departe. Singura 
șansă a instituției de a-și 
păstra oamenii de valoare a 
fost faptul că în Valea Jiului 
nu există o alternativă viabilă 
care să ne capteze 
personalul. Altfel, la fel ca și 
în alte instituții de cercetare, 
am fi rămas deja fără cei mai 
valoroși specialiști. 

abordate în cercetare. Pe 
urmă, la fel ca orice 
societate comercială, 
suntem afectați de blocajul 
fiananciar. Facem și avizăm 
proiecte pentru întreprinderi 
din domeniile minier, 
chimic, panificație, 
energetică, textil și 
agricultură. Creanțele 
noastre se ridică la 1,3 
miliarde de lei. Au să ne 
dea bani CNH Petroșanii 
800 de milioane, CNL 
Târgu Jiu, 80 de milioane, 
Uzina Mecanică Sadu, 300 
de milioane și Nitramonia 
Făgăraș, 200 de milioane. 
Fără acești bani gâfâim la 
tot pasul și suntem nevoiți 
să îngroșăm la rândul 
nostru obligațiile financiare 
pe care le avem față de 
bugetul statului, care au 
atins deja, cu tot cu 
penalități, 2,3 miliarde de 
lei.

REP.: Care ar fi 
soluția "salvării” insti
tutului d-voastră?

L.J.: Din câte știu eu, 
“Insemex” respectă condi
țiile de a se transforma în 
Institut Național de 
Cercetare. Acest statut 
ne-ar asigura o finanțare 
de la bugetul de stat. 
Altfel, dacă se va produce, 
falimentul nostru ar fi, la 
propriu, ca o bombă cu 
efect întârziat pentru 
anumite industrii au
tohtone.

îngrijorați de soarta întreprinderii și de viața lor, 
muncitorii de la Secția de industrializare a lemnului 
Orăștie, din subordinea SC “Sargeția” SA Deva, au 

organizat, de curând, o nouă manifestație de protest. 
Din păcate, nimeni nu le aude glasul, nimeni nu le 

înțelege disperarea...

Rata 
șomajului, 
în creștere

La sfârșitul lunii ianuarie 
1999, numărul șomerilor 
din România era de 
1.103.500 de persoane, în 
creștere cu 183.300 față de 
aceeași lună a anului 
trecut, rata din ianuarie a.c. 
fiind cea mai ridicată din 
1990 încoace. Cel mai mare 
număr de șomeri îl 
înregistrează județele 
Hunedoara, Brăila, Vaslui, 
Botoșani și Neamț.

j" Dacia Pitești "] 
js-a “măritat”j 
I cu Renault I 
! în cursul săptămânii I 
| trecute, reprezentanții | 
. Guvernului României și cei ai ■ 
1 companiei Renault din Franța 1 
| au semnat Convenția de | 
i negociere a contractului de | 
! vânzare-cumpărare a So- : 

I cietății Automobile Dacia I 
| Pitești. Planul de afaceri |
■ propus de partea franceză se ■ 
* cifrează la un volum de 1 
I investiții de 80 de milioane de I 
| dolari în acest an și de 250- | 
. 300 de milioane de dolari în .
■ următorii cinci ani. ■
L____________________I

COMENTARIUL PAGINII
Dar cui îi pasă de România? FMI a impus acum ca 

o condiție deosebit de importantă pentru semnarea 
acordului' stand-by, după cum a declarat președintele 
FPS, Radu Sârbu, adoptarea noii legi a privatizării 
până la sfârșitul lunii martie a.c. în opinia aceluiași, 
Banca Mondială cere iertarea de datorii a societăților 
comerciale care se privatizează, încât procesul să se 
accelereze. Ministrul nostru de finanțe nu admite acest 
lucru. El vrea bani tot mai mulți la buget, pe toate căile. 
Iar din privatizare se scontează pe sume mari. 
Motivația lui Decebal Traian Remeș pare logică. 
Anulându-le datoriile unităților prevăzute a se privatiza 
le-ar determina să nu-și mai achite nici o obligație către 
stat. Pe de altă parte însă, ele nu au de unde să-și 
plătească datoriile, iar întreprinzători curajoși, fie 
autohtoni, fie externi, care să ne cumpere 
întreprinderile cu pierderi cu tot, nu se prea înghesuie. 
Ei vor în primul rând anumite facilități. Dar și pe 
acestea dl DTR le-a amânat cu un an, prin Legea 
bugetului de stat.

Aflați în derută, parlamentarii trebuie să 
cumpănească foarte atent în discuțiile asupra legii 
privatizării, în special cu privire la facilitățile ce trebuie 
acordate investitorilor și la datoriile imense ale 
majorității întreprinderilor scoase la privatizare. Două 
ar fi posibilitățile principale care ar trebui avute în 
vedere: ori vânzarea societăților cu pierderi la prețuri 
simbolice (cu eșalonarea plății datoriilor de către 
cumpărători) ori vânzarea acestora la un preț mai 
mare, cu ștergerea datoriilor către stat. Poate că 
privatizarea Societății Automobile Dacia Pitești, prin 
cumpărarea pachetului majoritar de acțiuni de către 
firma franceză Renault, cu facilitățile acordate 
acesteia, i-ar stimula și pe alți investitori să se avânte 
în privatizarea unor mari societăți românești. Și sunt la 
orizont, acum, cel puțin trei mari firme: Sidex Galați, 
Comtim Timișoara, Tractorul Brașov. Sau nu ne vindem 
țara?!

Pagină realizată de Dumitru GHEONEA,
Adrian SĂLĂGEAN
Foto: Traian MÂNU

Ing. Radu Berceanu, 
ministrul MIC:

- Toată lumea a înțeles 
ce are de făcut; nu mai 
negociem altă dată, pentru 
că am căzut de acord: se 
face atâta cărbune, se dau 
atâția bani, se iau salariile 
astea. ...Dacă se depășesc 
cheltuielile materiale (în 
medie de 34,8 miliarde de 
lei pe lună), atunci să se 
facă economii la cheltuielile 
cu munca vie.

Liga Sindicatelor 
Miniere din Valea Jiului a 
ajuns, în sfârșit, la 
înțelegerea faptului că 
reducerea pierderilor din 
activitatea de extracție a 
cărbunelui, chiar și numai 
cu 20 la sută în acest an, 
așa cum s-a prevăzut prin 
protocolul de la Cozia, nu 
este posibilă fără închiderea 
unor unități și disponi
bilizarea de personal. La 
întâlnirea desfășurată 
săptămâna trecută la 
Petroșani între o delegație 
guvernamentală condusă 
de ministrul Industriilor și 
Comerțului, Radu Ber
ceanu, cu reprezentanți ai 
administrației Companiei 
Naționale a Huilei și ai Ligii 
Sindicatelor Miniere Valea 
Jiului s-a concluzionat, cu 
acceptul tuturor părților 
prezente la discuții, că 
programul de reducere a 
pierderilor este realist și că 
poate fi îndeplinit.

Cu câteva condiții: 
realizarea programului de 
extracție și livrare către 
CONEL a 3,1 milioane de 
tone de huilă în acest an, a 
cărei contravaloare este de 
1.325 de miliarde de lei; 
închiderea a 23 de sectoare, 
câmpuri, perimetre, fronturi 
miniere sau cum se vor mai 

in mineritul Văii Jiului, 
viața-i tot moi grea

numi ele în termenii 
domeniului, disponibilizarea 
a 500 din cei 20.000 de 
angajați ai CNH Petroșani.

încă înaintea grevei 
generale din 4-22 ianuarie 
a.c., reprezentanți ai LSMVJ 
anticipau asemenea măsuri 
și chiar inventau denumiri de 
mine care ar urma să fie 
închise. Erau anunțate: 

Lonea I, Lonea II și Taia - 
din cadrul EM Lonea, Petrila 
Est și Petrila Sud (EM 
Petrila), Dâlja Mare și Dâlja 
Est (EM Dâlja), Livezeni Sud 
(EM Livezeni), Valea Arsului 
(EM Vulcan), Lupeni Sud, 
Ileana și Carolina (EM 
Lupeni), Bărbăteni Vest (EM 
Bărbăteni), Uricani 5 Est și

Uricani 5 Vest (EM Uricani), 
Firizoni (EM Valea de Brazi), 
cariera Câmpu lui Neag (EM 
Câmpu lui Neag), la care 
erau adăugate preparațiile 
Uricani și Livezeni.

La amintita întâlnire, 
ministrul Radu Berceanu 
anunța că se vor închide 23 
de guri de mină și că dacă 
minerii nu-și vor plăti 

obligațiile către buget nu 
vor primi subvențiile de 675 
de miliarde de lei în acest 
an. La rândul său, Costel 
Postolache, președintele 
executiv al LSMVJ, își 
manifesta părerea că nu va 
fi nevoie de disponibilizări 
de personal, chiar în 
condițiile în care salariile 
vor crește în medie cu 17 la 
sută.

în pofida înțelegerilor la 
care s-a ajuns, a 
promisiunilor reciproce, 
soarta mineritului în Valea 
Jiului, și nu numai, rămâne 
extrem de grea. Și nu-s 
perspective de îmbu
nătățire. Ceea ce rămâne 
de făcut este ca personalul 
încadrat să-și revizuiască 
atitudinea față de muncă, 
iar cei disponibilizați să 
accepte ceea ce li se oferă. 
Din păcate nu li se oferă 
prea mult. Alternativele 
concrete de noi locuri de 
muncă sunt iluzorii.

Ing. Uie Băiănescu, 
directorul genera! al 
CNH Petroșani:

- Am acționat în instanță 
LSMVJ pentru recuperarea 
pagubelor de 25 de miliarde de 
lei înregistrate de companie în 
perioada grevei generale 
ilegale a minerilor din 4-22 
ianuarie 1999. Plângerea se 
află pe rolul Judecătoriei 
Petroșani. Nerealizările la 
extracția de cărbune de la 
începutul anului curent se 
ridică la 300.000 de tone.
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Crește ponderea mediocrității în nivelul 
de pregătire o studenților

REP.: D-le profesor, 
pregătiți specialiști într-un 
domeniu economic care se 
prăbușește lent sub propria 
Ineficientă. Cum a Influențat 
acest lucru solicitarea tinerilor 
de a studia la facultatea d- 
voastră ? Cum s-a adaptat 
fostul Institut de Mine din 
Petroșani evoluțiilor
economice de după 1990 ?

V.V.: Am încercat să ne 
diversificăm oferta la capitolul 
specializări. Pe lângă secțiile 
consacrate, cu o tradiție de peste 
50 de ani, cu specializare în 
exploatări minire la suprafață, în 
subteran, prospecțiune și 
topografie minieră, am dezvoltat 
alte direcții de studiu. Este vorba 
de geologie minieră, ingineria 
mediului în minerit, construcții 
miniere și inginerie economică în 
domeniul mecanic.

REP.: Se poate observa că 
această diversificare s-a făcut 
tot în cadrul general al 
activităților cu specific 
mineresc. Singura secție care 
pare a “scăpa” de acest profil 
este cea de Inginerie- 
economică...

V.V.: E adevărat. Și nu 
întâmplător este și cea mai 
solicitată secție cu cel mai mare 
număr de locuri. în general, 
admiterea de anul trecut la 
facultatea noastră a demonstrat 

^existența unui interes destul de

Așteptându-i pe clovni... 
Foto: Traian MÂNU

MUSIC BOX

Din albumul Foxy Lady se 
remarcă piesele Don’t Hide 
Your Love, Song For Zou, Let 
Me Down Easy, The First 
Time (compoziție Sonny) și 
Never Been To Spain 
(compoziție Hoyt Axton).

La 19.08.1972 casa Atlan
tic scoate discul The Two Of 
Us. Albumul a apărut sub 
forma unui dublu disc ce 
cuprinde piese înregistrate pe 
perioada CBS TV - Kapp 
Records și este un material 
pentru fani. Din această 
culegere nu lipsesc vechile 
hituri I Got You Babe și The 
Beat Goes On, ca și mai 
recentele The Letter, Misty 
Roses și Let It Be Me.

Tot în 1972 apar o serie de 
compilații ale lui Cher, ediții 
pentru fani: Hits Of Cher, 
Cher Sings The Hits, Cher 
Superpak Vol 2, Cher’s Great
est Hits. Ea se implică și în 
viața politică intrând în 
organizațiile Drug Abuse 
Council și Cerebral Palsy 
Foundation lucrând apoi și 
pentru candidații partidului 
democrat (Robert Kennedy și 
Humbert Humphrey).

La începutul lui 1973 
Sonny Bono îl concediază pe 
Snuff Garrett cel care a 
produs toate discurile lui Cher 
de până atunci, spunând că 
noul LP al lui Cher va fi mai 
apropiat de cețințele pieței - 
balade rock, de aceea Sonny 
angajează un adevăratgnjpde 
acompaniament Joe Sample 
(keyboards), Ted Dale (keyboards), 
David Paich (keyboards), Jeff ’ 
Porcaro (bat) și Dean Parks (chit). '' 
Apărut la 14.04.1973 albumul 
Bittersweet White Light in-

Dialog cu dl conf. 
ing. Viorel Voin, 

prodecan al 
Facultâtii de Mine t

Petro anirwtiv m»ii_______y
crescut pentru acest domeniu. A 
fost o concurență de aproape doi 
candidați pe loc. Desigur, vremea 
când candidau 1500 de aspiranți 
pe locurile celor patru secții 
tradiționale a apus. în prezent 
avem 980 de studenți repartizați 
în opt secții.

REP.: Câți dintre aceștia 
beneficiază de învățământ 
gratuit?

V.V.: Majoritatea. își plătesc 
taxele de școlarizare 80 de 
studenți, costul unui an de 
învățământ fiind de un milion de 
lei.

REP.: Cum afectează 
scăderea numărului de 
studenți, și mai ales 
perspectiva ca pe fondul 
prăbușirii mineritului cererea 
să fie din ce în ce mal mică, 
colectivul profesoral al 
facultății ? Există, privind din 
afară, pericolul ca profesorii 
să rămână la un moment dat 
fără “obiectul” muncii? 
Disponibilizările din minerit

y

elude piesele: By Myself /1 Got 
It Bad & That Ain't Good / Am 
I Blue / How Long Has This 
Been Going / Man I Love I 
Jolson Medley / Sonny Boy / 
My Mammy / Rock(ByeYour 
Baby With) / More Than Zou 
Know / Why Was I Born și 
Man That Got Away. Din al
bum a fost extras singlelul 
How Long Has This Been 
Going On.

La scurt interval de timp 
Cher mai scoate un album 
intitulat Half Breed, un disc de 
referință ce eclipsează 
producțiile anterioare. Piesa 
titlu Half Breed a figurat timp 
de două săptămâni ca No.,1 
în Billboard (1.09) fiind al 
treilea million seller al lui 
Cher. Pe Half Breed 
figurează: Love / Two People 
Clinging To / Half Breed / 
Greatest Song I Ever Heard / 
How Can You Mend A Broken 
/ Carousel Man / Davids Song 
/ Melody / Long & Winding 
Road / This God Forsaken 
Day și Chastity Sun.

La finele lui 1973 Sonny & 
Cher scot discurile Mama 
Was A Rock’N'Roll Singer, 
Papa Used To Write All Her 
Songs (MCA) și Live In Las 
Vegas Vol. 2(27.10.).

în 1974 divergențele dintre 
Sonny și Cher au depășit 
limita critică ajungând la 
divorț. Cu toate acestea ei 
continuă să apară împreună 
la showul TV, fanii lor 
trimițând o mulțime de 
scrisori în speranța unei 
împăcări, (-va urma-)

Horia SEBEȘAN

r

vor trece finalmente și spre 
Facultatea de Mine ?

V.V. : într-un fel suntem 
protejați de această alternativă. 
Cea. jumătate din posturile de 
profesor vătante la facultatea 
noastră sunt neocupate. Corpul 
profesoral existent acoperă în 
extensie întreaga activitate la 
catedră. în aceste condiții chiar și 
o înjumătățire a numărului de 
studenți nu ar duce la o diminuare 
a numărului de cadre didactice. 
Din sondajele pe care le-am făcut 
la principalele întreprinderi 
angajatoare, CNH Petroșani, 
“Minvest” Deva, solicitările până la 
orizonul anului 2005 sunt de cca. 
50 - 60 de absolvenți pe an.

REP.: Cum apreciați 
calitatea însușirii cunoștințelor 
și stilul în care acestea se 
predau în învățământul supe
rior, privite comparativ cu 
perioada de dinainte de ’89 ?

V.V.: Crește ponderea 
mediocrității în nivelul de pregătire 
a studenților. Lucrul acesta este 
valabil cred la nivel general. O 
explicație a acestui fapt este că 
s-a coborât puțin ștacheta la 
capitolul pretenții ale profesorilor. 
Suntem mai toleranți, față de 
perioada luată ca și comparație, 
iar studentul exploatează acest 
lucru. Din păcate, de multe ori, 
furându-și astfel singur căciula.

A.SĂLĂGEAN Â

P^4>TA R.U&J2.ICII

Eduard Emanuel Dee, Călan.
Am citit poeziile lăsate la 

redacție și putem spune că ele ne- 
au reținut atenția mai cu seamă sub 
un anumit aspect: înainte de toate, 
în versurile lor se regăsesc de fapt 
chiar trăirile tale. Bănuim că, mai 
mult sau mai puțin conștient, asta 
a fost și intenția ta, de a-ți descărca 
sufletul cu ajutorul cuvintelor 
așternute pe hârtie, pe care ai 
încercat să le îmbraci în haina 
poeziei. De altfel, majoritatea sunt 
inspirate de același inepuizabil sen
timent al dragostei (“Dragoste 
eternă", “Inimă frântă", “in miez de 
noapte”, “iți cer iertare”, “Iubire 
adevărată"ș.a.), în care tu ți-aipus 
poate prea mari speranțe (iertată să 
ne fie îndrăzneala).

Cât despre pasiunea ta pentru 
poezie, nu uita că pentru a scrie 
efectiv versuri de dragul poeziei, 
trebuie să și citești foarte mult; e 
nevoie de multe și repetate 
încercări, de eforturi și perseverență 
și nu în ultimul rând de mai mult sau 
mai puțin talent. (G.B.}..

Tinerii, ca inițiatori si beneficiari ai ONG-urilor
1 9 r

organizații cu un vădit impact 
public, care promovează o 
politică de grup, uneori cu o 
rezonanță socială mai largă.

Cert este că asemenea 
forme de asociere contribuie, 
pe diverse căi, la instruirea și 
formarea tinerilor - de la 
conturarea imaginii de sine, 
stimularea spiritului de 
întreprinzător și formarea de 
lideri, spre exemplu, până la 
administrarea timpului lor liber. 
Invocând ineficienta strategie a 
ONG-urilor în recrutarea 
tinerilor voluntari, precum și 
dificultățile întâmpinate în 
descoperirea unor surse noi 
de finanțare (majoritatea ONG- 
urilor de tineret românești 
depinzând exclusiv de 
finanțarea Ministerului 
Tineretului și Sportului), se 
apreciază - ca fenomen - că 
de obicei “ONG-urile nu cresc, 
ci se înmulțesc", astfel încât 
“societatea civilă capătă 
culoare, dar nu și consistență".

Cu puțină vreme în urmă,

Deși în ultimii ani au 
început să facă parte tot 

mai mult din viața cotidiană, 
organizațiile neguverna
mentale continuă să fie prea 
puțin cunoscute. Unii 
consideră că aceasta se 
datorează chiar ONG-urilor, în 
primul rând printr-o slabă 
comunicare cu mass-media, 
în cadrul unui dialog pe termen 
lung; alții sunt de părere că 
instituțiile consacrate ale 
societății ar trebui să facă mai 
mult în acest sens, începând 
chiar cu școala, care ar putea 
să difuzeze informații despre 
societatea civilă și organizații 
neguvernamentale în cadrul 
orelor de educație civică. Cu 
atât mai mult cu cât o mare 
parte dintre acestea sunt de 
sau pentru tineret, fie că se 
constituie sub forma unor 
asociații de tip hobby, care își 
propun realizarea unor proiecte 
specializate (ecologiste, 
sportive, științifice, religioase, 
umanitare etc.), fie că devin

IVM£A IHrCRMCrULU!

Pariurile hipice 
reprezintă pentru mulți 
împătimiți tentația unei îmbogățiri 

rapide și fără prea mare efort. 
Anual, sute de mii de oameni din 
întreaga lume participă la astfel 
de concursuri, sperând de 
fiecare dată că vor da lovitura 
cea mare.

Pariuri hipice din fata calculatoruluii

Nu cu mult timp în urmă, au 
început să apară și pe Internet 
astfel de pagini dedicate 
pasionaților de pariuri. în foarte 
scurt timp ele au fost pur și 
simplu asaltate. Contra unor 
sume relativ mid, având în vedere 
câștigurile de-a dreptul fabuloase 
care se pot obține, oricine poate 
să trimită banii la o adresă 
indicată în pagina web.

Majoritatea câștigurilor 
pornesc delacelpuțintriplulsumei 
jucate, diferind în funcție de tipul 
de pariu ales. Pentru a deveni 
membru al unei case de pariuri 
trebuie plătită, de asemenea, o 
anumită sumă.

Prima categorie de pariuri se 
numește „Win” și jucătorul poate 
câștiga numai în eventualitatea 
când calul ales de el iese pe primul 

loc. A doua categorie de pariuri 
este denumită ,,Place”, aici 
putându-se câștiga numai dacă 
s-a pariat pe calul care iese pe 
locul 1 sau 2. Ultima categorie se 
numește „Show”, pariorul 
câștigând doar dacă a pariat pe 
unul din caii de pe primele trei 

locuri. Pe lângă aceste trei 
categorii de pariuri mai există o 
sumedenie întreagă de forme de 
a paria.

Pentru cei interesați, paginile 
de Internet sunt extrem de bogate 
în informații cu privire la cai și 
antrenori, la jochei și la tot ceea ce 
ține de caii care participă la curse. 
Pot fi aflate și informații cu privire 
la vremea probabilă din zonă, se 
poate consulta arhiva curselor 
pentru a Compara evoluțiile 
precedente ale cailor etc.

Adresele web sunt 
următoarele: 
www.racingtips.com și 
www.stc.com.au. Alte pagini dedi
cate pariurilor de orice fel sunt: 
www.sportsldttery.com și 
www.icon-dv.de

Andrei NISTOR

câteva dintre organizațiile de 
tineret locale s-au reunit în 
cadrul întâlnirii anuale 
organizată la Deva de Direcția 
pentru Tineret și Sport a 
județului Hunedoara, care a 
fost reprezentată de directorul 
Dorin Reclaru și de inspectorii 
de specialitate Mirela llașcu și 
Viorel Anicescu. Au fost invitate 
asociațiile cu care DTS a 
colaborat cel mai bine în cursul 
anului, întâlnirea constituind un 
prilej și pentru ca tinerii să se 
cunoască mai bine, știut fiind 
că una dintre cele mai 
anevoioase probleme ale 
ONG-urilor la ora actuală este 
lipsa de comunicare între ele. 
în plus, tuturor reprezentanților 
le-au fost înmânate formularele 
pentru cererile de finanțare ce 
vor fi prezentate în cadrul 
licitației de programe a DTS 
pentru trimestrul al doilea. Din 
păcate, după cum era de 
așteptat, oferta nu este prea 
generoasă, urmând a fi 
acceptate spre finanțare 

d li ii II f L L 
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în ultima vreme a crescut 

dramatic numărul alergicilor la 
nichel, deoarece nasturii de 
metal prezenți pe fiecare jeans 
conțin, printre altele, și acest 
element, care este ușor solubil 
în transpirație. De aceea, 
eczemele cauzate de contactul 
cu nichelul apar mai ales vara. 
Faptul că între nasturi și piele 
există stofa pantalonilor nu are 
mare importanță, ținând cont de 
solubilitatea metalului în contact 
cu transpirația. în urma ultimelor 
verificări s-a ajuns la concluzia 
că 17 până la 20 la sută dintre 
fete reacționează hipersensibil 
la nichel. Datorită modei 
actuale, care “cere” introducerea 
cerceilor și inelelor în mai toate 
părțile corpului, de la nas, urechi, 
limbă, până la buric șl buze, și 
băieții au devenit alergici la 
nichel.

Dar nu numai nasturii 
jeanșilor produc eczeme și sunt 
riscanți, ci și podoabele ieftine, 
precum și unele inele, cercei 
sau lanțuri. Chiar și aurul de 18 
carate conține până la 20 la 
sută nichel. Persoanele hiper
sensibile la nichel trebuie să 
fie, de asemenea, atente și 
când își aleg ochelarii cu ramă 
metalică. (G.B.)

Este un fapt binecunoscut 
că alcoolul dăunează în general 
sănătății, cu atât mai mult în 
cazul copiilor. Și totuși nu toată 
lumea ține cont de acest lucru. 
Medicii și farmaciștii de la o uni- 
versitate germană au 
considerat necesar să-i 
avertizeze pe colegii lor să nu 
prescrie sugarilor și copiilor mici 
medicamente cu conținut de 
alcool. Poate vă vine greu să 
credeți, dar un număr mare de 
medicamente recomandate 
copiilor conțin alcool. După cum 
anunță medicii într-o revistă de 
specialitate, o cantitate de 
alcool în sânge de 0,4% poate 
apărea la copiii mici chiar în 
cazul administrării dozei pre
scrise din picăturile pentru tuse 
sau colici.

Ceea ce trebuie știut de 
către părinți este că pe 
ambalajul unul medicament 
este scris dacă acesta conține 
alcool (etanol). Și cum procentul 
acestuia în produsele far
maceutice este mult mai ridicat 
decât cel recomandabil, unele 
dintre medicamente se pot cu 
ușurință compara cu o băutură 
alcoolică. Deci atenție la ce 
medicamente dăm copiilor 
noștri! (G.B.)

proiecte doar pentru cursuri și 
stagii de pregătire și probabil 
pentru începerea realizării 
unor publicații de specialitate. 
De altfel, preciza Mirela llașcu, 
posibilitățile de finanțare sunt 
în ansamblu reduse, DTS 
lucrând acum practic cu 60 la 
sută din valoarea bugetului pe 
anul trecut.

Cu toate acestea, tinerii 
par a nu se lăsa așa ușor 
descurajați; ei continuă să-și 
valorifice atât cât pot pasiunile, 
aptitudinile și priceperea, fie că 
o fac sub oblăduirea artei 
populare sau culte - cum este 
cazul Fundației “Obârșii’’ sau 
al asociaților “Carpatica” și 
“Teseract”, fie în slujba 
acțiunilor umanitare - “Alter 
Ego” - sau de instruire - 
“Secolul XXI” -, fie că deja fac 
parte din cea mai amplă 
mișcare mondială de tineret - 
"Cercetașii României”, cum 
am avut ocazia să constatăm 
la amintita întâlnire.

Georgeta BfRLA

http://www.racingtips.com
http://www.stc.com.au
http://www.sportsldttery.com
http://www.icon-dv.de
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SC SIDERURGICA SA HUNEDOARA
Managerul Societății Comerciale Siderurgica SA 

Hunedoara, în conformitate cu Legea nr. 31/ 1990, 
republicată, convoacă

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 
ACȚIONARILOR

în data de 02.04.1999, ora 11,00, la sediul 
societății, localitatea Hunedoara, str. Piața Iancu 
de Hunedoara, nr. 1, pentru toți acționarii 
înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei 
de 19.03.1999 considerată "dată de referință".

ORDINEA DE ZI:
1. Informare privind activitatea de producție și 

economico-financiară pe anul 1998 și stadiul 
realizării măsurilor cuprinse în Programul de 
Restructurare.

2. Aprobarea Raportului de gestiune privind 
Bilanțul contabil încheiat la 31 decembrie 1998.

3. Aprobarea Raportului Comisiei de cenzori.
4. Aprobarea Bilanțului contabil și Contului de 

profit și pierdere pe anul 1998.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 

pe anul 1999.
6. Aprobarea Programului de investiții pe anul 

1999.
7. Aprobarea Programului de KK pe anul 1999.
8. Diverse.
Formularele de procuri speciale de reprezentare 

se obțin de la sediul societății. Serviciul Organizare, 
Privatizare și Relații Publice. Ele vor fi depuse sau 
expediate până la data de 30.03.1999, ora 14,00.

Dacă Adunarea Generală nu va întruni cvorumul 
necesar, se convoacă a doua adunare în data de 
03.04.1999, ora 11,00, în același loc și cu aceeași 
ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul 
societății sau la telefoanele 054/ 718549, 716121 - 
interior 1070.

ȘI TU CU NOI IN ȚARA SFÂNTA

O vizita in Țara Sfântă 
la pragul dintre milenii

Porțile Ierusalimului se deschid și pentru români. 

Pelerinaj 2000 oferă excursii în grupuri organizate, 
începând cu luna aprilie 1999, la prețuri foarte 
avantajoase, plătibile cash, în rate sau cu credit la 
Banca Internațională a Religiilor. Prețul de 780$, 
pentru perioada de 7 zile, acoperă absolut toate 
serviciile.

Se asigură:
■ avioane și autocare moderne
■ hoteluri de 3 și 4 stele
■ 3 mese pe zi
■ ghid permanent și documentație în 

limba română
înscrierile se fac la agenția autorizată:

£
* 4

MAXI COM-Deva PRIMA ARDELEANA - Sibiu
Tel.: 054/23.48.80 Tel.: 069/21.17.88

COLIBRI - Timișoara
Tel.: 056/19.86.04

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPARE Șl FORMARE PROFESIONALĂ A JUD. HUNEDOARA 
ORGANIZEAZĂ ÎN PERIOADA 23-24 MARTIE 1999 

BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ
Sunt Invitați agenții economici ofertanți de locuri de muncă, având posibilitatea 

selectării de forță de muncă necesară, și toate persoanele aflate in căutarea unul loc 
de muncă. ,

Agenții economici invitați la bursa locurilor de muncă sunt rugați să confirme 
participarea până la data de 23.03.1999 la sediul Agenției Județene pentru Ocupare 
și Formare Profesională din Deva, Piața Unirii, nr 2, sau la telefon nr. 216151/ int. 212. 

Locul de desfășurare - Casa de Cultură din Deva (sala mică).
Vă dorim succes!

ANUNȚ PUBLICITAR
9

pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul in Deva, str. 

22 Decembrie, nr. 37 A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și H.G. 55/98, modificată și 
completată cu HG nr.361/1998, 69,95% din acțiunile Societății Comerciale „TALC-DOLOMITĂ” 
— S.A., cu sediul în Hunedoara, str. Cerbului, nr.8, bl.A3, județul Hunedoara, cod fiscal R 6936633, 
număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/20/1995, având:

Obiectul principal de activitate: exploatarea zăcămintelor de dolomită, talc, steatit și a produselor de balastieră, 
prepararea și comercializarea acestora în țară și la export.

Capitalul social conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului: 3.764.575 mii 
lei

Cifra de afaceri (conform formularului de raportare contabilă la data de 30.06.1998): 13.943.740 mii lei.
Profitul ultimului an încheiat 1997: 320.028 mii lei.
Structura acționariatului la data de 13.11.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
F.P.S. 105.333 69,95
S.I.F 24.350 16,17
P.P.M. 20.900 13,88
Alții - -
Total 150.583 100

Prețul de ofertă de vânzare este de 60.615 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 6.384.760 mii lei.

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

Prețul de vânzare al DOSARULUI DE PREZENTARE de 2.500.000 lei, taxa de participare în valoare 
de 5.000.000 lei și garanția de participare în valoare de 191.542.794 lei vor fi achitate la casieria 
vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Hunedoara a FPS, sau în contul numărul 251100980000607 
deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participare la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc la data de 06.04.1999, ora 10, la sediul FPS - Direcția Teritorială Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 

13.04.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de-a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

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

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

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

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

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

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara- 
Deva - d-na Secașiu Rozalia, tel. 054/211089 sau 214503, zilnic, între orele 10-13.

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

Consiliul de Administrație al 
S.C.Ulpia S. A.Deva

cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37
Convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilorf
In Ziua de 31.03.1999, ora 16, la Casa de cultură pentru toți acționarii înregistrați în 

Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 22.03.1999.
Ordinea de zi este următoarea:
1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație cu privire la 

activitatea societății pe anul 1998.
2. Prezentarea și aprobarea Raportului Comisiei de cenzori cu privire la verificarea 

și certificarea Bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi încheiat la 31.12.1998.
3. Prezentarea și aprobarea Bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi precum 

și repartizarea profitului net pe anul 1998.
4. Prezentarea, analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 

1999.
5. Stabilirea salarizării Consiliului de Administrație și cenzorilor.
6. Diverse.
Acționarii, persoane fizice, pot participa la AGA personal sau prin reprezentanți 

mandatați, prin procuri speciale, care se pot obține de la sediul societății. Procurile 
speciale, completate și semnate, vor fi depuse la sediul societății, până cel târziu în data 
de 29.03.1999, ora 16. Documentele și materialele informative supuse aprobării AGA vor 
putea fi consultate la sediul societății, începând cu data de 29.03.1999.

în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar, AGA se convoacă din nou, în data de 1 
aprilie 1999, în același loc și la, aceeași oră.

SC DECEBAL SA DEVA (Industria cărnii)
Cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr.8, Județul Hunedoara

Organizează
a) Licitație publică cu oferte închise în plicuri sigilate (cu plata în rate) conform Ordonanței 

de Urgență nr.88/1997, aprobată prin Legea nr.44/1998 și Normelor metodologice aprobate prin 
HG nr.55/1998 pentru vânzarea următorului activ:

Denumirea activului Adresa activului Obiectul 
de activitate

Prețul de pornire 
a licitației (mii lei)

1. Centrul de preluări 
animale Hațeg Hațeg, str. Râu Mare în conservare 262935

b) Licitație publică cu strigare (cu plata integrală), în aceleași condiții legale (Legea nr.44/ 
1998 și HG nr.55/1998) pentru activul:

Denumirea activului Adresa activului Obiectul de activitate Prețul de pornire 
a licitației (mii lei)

2. Abatorul Brad Brad, str. Avram Iancu, nr.53 tăieri de necesitate 361505
La prețul de adjudecare se adaugă TVA-ul suportat de cumpărător.
Licitația va avea loc pe data de I5 aprilie 1999, ora IO, la sediul SC DECEBAL SA DEVA.
în caz de neadjudecare la prima ședință, sc va organiza cea dc a doua ședință a licitației pe data 

de 22 aprilie 1999, la aceeași oră și adresă.
Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate contra cost (50.000 lei/activ), zilnic, de la 

sediul societății comerciale, între orele 8-14.
Valoarea terenului aferent activelor este inclusă în prețul de pornire a licitației.
Alte relații privind activele ce urmează a fi vândute se pot obține de la ing. Bulea R. la 

telefoane: 054/211760 - int. 31 sau 054/212237, 054/213322, 054/233713.
Pentru participare 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 dosarelor 
de prezentare.

Participanții la lic.tațic vor depune la casieria societății sau în contul bancar 305520101 BCR 
Deva taxa de participare de 4.000.000 lei pentru fiecare activ și vor face dovada consemnării la 
dispoziția societății comerciale vânzătoare a garanției de 3% din prețul de pornire a licitației.

http://www.sof.ro
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digitală, autorevers, Super 
Woofer Dolby Noise Reduc
tion, preț 4,5 mil. negociabil.

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren agricol 7000 
mp, sat Spini, lângă șosea. 
Tel. 260934 (9633)

• Vând teren 1,78 ha, 
mobilă, frigider. Tel. 261626 
(9639)

• Societate comercială 
vinde apartament trei ca
mere, parter, suprafața 72 
mp, situat în Deva, str. Ion 
Creangă, cu proiect aprobat 
spațiu comercial. Telefoane 
219232,092/281895. (9786)

• Vând magazin alimen
tar, cu toate dotările. Tel. 092 
777303,217888(9636)

•Vând casă, Simeria, str. 
Plevnei, nr.2. Tel. 261515 
(9639)

• Vând casă tip vilă, cu 
etaj, în Geoagiu, încălzire 
centrală, apă. Tel. 221649, 
după amiază. (9645)

• Vând apartament 2 
camere, Orăștie, zonă cen
trală, parter, tel. 242119 
(9434)

• Vând casă, motor Ford 
Escort, biciclete Germania, 
piese, caroserie Ford Sierra. 
Tel. 242930(9435)

• Vând Trabant. Tel. 
217688. (9642)

•Vând Dacia 1310, stare 
foarte bună, an fabricație 
1985, carte identitate. Tel. 
229186.(9637)

• Vând Dacia papuc, 
nouă, 5 locuri, acoperită 
fibră sticlă, telefon 094/ 
898284(9433)

• Vând calculatoare și 
imprimante second hand, la 
prețuri foarte avantajoase. 
Tel’ 226644 sau 092 

724435. (9245)
• Vând video recorder, as

pirator Privileg, hotă elec
trică, chiuvetă inox, rotisor, 
mașină automată de spălat. 
Tel. 092/373177. (9319)

• Vând cai, corn. Cîrjiți. 
Tel. 625982, fam. Popa. 
(9796)

• Vând piese Mazda 626 
D, fabricație 1985, din dez
membrare. Tel. 216033. 
(0327)

• Cumpăr 100 oi, cu miei. 
Tel. 094 552162. (9365)

• Decodez și repar ur
gent și ieftin celulare GSM. 
Tel. 094 859958. (9634)

• Vând malaxor de bru
tărie cu două cuve din inox/ 
2001. Tel. 058811150. (9648)

• Vând 16 oi cu miei. 
Rapoltu Mare, 303, tel. 
669139. (8954)

• Cumpăr piese de mo
bilier vechi, peste 80 ani, 
ceasuri,tablouri, argintărie, 
statuete diferite, piese 
decorative vechi. Tel. 056 
184728, 092 397184. 
(9649)_________________

• Cumpăr grâu. Tel. 
222165(9650) “

Tel. 215312. (9333)
• Cumpăr, închiriez stu

pină, ceară, inventar apicol. 
Tel. 623662. (9329)

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

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

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

• Vând computer 386, 
videorecorder, receiver sa
telit, TV color stereo, tele
text, xerox defect. Tel. 
711063(9732)

ÎNCHIRIERI

• S.C. Acvacalor SA 
Brad organizează concurs 
pentru ocuparea postului 
de contabil șef. Concursul 
va avea loc la data de 05 
aprilie 1999, ora 9, la sediul 
societății din Brad, str. 
Vânătorilor, nr. 49. Până la 
data de 02 aprilie ora 14 se 
pot depune dosarele com
plete ale candidaților, cu 
următoarele acte: cerere, 
diplomă licență ca ab
solvent al unui institut de 
studii superioare econo
mice, C.V., cazier judiciar, 
carte de muncă (xero- 
copie). Tematica concursu
lui este afișată la sediul 
societății. Relații suplimen
tare se pot obține la tel. 
651843.(6871) ’

• Pierdut legitimație de 
serviciu pe numele Murin 
Gabriel. O declar nulă. (9739)

• Pierdut cod fiscal de la 
autorizație pentru confecții 
metalice pe numele Balha 
Andraș. îl declar nul. (9731)

• Pierdut legitimație de 
serviciu pe numele Butaref 
Dorel. O declar nulă. (9725)

^COMEMORĂRI

• Soțul Nicolae împreună 
cu copiii Antonela și Cos- 
min, mamele Marioara și 
Florica amintesc cu o și 
mai profundă durere că la 
17 martie se împlinește un 
an de când sufletul generos 
al dragei noastre

PIERDERI

• Caut să închiriez gar
sonieră. Tel. 626500 (9644)

• Caut de închiriat apar
tament 4 camere, tel. 
627527(9880)

• Caut urgent pentru 
închiriat garsonieră în orașul 
Brad. Informații tel. 092/ 
223262,094/207781 (9721).

OFERTE DE 
SERVICII

• Transport marfă 1,5 
tone, Mercedes (dubiță), 
eventual închiriez unei so
cietăți comerciale. Tel. 
223224. (9640)

• Angajez măcelar, posibil 
colaborator. Relații Șoimuș, 
nr.200.

• Firmă producătoare de 
articole ceramice angajează 
persoană cu calități orga
nizatorice, în vederea for
mării pentru funcția de man
ager. Condiții: bărbat, studii 
superioare, carnet de con
ducere, disponibilitate la 
program. Tel. 092 281542, 
213169 seara. (9334)

• Factori poștali pen
sionari pentru activități 
de teren, salariu moti
vat. Trimiteți scrisoare la 
CP 58-21 București. (OP)

• Sunteți o persoană 
ambițioasă? Doriți să câș
tigați mulți bani? Dacă da 
sunați și profitați de opor
tunitate indiferent dacă 
sunteți șomer sau student. 
Puneți mâna pe cel mai 
apropiat telefon și sunați. 
Tel. 627527, 094280444 
(9880)

-JOB SERVICE recru- 
tează personal pentru 
vase de croazieră (SUA): 
bar, restaurant, bucă
tărie. Tel. 069/229042 
(OP)

IM OSICR

r-i iun umili. iiaeo"

• Pierdut certificat de 
acționar nr. 300614 pentru 
1000 de acțiuni de la nr. 
294781191 la nr. 294782190 
emis de SIF Banat Crișana 
Arad pe numele Șerban D. 
Eugen. Se declară nul. 
(9643)

• Pierdut legitimație de 
serviciu pe numele Dumitru 
Mariana, eliberată de SC 
Siderurgica Hunedoara. O 
declar nulă.(9729)

prof. MARILENA OPREA 
s-a desprins de cele pă
mântești, lăsându-ne du
rerea și tristețea singurătății. 
Nu te vom uita niciodată! 
Dumnezeu să o odihnească 
în pace! (9638)

SC HABER INTERNATIONAL SA HAȚEG
r

Organizează în data de 25 martie 1999 
concurs pentru ocuparea postului de 

electrician automatist.
Condiții:
• calificare în una dintre meseriile: electrician, 

electronist, automatizări;
• vârsta maximă 35 ani.
Cererile se depun la Biroul organizare, personal, 

salarizare, până în data de 24.03.1999.
Informații suplimentare la telefon 770130, int. 

215 sau 225.
BERE HAȚEG AN A - O BERE PE PLACUL 

TÂU!
• ................... - ■ ■

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai 
apropiat de dumneavoastră, IAR ABONA
MENTUL este calea cea mai avantajoasă de 
a intra în posesia lui.

COSTUL UNUI ABONAMENT PE 
LUNA APRILIE 1999 ESTE DE 10.500 
DE LEI, PLUS TAXELE POȘTALE.

FAȚĂ DE VÂNZAREA LIBERĂ A 
ZIARULUI, PRIN ABONAMENT VEȚI 
ECONOMISI 11.000 DE LEI PE LUNĂ!

NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONA
MENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER", iar dacă 
nu aveți abonament, solicitați factorilor poștali să 
vă facă.

Agenții economici și toți cititorii au posibilitatea 
să opteze pentru un abonament lunar, trimestrial, 
semestrial sau anual.

FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se 
fac la ghișeele oficiilor poștale din județ, la 
factorii poștali, la firma RODIPET, în numerar și 
prin virament.

Costul unui abonament pe un an de zile este 
de 126 mii lei, iar pe 6 luni de 63 mii lei, plus 
taxele poștale. Creșterile ulterioare ale prețului 
de vânzare a ziarului nu vor afecta valoarea 
abonamentului contractat.

RĂMÂNEȚI CU NOI!
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

BANCA “DACIA FELIX” SA 
- SUCURSALA CLUJ-NAPOCA 
Vinde la licitație publică, prin intermediul executorilor 

judecătorești din cadrul Judecătoriei Orăștie:
FERMĂ AGROZOOTEHNICĂ
Situată în localitatea Pricaz, comuna Turdaș, județul 

Hunedoara, compusă din: grajduri - 4 bucăți, padocuri - 4 
bucăți, filtru sanitar, platforme carosabile, fântână, împrej
muire teren - 17.442 mp.

Licitația va avea loc în data de 19.03.1999, ora 12, ia 
Judecătoria Orăștie, județul Hunedoara, Biroul executo
rilor judecătorești.

Informații suplimentare la telefon 064/197047.

SC ELECTRO MULTIMEDIA 
SRL DEVA

E Copiatoare A4, A3, alb-negru și color 
(analogic și digital);
S Minitipografii A4, A3;
[x] Monitoare color;
S Imprimante A3, A4.
Se asigură garanție, postgaranție, consumabile. 
Prețuri accesibile (negociabile).
Telefoane: 094/852724; 211316.

>03

I

GD chimica sa. 
orastie

Consiliul de administrație al 
SC CHIMICA SA Orăștie 

Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor 
pentru data de 3 aprilie 1999, ora 10, la sediul 
societății din Orăștie, str. Codrului, nr.24, cu 
următoarea ordine de zi-.

1. Raportul administratorilor și cenzorilor;
2. Aprobarea bilanțului contabil pe 1998;
3. Aprobarea repartizării profitului realizat 

în 1998;
4. Aprobarea bugetului de venituri și chel

tuieli pentru anul 1999;
5. Diverse.
Informații suplimentare la sediul societății sau 

la telefon 054/241250, int.140 sau 136.

S;Cj
ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE

în data de 22.03.1999 având ca obiectiv: 
reparații linii CF.

Caietul de sarcini se afla la sediul firmei.
Informații la telefoanele: 

221120; 213930; int.190,180.

SNP TETRONT SA BUCUREȘTI - 
Sucursala "PECO” Hunedoara- 

Deva
> Vinde Ia LICITAȚIE PUBLICĂ, la sediul din 

Deva, str. 22 Decembrie, bl.11, parter, în data de 
31.03.1999, ora 10, trei cisterne MAC R 8138 CC2. 
în caz de neadjudecare, licitația se repetă în data 
de 07.04.1999, ora 10. Informații Ia telefon 
217950.

> Sucursala “PECO” Deva selecționează 
candidați pentru angajare:

• 1 economist pentru compartimentul 
financiar-contabilitate
• 3 vânzători stații "PECO” cunoscători ai 
unei limbi străine de circulație interna
țională, absolvenți ai liceului economic, 
vârsta până Ia 30 ani.

Candidaturile se depun până la data de 31.03. 
1999 la sediul sucursalei, Biroul Resurse - Umane.
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REFORMA PE
APUCATE

îmi amintesc o secvență surprinsă în 
arena unui circ. Un saltimbanc jonglează 
cu trei popice. în răstimpuri, câte una, noi 
popice prind a intra în iureșul antrenat de 
mâinile circusistului. Patru, cinci, apoi 
șase.... Zâmbetul de pe fața circarului 
începe să alunece spre grimasă. Sub tri
coul marinăresc, mușchii și tendoanele 
șerpuiesc sălbatic. Broboane de sudoare 
fac vad pe jugulară. Mâinile omului par 
rupte de trup, vânturându-se mai repede 
ca mintea. Mai este de aruncat în joc un 
singur popic. Acesta începe în viteză urmă
rirea celorlalte, dar imediat previzibilul se 
declanșează. “Moara” popicelor zburătoare 
se frânge, ele lovind în cădere trupul cir- 
carului. Fiasco! Cu mâinile vlăguite, acesta 
parcă-și cere scuze. S-a “încărcat" prea 
mult...

Privită prin vitraliul unei parabole, ima
ginea circarului devine pereche cu cea a 
Guvernului Vasile. Există însă două mari 
deosebiri. Dacă numărul de obiecte ținute 
în aer reprezintă pentru jonglerul de la circ 
performanța? pentru guvern el este marca 
totalei ineficiențe. în plus, dacă vor cădea, 
“popicele” jonglate de miniștrii dlui Vasile se 
vor sparge, din nefericire, în capul nostru, 
al tuturor. Incapacitatea prelungită de a 
face reformă dă din ce în ce mai mult de 
"lucru" guvernanților. Lucru ce înseamnă, 
la noi, cârpirea efectelor negative ale mă
surilor neînțelepte adoptate, manoperă 
devenită de la un an la altul mai grea și mai 
costisitoare.

Astăzi, guvernul dlui Vasile trebuie să 
jongleze, pe muchie de cuțit, cu deficitul 
bugetar, scăderea PIB, sindicate nemul
țumite, deficit de cont curent, o economie 
cariată de numeroase "găuri negre", un 
FMI tot mai pretențios și mai sceptic, și lista 
ar putea continua. Roadele amare ale 
politicilor economice duse în România după 
1990 ies la suprafață extrem de evident în 
acest an de cumpănă. Ceea ce guvernanții 
numesc reformă sunt de fapt măsuri dis
perate, luate din instinct de conservare și 
pe apucate, pentru a cârpi coatele goale 
ale vistieriei naționale. Vindem rapid, la

cine se nimerește, telefoanele, băncile și 
dacă nu iese socoteala vom scoate la 
mezat și "dinții de aur" din trezorerie.

Tot jucându-ne de-a restructurarea și 
reforma, ne-am pomenit că stăm nebăgați 
în seamă la coada Europei. Și cum ar pu
tea fi altfel dacă suntem singura țară din 
estul Europei care pe timp de pace obține 
rezultate economice scuzabile și de în
țeles numai pe timp de război. “Războiul 
româno-român", sintagmă deja devenită 
celebră, folosește ca arme prostia, ires
ponsabilitatea sau, după caz, interesul 
punctual și privat al clasei politice, formată 
din “domni ai pământului”, îndreptate împo
triva nivelului de trai al propriului neam. 
Națiunea care-i alege și menține în funcții 
și “fumuri" pe politicieni trăiește din ce în 
ce mai prost, de parcă ar fi sub ocupație, 
condusă de o putere străină și duș
mănoasă.

în 1998, Produsul Intern Brut a scăzut 
cu 7,3 procente față de 1997. Tot anul 
trecut, importurile au depășit cu mai mult de 
42 de procente exporturile, deficitul ba
lanței comerciale înregistrând o valoare 
negativă record în ultimii nouă ani : 3,5 
miliarde de dolari. Pentru 1999, stagnarea 
economică din 1997 și 1998, cumulată cu 
plata datorie^ externe contractate, ne 
costă deja deprecieri rapide ale cursului 
monedei naționale. Echivalentul celor 100 
de dolari pe lună îi asigură românului mun
citor doar hrana de zi cu zi, bunurile de 
largă folosință sau serviciile devenind 
inabordabile din cauza prețului.

Societatea românească, în special 
economia, are de trecut în acest an un 
examen pentru care nu s-a pregătit deloc. 
Un desfrâu economic și legislativ prelungit 
mai bine de nouă ani începe să lase deja 
urmele ireversibilității la o viață normală. 
Pentru că, dacă în acest an nu vom reuși 
să acoperim deficitele create de propria 
noastră reticență la reformă, rețeta ieșirii 
din colapsul economic și social care vor 
urma nu cred că ne va mai aparține.

A.SĂLĂGEAN

în ajutorul gospodinelor

CE NE MAI
OFENA 

"AVICOLA"
De la conducerea SC Avicola 

Mintia-Deva am aflat câteva vești 
bune pentru gospodine și pentru 
cei ce doresc să crească păsări în 
gospodăriile particulare. Pe lângă 
preocuparea de a asigura produse 
avicole proaspete și la prețuri ac
cesibile prin magazinele proprii și 
pe piață, există și posibilitatea de 
a-i ajuta pe cei ce doresc să 
crească păsări în gospodăriile pri
vate, prin vânzarea de ouă pentru 
reproducție sau a puilor de o zi, 
precum și a puilor la diferite greu
tăți. Cei interesați, pe bază de pro
gramare, își pot realiza dorințele, 
ei beneficiind inclusiv de asistență 
tehnică pentru înființarea de ferme 
sau microferme avicole, în cazul 
fermierilor privați.

în același timp, firma vine în în
tâmpinarea cerințelor exprimate 
de unele gospodine privind diver
sificarea preparatelor din produse 
avicole. în acest sens există 

șansa ca gospodinele să se adre
seze restaurantului Bulevard din 
Deva al SC Avicola, unde li se poate 
oferi nu numai servire contra cost 
a unor meniuri gustoase pe bază 
de produse avicole, ci și posibi
litatea cunoașterii unor rețete spe
cifice în vederea obținerii prepa
ratelor dorite, după gust, în gos
podăria proprie. Dacă încercați vă 
veți convinge că așa stau lucrurile 
și în realitate. (N.T.)

SC AS I ROM SA Hunedoara
Deva

Organizează LICITAȚIE DESCHISĂ pentru 
vânzarea unei caroserii simple tip Dacia 1310, 
an fabricație 1997, în ziua de 29.03.1999, la 
sediul societății din Deva, str. I. Creangă, 
nr.21, iar în caz de neadjud^care, licitația se 
va repeta în ziua de luni a fiecărei 
săptămâni.

Prețul de pornire a licitației este de 
6.563.553 lei.

Informații suplimentare la telefon 212746 
sau la sediul societății.

SC “GOMAR LUX” SA BISTRIȚA
1

Distribuitor unic al ICME București în județul Hunedoara
Comercializează, prin depozitul din Deva, 

Str. Depozitelor, nr.l, 
toată gama de conductori și cabluri electrice.

IMPORTANT
Marfa se comercializează la preț de producător

din depozit sau în termen de
maximum 5 zile. 

Informații la telefon 
054/232946.

SC ROMTEL INTERNATIONAL 
SA BUCUREȘTI

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

Oferă
Pagere MOTOROLA ADVISOR

și Servicii PAGING “ACCES”
Telefon 054/212726

“ACCES” DRUMUL SPRE SUCCES!

Iresponsabilitate 
pentru zonele verzi 

și trotuare
Unde parcăm? lată o între

bare pe care fiecare dintre 
conducătorii auto și în,special 
posesorii de autoturisme și-o 
pun zilnic. Numărul foarte mare 
al autoturismelor, comparativ 
cu cel al parcărilor special 
amenajate, este într-o flagrantă 
discrepanță.

Dincolo de spațiul foarte 
mic pentru parcări, soluția la 
care recurge o parte însem
nată dintre posesorii de auto
turisme este total nepotrivită. 
Rezolvarea pentru aceștia nu 
este alta decât zonele verzi. în 
spațiile special amenajate cu 
multă trudă de către primărie 
sau asociațiile de locatari, con
ducătorii auto sfidează efortul 
semenilor de a menține trotua
rele sau zonele verzi. Fără nici 
o sfială își “trântesc" autoturis
mele între arborii ornamentali, 
pe aleile cu trandafiri, că... nu 
au dat nici un ban pe întreți
nerea lor.

Astfel, numai în trei ore pe 
raza municipiului Deva, în ziua 
de 12.03. a.c., în urma unui 
control efectuat de către Ser
viciul Poliției Rutiere și Compar
timentul Prevenire din cadrul 
IPJ și reprezentanți ai Primăriei 
Deva, a fost organizată o ac
țiune care a vizat oprirea, sta
ționarea și parcarea autove
hiculelor. Cu ocazia aceasta au 
fost depistate 41 de autove
hicule parcate în zona verde 
(sau care ar trebui să fie zonă 
verde), unui număr de opt con
ducători le-au fost aplicate 
amenzi, iar în 33 de cazuri s-au 
făcut fotografii pentru iden
tificarea și sancționarea celor 
găsiți în flagrant.

Nu ne-am propus să facem 
prea multe aprecieri la adresa 
acestor fenomene, ci mai de
grabă să lăsăm cititorul să ju
dece cele semnalate prin inter
mediul imaginilor surprinse.
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