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începând cu data de 22 martie, pentru 
depozitele constituite pe termen de o lună, 

dobânda bonificată este de:

NATO - un 
înger păzitor?

Acordă dobânzi atractive 
la depozitele In lei 
persoanelor fizice!

X Ia 30 de zile - 56% 
k X la 90 de zile - 60% .
/
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>56% pentru persoanele fizice; 
>53% pentru persoanele juridice.

Suntem onorați de prezența dumneavoastră la 
sucursala noastră din Deva, str. 22 Decembrie, nr.42.

Noi vă protejăm economiile
-
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Trăim, de bună vreme, cu 
frica războiului în oase. 
Iugoslavia, o țară vecină și 
prietenoasă cu România, trece 
prin încercări grele și se află 
sub amenințarea bombarda
mentelor de pedepsire de către 
forțele NATO. Se comportă în 
aceste con
diții forțele 
NATO ca un 
înger păzitor 
pentru vecinul
nostru de la sud de Dunăre 
sau ca o forță de diktat 
internațional?

Prăbușirea imperiilor după 
primul război mondial a 
schimbat configurația hărții 
Europei, consfințită prin tratate 
internaționale garantate de 
marile puteri. Astfel s-a creat 
Regatul Sârbilor, Croaților și 
Slovenilor așa cum s-a creat și 
România Mare, state în 
componența cărora au intrat 
teritorii stăpânite cândva de 
fostele imperii austro-ungar 
sau rus. Dar Trianonul a fost 
mereu contestat de forțe 
revizioniste și iredentiste. 
Prima victimă a fost România, 
care a pierdut prin Diktatul de 
la Viena și pactul Ribbentrop- 
Molotov însemnate teritorii. Și 
Iugoslavia a avut de suferit prin 
expansiunea fascistă spre 

Răsărit, căreia i-a opus o 
dârză luptă de partizani.

După cel de-al doilea 
război mondial a fost din nou 
redesenată harta Europei 
până în inima acesteia, la 
Berlin, bătrânul continent fiind 
nevoit să dea ofranda cuvenită 

învingătorilor. 
Prăbușirea 

comunismului 
în estul Eu
ropei a oferit

prilejul unei noi revizuiri a 
hărții continentului. S-a 
permis o singură unificare. 
aprobată tacit de marile puteri: 
reîntregirea celor două state 
germane într-o singură patrie. 
S-a admis că nu este bine să 
existe două state germane 
vecine dar tot atât de bine s-a 
admis că este bine să existe 
două state românești vecine.

în rest s-au admis și chiar 
s-au încurajat divizările: Cehia 
s-a despărțit de Slovacia, 
Croația și Slovenia s-au 
desprins din federația 
iugoslavă. O Europă 
fărâmițată în stătulețe mici 
este mai ușor de stăpânit și 
condus - își făceau probabil

Tiberiu ISTRATE
(Continuare în pag. 2)

în premieră,
SINDICALIȘTII 
IIUNEDORENI 

“JOACĂ” ÎN ECHIPĂ

Satul românesc este măcinat din interior

Despre țărani la 
“Schimbul de noapte”

“ Guvernanții trebuie să înțeleagă că nu orice 
mișcare de protest sindicală înseamnă mineriadă."

Cu aceste cuvinte liderii hunedoreni ai B.N.S., 
Cartel "Alfa”, C.N.S.L.R. Frăția și CDSR și-au început 
conferința de presă ținută joi, 18 martie a.c., la casa 
sindicatelor. în principal, luările de cuvânt ale liderilor 
de sindicat au reiterat premisele care stau la baza 
programului de acțiuni de protest planificate a începe 
în 24 martie a.c. împănată cu critici dure la adresa 
guvernanților, s-a făcut prezentarea listei de 
revendicări pe termen scurt stabilită în comun de cele 
patru mari confederații sindicale. Paleta cerințelor 
sindicatelor este extrem de largă, multe din 
revendicări având o sorginte străină de ceea ce 
îndeobște se recunoaște a fi o cerere de factură 
sindicală. Printre altele, confederațiile sindicale cer 
crearea unui cadru legislativ care să organizeze 
relațiile de muncă (înființarea tribunalelor muncii, 
modificarea Legii conflictelor de muncă, a Legii privind 
sistemul public de pensii, sancționarea muncii la 
negru), modificarea Bugetului de Stat pe 1999 astfel 
încât să permită indexarea salariilor, reglementarea 
responsabilității la nivelele ministerial, al funcționarilor 
publici și al membrilor AGA și CA, directori. Se mai 
cere introducerea votului uninominal, modificarea 
modului de funcționare al FPS prin separarea 
activităților administrative de cea de privatizare și 
reeșalonarea datoriilor de mii de miliarde pe care 
unitățile economice ale marii industrii le au la bugetul 
de stat și la furnizorii de servicii.

Simptomatic este faptul că toate forțele sindicale 
fac pentru prima dată front comun. Acesta e semnalul

A. SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 2)

Săptămâna trecută am asistat la 
emisiunea televizată transmisă de Antena 
1 sub genericul “Schimbul de noapte", la 
o veritabilă dezbatere și pledoarie pentru 
cauza țăranului român. Cu toate că atunci 
când este vorba despre patriotism sau de 
populism ieftin vedem și auzim cum, cu 
falsă modestie, parlamentarii, guvernanții, 
politicienii și demnitarii de toate spețele 
își revendică originea țărănească, dar în 
realitate ei sunt de multă vreme 
dezrădăcinați, nu mai ascultă glasul și 
sunt insensibili la durerile țăranilor, care 
acum o duc cu mult mai greu decât în 
închipuirea aleșilor cărora le-au dat votul 
cu nădejdea că se va face ceva în folosul 
oropsiților acestui neam.

Dacă nu și-a găsit nici un țăran autentic 
locul printre parlamentari, deși în 1996 s- 
a promis cu insistență că acest deziderat 
va fi respectat, n-ar fi tocmai o totală 
nenorocire, în condițiile când opțiunile 
celor mulți, săraci și chinuiți ar avea un 
ecou în legislativul țării, de unde se 
așteaptă zadarnic să le mai vină o rază de 
speranță spre o viață, nu decentă, dar cu 
puțin peste pragul sărăciei.

Invitații emisiunii amintite, între care 
cunoscutul scriitor Dinu Săraru și 
remarcabilul gazetar Mihai Vișoiu, au adus 
argumente incontestabile în apărarea 
cauzei țăranilor, pornind de la ceea ce se

întâmplă astăzi în viața satului românesc, 
de la acțiunile distructive și concertate ce 
se duc, din interior, pentru a demola 
agricultura și a descuraja cu orice 
mijloace atașamentul oamenilor față de' 
mediul rural, care - s-a arătat fără tăgadă 
- nu mai sunt fericiți decât atunci când mor 
(!). Strigătul de disperare al țăranului 
român a fost susținut cu date statistice ce 
relevă fenomene îngrijorătoare privind 
sporul natural (sunt localități unde 
mortalitatea atinge cote îngrijorătoare, în 
vreme ce natalitatea este doar simbolică), 
lipsa de preocupare față de condiția 
socială a țăranului (nu există alimentări 
cu apă în sate, încălzirea locuințelor în 
Bărăgan se face cu porumb, inclusiv cu 
boabe deoarece cerealele nu sunt plătite 
cum se cuvine), iar grija față de sănătatea 
populației rurale este doar o lozincă goală 
(medicamente compensate nu se dau, iar 
drumurile spre farmaciile de la orașe sunt 
incaccesibile), totodată din considerente 
economice, în multe zone ale țării, inclusiv 
în județul nostru, tăindu-se legăturile 
sătenilor cu orașul, prin suspendarea 
autobuzelor, chipurile, nerentabile, astfel 
mulți gospodari nemaiavând posibilitatea 
să-și vândă bruma de “surplus”, în realitate

Nicoiae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)

Incapabili să ne dea o viață 
mai bună.

Politicienii ne 
pregătesc 

femei “ușoare”
"Mă voi lupta cu dolarul. Va fi bine. Va răsări 

soarele și pe strada noastră”.
Proprietarul declarației de mai sus este 

însuși mai-marele finanțelor românești, dl 
ministru Decebal Traian Remeș. Se vede 
treaba că neaoșele reverberații istorice din 
numele distinsului nostru finanțist îl recomandă 
pe acesta ca un vajnic luptător. Ce-i drept, nu 
din categoria bravelor figuri dacice și romane, 
ci mai mult din clasa iberică a lui Don Quijote. 
Obligându-i să scoată capul din nisipul 
rezidențial, unde ștruțește și l-au vârât, 
erupțiile ce încep să apară pe trupul economiei 
noastre cvasiparalizate aduc pe gurile 
guvernanților cele mai rizibile afirmații. Că saltul 
dolarului nu va aduce creșteri notabile ale 
prețurilor, că dacă, vezi doamne, investiți în 
dolari mai târziu vă veți muȘca degetele, sau 
că bișnițarii sunt cei care, speculativ, aruncă 
în aer cursul de schimb. Culmea burlescului o 
obține ministrul Remeș care, ridicând greutăți 
fără precedent în calea amărâtului de 
contribuabil, se crede un Hercule autohton 
pus pe trântă, nu cu "leul" din Nemeea, ci cu

Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 2)

BANCA INTERNAȚIONALA A RELIGIILOR SA 
SUCURSALA DEVA

emite spre vânzare în zilele de 23, 24 și 25 martie

CERTIFICATE PENTRU CONT DE DEPOZIT CU DISCOUNT
în următoarele condiții:

Valoare nominală Preț vânzare
1.000.000 880.000
1.500.000 1.320.000
2.000.000 1.760.000
2.500.000 2.200.000
3.000.000 2.640.000
4.000.000 3.520.000
5.000.000 4.400.000
10.000.000 8.800.000

^Prețurile de vânzare la valorile nominale de mai sus corespund unui nivel al 
dobânzilor de 71,10% pe an

^Certificatele sunt scadente la 70 zile și se vor vinde numai către persoanele fizice.
^Valoarea unui certificat este de minimum 1.000.000 lei, și multiplii de 500.000 

lei ________ — , , ---
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f
Preselecție 

pentru stagiu 
in cadrul 

programului 
“Eurodysee”

Recent, la Serviciul relații 
externe, protocol mass media al 
Consiliului județean Hunedoara 
a avut loc o preselecție a 
candidaților la un stagiu 
profesional în cadrul programului 
“Eurodysee", la care este 
coparticipant și județul nostru.

Stagiul profesional urmează 
să se desfășoare în mai multe 
țări vest-europene participante 
la program.

La preselecție s-au 
prezentat mulți candidați. Doar 
cinci dintre ei au corespuns 
criteriilor de bază impuse de pro
gram. Ei sunt: Alina Filimon, din 
Deva, de profesie economist; 
Florin Liviu Dobrei, din 
Hunedoara, de profesie inginer 
în telecomunicații; Cosmin 
Ștefan, din Deva, pregătit pentru 
activități de secretariat - birotică; 
Bogdan Cosmin Cosma, din 
Deva, economist.

Toți aceștia optează pentru 
efectuarea stagiului în Franța.

Pentru efectuarea stagiului în 
provincia Istria a Croației a optat 
domnul Adrian Claudiu Herban, 
din Deva, economist cu 
specializarea relații comerciale 
internaționale, cunoscător al 
limbii italiene, limba oficială în 
provincia Istria, în paralel cu 
sărbo-croata.

Toți cei 5 vor efectua stagiul 
cu condiția obținerii pe cale 
oficială a vizei de intrare în țările 
respective. (I.C.)

r

INemulțumirei
Viceprimarul comunei I 

| Vețel, dl Viorel Josan, a |
| venit la redacție cu un mai | 
I vechi of al cetățenilor ■ 
■ comunei. Este vorba de ' 
I faptul că în zonă cetățenii nu I 
| pot urmări la televizor decât |
| programul unu al | 
. Televiziunii Române. S-au ! 

■ făcut tot felul de intervenții, 1 
I dar în zadar. Nimeni nu I 
| spune că s-ar putea face | 
| ceva. Chestiunea este că nu i 
. există vreo firmă care să•
1 investească pentru a da 1 
I posibilitatea instalării tele-1 
| viziunii prin cablu. Din câte | 
| ne-a spus viceprimarul, ■ 
! oamenii ar fi interesați în ! 

• această treabă, dar până 1 
I atunci ar dori să poată I 
| urmări și programul doi al | 
| Televiziunii Române. Noi ■ 
! am spus-o, să vedem cine ! 
1 și ce va face. (V.N.) 1

Marți
23 martie
TVR I

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 
TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 D-na King, agent secret 
(s/r) 14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Emisiune pentru persoane 
cu handicap 15.30 Ecclesiast 
'99 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.00 în flagrant 17.30 
Familia Simpson (s) 18.10 
Sunset Beach (s, ep. 425) 19.00 
Jumătatea ta (cs) 20.00 Jurnal,
meteo, sport, ediție specială 
21.00 Afinități elective (dramă 
Franța/ltalia 1996) 22.40 Eclipsa 
'99 23.10 Jurnalul de noapte. 
Sport 23.55 Opinia publică

TVR 2
8.00 Patru surori (d.a/r) 9.00 

Ultimul tren (r) 10.00 S.O.S. 
Patrimoniul! (r) 10.30 Scena 
politică (r) 11.00 Ecranul (r)
11.35 Documentar CFI 12.05 
Documente culturale (r) 13.05 
Rebelul (s) 14.00 Conviețuiri 
15.00 Pakistan - o nouă putere 
\ 

X

NATO
inger păzitor?

(Urmare din pag. 1) 

planurile marile puteri 
europene supervizate de 
americani.

Cu evenimentele care au 
urmat în Bosnia-Herțegovina s- 
a atins "pântecele moale al 
Balcanilor". In această fostă 
republică iugoslavă, care a fost 
repede cuprinsă de un război 
civil, se întâlnesc trei civilizații 
cu tot atâtea religii: croații 
catolici, sârbii ortodocși și 
musulmanii. Luptele au fost 
crâncene și pacea instaurată 
nu se știe dacă va fi de durată.

Acum, când în federația 
iugoslavă au rămas doar 
Serbia și Muntenegru, 
republica sârbă (sub 
stindardul căreia s-au adăpostit 
în 1918 croații, slovenii și alte 
popare din Balcani) se vede 
nevoită să facă față pretențiilor 
de independență ale 
albanezilor înarmați din Kosovo 
(Câmpia Mierlei), provincie 
care a fost leagănul formării 
poporului sârb, dar în care 
astăzi populația albaneză este 
majoritară. Pusă în fața

i

SINDICALIȘTII 
IllJNEDOllEM

(Urmare din pag. 1)

că pe canalele “diplomatice" 
dintre partenerii sociali guvern- 
patronat-sindicate negocierea nu 
mai dă roade. Situația este atât 
de gravă din punct de vedere 
economic, grație execrabilei 
prestații a tuturor guvernelor 
postdecembriste, încât orice 
cedare materială a puterii s-ar 
putea să fie ultima. Sacul e gol. în 
aceste condiții, programele de 
restructurare avute în vedere 
pentru acest an taie masiv în 
cheltuielile cu munca vie ale 
principalelor entități industriale. 
Surse din CONEL, ce doresc să- 
și păstreze anonimatul, ne-au 
declarat că începând cu 1 mai 
a.c. vor începe disponibilizările în 
cadrul fostei regii de electricitate. 
Pentru acest an din sectorul 
producție de electricitate termo 
sunt prevăzuți pentru disponi
bilizare peste 7000 de salariați la 
nivel de țară, fiind pe rol de a fi 
închise câteva mii de grupuri de 
producție. Cifra preconizată de 
disponibilizați pentru sectorul de 
distribuție a energiei electrice 
este în acest an de cca. 2000 de 
persoane pe țară. O perspectivă

15.10 Limbi străine. Franceză
15.35 Patru surori (da) 16.00 
Țiganca (s, ep. 167) 16.45 Santa 
Barbara (s) 17.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.55 
Filmele săptămânii 18.00 Care pe 
care! (cs) 19.10 Dosarele istoriei
20.10 D-na King, agent secret 
(s) 21.00 Patinaj artistic 22.45 
Pelerinaje (mag.)

ANTENA!
6.45 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.15 Agenția de 
presă (r) 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.30 
Odiseea americană (do) 12.00 
Dallas (s, ep. 191) 13.00 
Cronici paranormale (s, ep. 23) 
14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Ape liniștite (s, ep. 9)
16.30 Știri 17.30 Trei destine (s, 
ep. 109) 18.00 Uraganul (s, ep. 
54) 19.00 Observator 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 
Inspectorii (dramă SUA 1997) 
23.00 Observator 23.30 
Agenția de presă 23.35 
Schimbul de noapte (talkshow) 

pericolului de a-și pierde o 
parte din teritoriul național 
(fie acum, fie printr-un 
referendum peste trei ani), 
Serbia nu va ceda ușor, 
amintirea războiului de 
partizani fiind încă vie în 
conștiința locuitorilor săi.

Toată lumea este de acord 
că drepturile unei minorități 
în cadrul unui stat trebuie 
respectate cu sfințenie și din 
acest punct de vedere 
albanezii din Kosovo merită 
să fie apărați. Dar nu trebuie 
uitat că și statul sârb are 
dreptul la teritoriul său 
național, având chiar 
obligația de a-l apăra.

Un tratat de pace trebuie 
asumat și semnat de toate 
părțile prin libera consimțire 
și nu prin bombardamente și 
alte acțiuni militare. Sperăm 
că NATO va dovedi 
înțelepciunea necesară 
pentru a fi un înger aducător 
de pace în Kosovo și nu un 
instrument de impunere cu 
forța armelor a unui diktat 
internațional în butoiul cu 
pulbere al Balcanilor.

similară se poate intui și în cazul 
sectorului siderurgic. In aceste 
condiții, 1999 este anul în care 
sindicatele joacă totul pe o carte. 
Trecerea punții cu minime pierderi 
te obligă să te faci frate și cu 
dracul, darămite cu “colegi" 
sindicali, chiar dacă, până mai ieri, 
aceștia reprezentau, într-un fel, 
“concurenta".

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 10.00 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 11.00 Cu sânge rece (f/r)
12.35 Dharma & Gregg (s/r) 
13.00 Știrile PRO TV 13.05 
Hercule (s) 14.00 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 Aventura (s, ep. 6)
21.30 NYPD Blue (s, ep. 54)
22.15 Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 Susan (s, 
ep. 6) 23.00 Știrile PRO TV/Profit
23.30 Profesiunea mea, cultura

AGASA
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 
Prieteni adevărați (f/r) 14.15

Politicienii ne pregătesc 
femei “ușoare”

(Urmare din pag. 1)

ditamai dolarul. Niște Hercule 
nu ne-ar strica totuși să 
curețe gunoiul din grajdurile 
guvernărilor post decembriste.

Suta de dolari pe care 
putea conta salariatul român 
că îi va asigura hrana zilnică 
devine dintr-un foc mai mică, 
câștigul real coborând spre o 
medie de 75-80 de dolari lu
nar. Deși s-au făcut apeluri 
aproape disperate la populație 
de a nu-și retrage depunerile 
în lei de la bănci, după modelul 
altor țări, efectul s-ar putea să 
fie exact contrariu. îi poți cere 
unui popor sacrificii, românii se 
tot sacrifică de vreo cincizeci 
de ani, dar nu-i poți cere să 
se sinucidă cu bună știință. S- 
ar putea în aceste condiții, dat 
fiind trendul negativ al 
economiei, ca oamenii să-și 
retragă sumele în lei depuse 
la bănci pentru a le investi în 
valută. în 1997, în timpul crizei 
din Bulgaria, am văzut ce bine 
prinde să ai doi-trei dolari să- 
ți cumperi pâine sau ulei. 
Acest reflux al leilor va fi 
preludiul “bulgarizării” imediate 
a României.

Ca un făcut, în tandem cu 
apariția primelor spasme ale 
crizei economice românești, 
aflăm că deputății pregătesc 
legea care va legaliza 
bordelurile. în fapt un lucru 
normal, ce trebuia făcut 
demult și care se supune 
perfect legii firii. Lansarea 
acestei inițiative acum, când 
focul stă să pârjolească 
casa, dă o notă de savoare

Marimar (s, ep. 44) 16.00 
Guadalupe (s, ep. 151) 17.00 
Viața noastră (s, ep. 14) 18.00 
Dragoste și putere (s, ep. 334)
18.45 Dragostea nu moare (s, 
ep. 96) 19.30 Fudge; Tom și 
Jerry (d.a) 20.15 Celeste se 
întoarce (s, ep. 39) 21.00 
Misterioasa doamnă (s, ep. 
197) 21.45 Surorile (s, ep. 67)
22.30 Tratament de șoc (dramă 
Franța ’72)

PRIMA TV
7.00 Povești de iubire (r) 8.30 

Cinemagia (r) 9.00 Prima oră 
12.00 Christine Cromwell (s) 
13.00 Știri 13.10 Atingerea 
îngerilor (s) 14.00 Celebri și 
bogați (s) 15.00 Maria
Mercedes (s) 16.00 Știri 16.10 
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 
Brooklyn South (s, ep. 17)
21.30 Dosarele Y 22.30 Știri 

aparte acestui demers 
legislativ. El poate fi 
interpretat, malițios, în multe 
feluri de electorat. Versiunea 
mea este că neputând să ne 
asigure o viață ușoară, 
politicienii noștri ne pregătesc, 
la schimb, femei “ușoare". în 
plus se pare că parlamentarii 
și guvernanții actualei 
legislaturi vor să fie catapultați 
din privilegiatele scaune 
râzând...

Despre 
țărani... r

(Urmare din pag. 1)

renunțare deliberată de la 
consumul propriu de 
produse agroalimentare 
destinate pieței.

Uitând de unde au plecat 
și cine i-a trimis prin vot în 
Parlament, crezând că 
veșnicia s-a născut în 
Parlament nu la sat, 
senatorii și deputății nu 
găsesc, asaltați fiind de 
realizarea intereselor proprii, 
nici timp, nici mijloace să 
amelioreze cât de cât 
existența țăranului român, 
categorie socială aflată pe 
cale de dispariție dacă nu se 
iau măsuri de reabilitare a 
satului românesc. Faptul că 
cele 9,5 milioane ha teren 
sunt divizate în peste 40 
milioane parcele denotă 
promovarea unei politici 
antinaționale, fapt dovedit și 
de importurile masive de 
produse agroalimentare, în 
vreme ce câteva milioane de 
ha ne rămân anual 
necultivate, cu toate că 
agricultura ar fi o sursă sigură 
de valută pentru țară.

în disprețul lor total față 
de țărani, din rândul cărora 
se speră să se nască o clasă 
de mijloc, salvatoare de 
sărăcie, parlamentarii și 
guvernanții nu și-au pus încă 
problema de-a face ceva 
spre binele sau în folosul 
țăranului român. Poate le-o 
veni mintea la cap, dacă vor 
să-și mai prelungească 
mandatul.

*

HBG> s
10.00 Masca lui Dimitrios 

(dramă, 1994) 11.45 întru
parea diavolului (thriller, 
1998) 13.15 Războiul troian 
(comedie, 1997) 15.45 
Limbajul trupului (suspans, 
1995) 17.30 Nemesis 2: 
Nebula (SF, 1995) 19.00 
întâlnire cu fiica președintelui 
(comedie, 1998) 20.30 
Camioane ucigașe (horror, 
1993) 22.15 Minți
periculoase (dramă, 1995)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program comer

cial 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 (copro
ducție) 22.15-22.30 Știri locale

Redacția nu-și asumă 
modificările ulterioare Inter
venite în pr' gramele 

^posturilor TV. £ i a
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2 BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Cineva vă ajută din umbră 
și trebuie să fiți mulțumiți că 
mai aveți serviciu. Nu vă 
plângeți de bani, fiți mai 
economi.

O TAUR
(21.IV - 21.V)
Lucrurile au intrat pe 

propriul lor făgaș, ați depășit 
greutăți și piedici. Surprize 
plăcute în viața personală și 
profesională.

Z> GEMENI 
(22.V - 21.VI)
O relație importantă s-a 

deteriorat în timp pentru că ați 
fost prea ocupat. Faceți-vă 
timp, fiți perseverent și reușiți 
s-o reînnoiți.

3 RAC
(22.VI - 22.VII)

Cei care au onomastica în 
martie au șanse să o ia pe căi 
noi în viața particulară sau în 
profesie. Celorlalți ziua le 
rezervă dificultăți senti
mentale.

O LEU 
(23.VII - 22.VIII)

Norocul vă protejează. 
Perioada e favorabilă 
demarării unei noi afaceri, 
aveți noroc în dragoste. 
Numere norocoase: 6, 12,17, 
28, 33, 65, 90.

Z> FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Familia ridică obstacole în 
calea realizării dv. Dacă altfel 
nu reușiți să convingeți, 
avertizați-i că plecați.

3 BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)’

Nu vă faceți prea mari iluzii 
privind întâlnirea pe care o 
aveți, vă așteaptă o decepție. 
Dar o să vă învingeți dușmanii!

2 SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Dacă treceți peste un 
obstacol la locul de muncă, 
veți avea zile liniștite. Nu 
regretați dacă lăsați 
conducerea partenerului.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Apar schimbări profesionale 
și financiare avantajoase. 
Depășiți ușor obstacolele, vă 
puteți aplica ideile. Dar 
succesul vă poate aduce și 
rivali.

Z> CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Rezultatele sunt
nesemnificative față de 
eforturi. Puteți avea neplăceri 
cu rudele. Ziua nu e pentru 
marile decizii.

Z> VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Sunteți în fața unei întâlniri 
decisive. Este posibilă o 
logodnă sau chiar o căsătorie. 
E momentul să profitați.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.III)

Nimic nu vă poate sta în 
cale. Depășiți orice greutate, 
vă atingeți imediat scopurile 
căci intuiți piedicile și aveți 
soluții la toate.

IIGBCSCeP
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Dinamoviștii au 

câștigat în ultimul 
minut da joc

'Cinci victorii ale gazdelor 'Oaspeții și-au 
adjudecat cele trei puncte puse în joc în patru 
partide 'Nici un meci egal în etapa a 21-a din 
Divizia A

Derby-ul etapei FC Național - Dinamo a fost onorat 
în bună măsură de oaspeți, gazdele nereușind să dea 
replica așteptată. în ciuda dominării, a creării unor 
numeroase ocazii de gol de către dinamoviști, 16 șuturi 
pe poartă față de cele 6 ale “bancherilor”, Dinamo a 
deschis scorul abia în min. 43, printr-un șut al lui Florea, 
deviat de un apărător, ce l-a prins pe picior greșit pe 
portarul Lucescu și ratării numeroaselor ocazii îndeosebi 
de Dănciulescu, oaspeții s-au văzut egalați în min. 68 de 
un șut puternic al lui Falub din apropierea liniei careului 
de 16 metri. Galeria dinamovistă a amuțit, Dinu a rămas 
perplex. El face două schimbări inspirate introducându-i 
pe teren pe M. Nicolae și Mutu ce se avântă și ei spre 
poarta lui Lucescu. Și ceea ce nici înfocații suporteri ai 
“câinilor roșii" nu mai credeau, s-a întâmplat în ultimul 
minut de joc: Contra execută o lovitură liberă din 
apropierea marginii careului de 16 m lobând balonul pe 
stânga de unde ajunge în fața porții la Adrian Mutu care 
înscrie nestingherit 1-2! In timp ce galeria dinamoviștilor 
jubilează, Dinu își face cruce mulțumind lui Dumnezeu.

Un meci cu asemenea dramatism s-a desfășurat și 
la Cluj. Studenții, stimulați de golul obținut la Bacău, 
au abordat cu mult curaj partida lor cu Petrolul. Au și 
deschis primii scorul, dar spre finalul partidei, 
ploieștenii au egalat și apoi spre final au marcat și golul 
victoriei.

Succesul argeșenilor în fața Stelei li s-a urcat lâ 
cap și au gafat lamentabil în fața suporterilor în meciul 
de duminică cu FCM Bacău, pierzând cu 3-0, într-o 
partidă ce a fost de nerecunoscut! Băcăoanii au urcat 
pe locul 4, la numai două puncte de Steaua. Militarii au
învins destul de greu la Onești cu 3-2, numai că din 
nou conducerea clubului a trebuit să constate 
fragilitatea apărării sale. Arbitrul a fost copios fluierat 
de publicul spectator, mai ales când a luat decizia 
eliminării unui jucător de la FC Onești.

Următoarea etapă (sâmbătă, 3 aprilie) are cap de 
afiș întâlnirea Steaua - Rapid ce se prevede a se juca 
cu casa închisă, mulți spectatori ținând să vadă pe viu 

^această întâlnire. y

Lotul tricolorilor pentru 
meciurile din preliminariile 

CE din 27 si 31 martie*
Comitetul Executiv al FRF a aprobat 

componența celor două loturi (de seniori și tineret) 
reprezentative ale României pentru întâlnirile cu 
Slovacia fi Azerbaidjan din 21 fi respectiv 31 martie 
din preliminariile din anul 2000. Antrenorul echipei 
"mari", Victor Pițuivă, s-a decis asupra următorilor 
24 de jucători: portari: Stelea, Lohonț; fundași: 
Dan Petrescu, Contra, Gică Popescu. Năslase, 
Ciobotariu, Bătrânii, Florea, Filipescu; mijlocași: 
Sabău, FI. îjette, Gâlcă, Ionul Lupescu. Ilâldan, 
Cătălin Munleanu, D. Munteanu, Denis Șerban, 
Roșu; atacanți: Craioveanu, Moldovan, Adrian llie, 
Mihalcea, ionel Gonea.

Lotul va fi stabilit (după etapa de sâmbătă) la 
20 de jucători.

Victorie lejeră a gazdelor
VEGA DEVA - JIUL PETROȘANI 2-0

Victoria de ia Turnu Severin a deveniior a 
produs o mare bucurie în rândurile suporterilor 
care au ținut să vadă echipa lor ia lucru și în 
meciul cu Jiui Petroșani. Așa se face că 
aproximativ 2000 de spectatori au luat ioc în tri
buna stadionului Cetate pentru a urmări un meci 
ce se anunța a fi viu disputat: gazdele veneau 
după o partidă bună, soldată cu 3 puncte foarte 
prețioase, ia Turnu Severin, în timp ce oaspeții 
au trecut pe lângă o victorie ia ARO C-iurtg și un 
egal pe terenul propriu, cu puternica formație 
Gaz Metan din Mediaș. Deci premise, pentru un 
joc deschis, angajant. Pe teren însă, situația n-a 
fost cea previzibilă. Jiui nu a dat replica așteptată. 
Poate și-a pus amprenta și demisia antrenorului 
principal loan Dosan dată săptămâna trecută, 
echipa fiind preluată de Marian Tudorache și 
secundul său Steiian Homan. Cert este că Vega 
Deva a dominat copios minute în șir, rareori 
oaspeții contraatacând.

După ce în minutul 4 Zanc reia cu capul balonul 
peste poartă ia o acțiune în careul advers și apoi 
în min. 10 devenii beneficiază de o lovitură liberă 
(lateral stânga), mingea ocolind poarta iui Bratu, 
gazdele reușesc deschiderea scorului: Luca și 
Costăchescu inițiază un atac frontal și mingea 
ajunge în colțul careului mic și Chiliman înscrie 
primul goi ai partidei: 1-0. în continuare, Vega se 
menține în terenul oaspeților, își creează câteva 
ocazii ce se puteau solda cu goi. în minutul 15, 
oaspeții reușesc și ei un contraatac rapid, când 
Mocanu putea încheia faza cu un șut periculos, 
în ciuda dominației, Vega nu reușește să puncteze 
nici în minutele 24 și 28, atunci Costăchescu s-a 
angajat într-o cursă pe dreapta, a trecut de 
fundașul lateral însă a șutat slab, pe centrul porții 
și apoi Bordeanu, aflat în careu! advers, a ratat o 

bună' ocazie de a modifica scorul. Jiul 
răspunde printr-o acțiune mai viguroasă în 
min. 30, fără rezultat pe tabela de marcaj. Până 
ia pauză am mai reținut două faze ia ambele 
porți: în min. 37 Costăchescu, Popovici și 
Răican au șarjat spre poartă, într-o fază 
frumoasă, spectaculoasă și în replică, în min. 
44, Neiconi și Ciornei nu reușesc golul ia 6 
metri de poarta iui Maria.

Nici în repriza a ii-a devenii nu și-au 
"limpezit" acțiunile ofensive, jocul a avut de 
suferit în construcție, dar și ia finalizare, Zanc, 
Costăchescu, Răicanu, Naniu, Gigi Ștefan 
având de câteva ori prilejul să majoreze 
scorul. A făcut-o o singură dată, în min. 67, 
când Costăchescu scapă spre poartă, Bratu 
iese în afara careului, balonul este șutat în 
bară, revine în teren și Răicanu reia 
senzațional în plasă: 2-0. Scor bun dar care 
nu reflectă superioritatea gazdelor.

Meciul următor ai deveniior este ia Aibă 
iuiia unde se pot deplasa mulți suporteri din 
Deva. Dacă devenii se vor pregăti 
corespunzător în această săptămână și vor 
lupta cu aceeași ardoare ca ia Turnu Severin 
și Romică Gabor va preconiza tactica cea mai 
potrivită (cunoaște f. bine jocul viitoarelor 
gazde), nu este exclusă o remiză. Bine ar fi!

VEGA: Maria, Bordean, Tănasă, Luca, 
Chezan, Popovici (46 Gigi Ștefan), Chi liman, 
Costăchescu (86 Popa), Zanc, Răicanu (77 
Preda), Naniu.

JIUL: Boteza tu, Szoradi, Diaconu, 
Poenariu, Stanciu, Irina, FI. Stoica, Mocanu 
(35 Barbu), Ciornei (53 Pădurariu), Neiconi, 
Stoian (79 Dosan).

Sabin CERBUj

CU STÂNGU’-N DREPTU’

MINERUL
CERTEJ - 

PANDURII TG- 
JIU 1-1 (0-0)

După rezultatul excelent de la Reșița, în tabăra 
minerilor din Certej renăscuse speranța implicării în 
luptă pentru locul secund, loc care dă dreptul 
participării la baraj. Suporterii gazdelor mizau pe o 
victorie lejeră în partida de sâmbătă cu Pandurii, 
gândindu-se deja la meciul din etapa viitoare de la 
Vâlcea. Dar s-a dovedit din nou că primul meci e cel 
mai greu, minerii dându-și cu stângu'n dreptu' și 
pierzând pe mere ce câștigaseră pe pere în partida 
de la Reșița.

Prima repriză a fost destul de anostă, fazele de 
poartă cu adevărat periculoase fiind foarte rare. 
Minerii au dominat mai mult, dar acțiunile lor stereotipe, 
cu mingi aruncate la bătaie în careu, s-au dovedit 
pradă ușoară pentru apărătorii oaspeți. Pandurii, bine 
așezați în teren de antrenorul Mihai Stănescu, s-au 
apărat precis și au replicat destul de tăios pe 
contraatac, trădându-și intențiile obținerii unui 
rezultat bun.

Repriza secundă a fost mult mai palpitantă 
ținându-i practic cu sufletul la gură pe puținii 
spectatori prezenți în tribunele stadionului din Certej. 
întâi, în minutul 51, V. Popescu l-a deschis în adâncime 
pe Tihoc, acesta a pătruns în careu și a fost faultat 
de Polvrea, arbitrul Dudu Georgescu acordând 
prompt penalty. Lovitura de pedeapsă a fost 
transformată cu precizie de același Tihoc și 0-1. 
După gol, minerii s-au trezit începând cursa pentru 
întoarcerea rezultatului. Acțiunile lor au devenit mai 
hotărâte și mai perpendiculare pe poartă fiind astfel 
mult mai periculoase. în minutul 63, loan Petcu a făcut 
o mutare inspirată (deși cam târziu) înlocuindu-l pe 
Ocolișan - care evoluase sub așteptări - cu Sârghie. 
Un minut mai târziu, la prima atingere a mingii, Sârghie 
l-a deschis pe Tăgârță, care a șutat sec din careu 
egalând situația pe tabela de marcaj: 1-1. în 
continuare, gazdele s-au aruncat în atac asediind 
pur și simplu careul pandurilor în speranța înscrierii 
golului victoriei. Dar acțiunile minerilor, concepute 
sub presiunea timpului, au fost lipsite de luciditate și 
de șansă. Astfel că, în ciuda unor ocazii uriașe 
semnate de Țibichi (min. 70), Bozga (min. 77), 
Fartușnic (min. 83), Rădos (min. 91), elevii antrenorului 
loan Petcu n-au reușit golul victoriei.

MINERUL: Dobre - Fartușnic, Țibichi, Filip, 
Bozga - Kallo, Hanganu (76 Dragnea), Polvrea 
- Tăgârță, Rădos, Bolfoș (2 Ocolișan - 63 
Sârghie).

PANDURII: Hîrșu - Popete, Arcanu, 
Bejinaru, Voicu (73 Pamfiloiu) - Nanu, Rădoi, 
Croitoru, V. Popescu - Tihoc, Zaharia (84 
Bălăci).
_____________________ Ciprian MARiNUȚ^
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DIVIZIA 82 DIVIZIA C3\
Rezultatele etapei a 21-a: FC Național - 

Dinamo 1-2; Rapid - CSM Reșița 2-1; Foresta 
- Farul C-ța 2-0; Olimpia S.M. - Gloria Bistrița 
1-0; Univ. Craiova - Ceahlăul P.N. 2-1; Astra 
PI. - Oțelul Galați 3-1; “U” Cluj - Petrolul 1-2; 
FC Argeș - FCM Bacău 0-3; FC Onești - 
Steaua 2-3.

Rezultatele etapei: Poiana Câmpina - 
Nitramonia Făg. 1-1; FC Brașov - Rulm. 
Alexandria 2-0; Midia Năvodari - Dacia Brăila 
0-0; Dunărea Galați - Tractorul Bv. 2-0; 
Petrolul Moinești - Rocar Buc. 0-2; Precizia 
Săcele - Lamin. Roman 0-0; Gloria Buzău - 
Chindia Târg. 2-1; Poli lași - Cimentul Fieni 
0-0.

Rezultatele etapei a 20-a: FC Baia Mare - 
Drobeta Tr. S 4-1; Vega Deva - Jiul Petroșani 
2-0; Gaz Metan - Apulum A.l. 3-0; Unirea Dej 
- Minerul Motru 1-0; UT Arad - Chimica 
Târnăveni 2-1; Dacia Pitești - Corvinul Hd. 4- 
0; Extensiv Craiova - Poli Timișoara 4-1; 
Inter Sibiu - FC Bihor 3-0; ASA Tg. Mureș - 
ARO C-lung 1-0.

Rezultatele etapei: Petr. Țicleni - Electro 0-3; 
Min. Lupeni - Aurul Brad 2-1; Min. Mătăsari - 
Record Mediaș 4-0; Constr. Craiova - Gl. Reșița 2- 
1; Șoimii Sibiu - Progr. Caracal 7-0; Petr. Drăgășani 
- FI. Vâlcea 0-2; Forest. Stâlpeni - FI. Moreni 1-1; 
Min. Uricani - Min. Berbești 3-1; Min. Certej - 
Pandurii Tg. Jiu 1-1; Al. Slatina - Petr. Stoina2-0.

CLASAMENTUL
1. RAPID 21 17 3 1 46-12 54
2. DINAMO 21 17 2 2 68-20 53
3. STEAUA 21 13 4 4 39-19 43
4. FCM BACĂU 21 11 8 2 29-17 41
5. FC ARGEȘ 21 12 2 7 37-25 38
6. OȚELUL GL. 21 12 1 8 31-22 37
7. FC NAȚIONAL 21 12 0 8 42-30 36
8. PETROLUL 21 10 4 7 33-27 34
9. CEAHLĂUL 21 9 3 9 29-34 3
10. ASTRA PL. 21 8 5 8 25-22 29
11. FC ONEȘTI 21 7 3 11 30-42 24
12. FARUL 21 7 2 12 23-36 23
13. GL. BISTRIȚA 2d 6 4 11 32-41 22
14. U CRAIOVA 21 5 5 11 23-32 20
15. CSM REȘIȚA 21 4 6 11 17-41 18
16. OLIMPIA 21 3 4 14 14-37 13
17. FORESTA 21 2 4 15 22-44 10
18. “U” CLUJ 21 2 4 15 11-50 10

CLASAMENTUL
1. FC BRAȘOV 20 16 3 1 42-10 51
2. ROCAR 20 13 1 6 42-23 40
3. POLI IAȘI 20 11 4 5 32-21 37
4. PETR. MOINEȘTI 20 11 2 7 30-23 35
5. CIMENTUL 20 10 5 5 29-19 35
6. MIDIA 20 9 5 6 36-20 32
7. LAMINORUL 20 10 2 8 23-21 32
8. PRECIZIA 20 9 3 8 32-25 30
9. POIANA 20 8 6 6 22-23 30
10. SPORTUL 20 8 4 8 19-19 28
11. METROM 20 7 3 10 23-21 24
12. RULMENTUL 20 7 3 10 17-19 24
13. CHINDIA 20 7 2 11 23-29 23
14. DUN. GAL. 20 6 4 10 18-28 22
15. TRACTORUL 20 7 1 12 20-33 22
16. GL. BUZĂU 20 6 2 12 20-29 20
17. NITRAMONIA 20 6 2 12 16-39 20
18. DACIA BR. 20 1 4 15 8-50 7

CLASAMENTUL
1. EXTENSIV 20 14 3 3 54-19 45
2. ARO 20 12 2 6 38-25 38
3. U T ARAD 20 10 5 5 37-23 35
4. GAZ METAN 20 10 4 6 33-24 34
5. POLI TIMIȘ. 20 10 3 7 38-25 33
6. FC BIHOR 20 10 3 7 23-20 33
7. INTER SIBIU 20 10 2 8 32-26 32
8. ASA TG. M. 20 9 1 10 24-26 28
9. CORVINUL 20 8 3 9 30-36 27
10. APULUM 20 7 4 9 26-31 25
11. VEGA 20 7 4 9 19-33 25
12. DACIA 20 7 3 10 27-31 24
13. BAIA MARE 20 6 6 8 24-28 24
14. JIUL 20 7 2 11 18-34 23
15. M. MOTRU 20 6 4 10 24-32 22
16. DROBETA 20 6 3 11 24-29 21
17. UN. DEJ 20 6 3 11 24-35 21
18. CHIMICA 20 6 3 11 20-37 21

CLASAMENTUL
1. ELECTROPUTERE 22 15 6 1 51-11 51
2. FL. VÂLCEA 22 15 3 4 61-27 48
3. ȘOIMII 22 13 7 2 51-20 46
4. MIN. CERTEJ 22 11 6 5 46-34 39
5. GL. REȘIȚA 22 11 5 6 41-22 38
6. PANDURII 22 12 2 8 34-22 38
7. AL.SLATINA 22 11 2 9 26-26 35
8. M. URICANI 22 11 0 11 42-41 33
9. PETR. ȚICLENI 22 10 2 10 32-49 32
10. PETR.’STOINA 22 10 1 11 39-39 31
11. M. MĂTĂSARI 22 9 3 10 26-27 30
12. CONSTR. CV. 22 9 1 12 37-37 28
13. FL. MORENI 22 7 6 9 38-4tf 27
14. AURUL B. 22 7 4 11 32-35 25
15. PETR. DRĂGĂȘ. 22 8 1 13 23-38 25
16. FORESTIERUL 22 8 1 13 32-48 25
17. M. LUPENI 22 7 3 12 31-53 24
18. M. BERBEȘTI 22 5 5 12 32-51 20
19. RECORD M. 22 5 4 13 30-50 19
20. PR. CARACAL 22 3 4 15 18-52 13

Etapa viitoare (sâmbătă, 3 aprilie): Ceahlăul - 
“U” Cluj; Petrolul - FC Argeș; FCM Bacău - 
FC Onești; Foresta - FC Național; Dinamo - 
Olimpia; Gl. Bistrița - Astra; Oțelul - Univ. 
Craiova; Farul - CSM Reșița; Steaua - Rapid.

Etapa viitoare: Chindia - Sportul Stud.; Rocar 
- Precizia; Metrom - Petr. Moinești; 
Nitramonia - Gl. Buzău; Rulm. Alex - Dun. 
Galați; Tractorul - Poiana; Dacia Br. - FC Brașov; 
Cimentul - Midia; Laminorul - Poli lași.

Etapa viitoare: Min. Motru - U T A; ARO - 
Gaz Metan; Chimica - ASA Tg. M.; Corvinul - 
Unirea Dej; FC Bihor - Extensiv Craiova; Poli 
Timișoara - Dacia Pitești; Drobeta - Inter 
Sibiu; Jiul - FC Baia Mare; Apulum A.l. - 

\yega Deva. y

Etapa viitoare: M. Berbești - Petr. Drăgăș.; FI. 
Vâlcea - M. Certej; Pandurii - Constr. Craiova; Gl. 
Reșița - M. Lupeni; Aurul - Petr. Țicleni; Electro - 
M. Mătăsari; Record - Aluminiu; Petr. Stoina - 
Șoimii; Pr. Caracal - Forestierul; FI. Moreni - M.

\JJricani. ______________________ >
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- Vin oamenii la pri
mărie?

- Vin tot mai mulți. în le
gătură cu gazul metan, unii 
spun că este prea scump, 
că nu se va face ș.a. Sunt 
puțini ăștia, dar sunt. 
Apropo de ce ziceam mai 
înainte, eu și dl Sorin 
Ștefoni, primarul, suntem 
de principiul să-i primim pe 
oameni la primărie în ori
care zi, dar mai important 
este să ne ducem noi la ei 
acasă. Și realizăm treaba
asta în mod permanent. De 
pildă, cu ocazia întocmirii 
actelor pentru stabilirea 
impozitelor și taxelor am 
fost pe la fiecare gospodă
rie și formularele respec
tive s-au întocmit pe loc. 
Astfel că acțiunea respec
tivă s-a încheiat într-o săp
tămână. Cu ocazia aceasta 
am cules de la oameni și 
propuneri, nemulțumiri pe 
care le-am înscris în pre
ocupările noastre actuale 
și de perspectivă. Așa vom 
proceda și cu ocazia în
cheierii contractelor pentru 
pășunat. După părerea 
mea este esențial pentru o 
primărie să fie cât mai 
apropiată de oameni, să 
știe să stea de vorbă cu ei.
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Oamenii participă la treburile 
obștii, dacă știi cum să-i atrași

- Die viceprimar, ce 
este nou la Denuș?

- Multe, deși se spune 
că în mediul rural nu se în
tâmplă mare lucru. Uite că 
se întâmplă și nu puține.

- Sunteți de acord să 
ne referim la câteva?

- Sigur că da. Cea mai 
proaspătă este apariția ho
tărârii de guvern privind apro
barea introducerii gazului 
metan în patru din cele șase 
sate ale comunei - Densuș, 
Hățăgel, Peșteana și Peș- 
tenița. Am organizat adunări 
generale în fiecare din cele 
patru sate, cu această ocazie 
alegându-se comisiile care 
se ocupă de adunarea con
tribuției cetățenilor.

- Ar fi posibil ca în acest 
an să demareze lucrarea?

- Noi așa sperăm. Cel 
puțin să realizăm proiectul 
de execuție a instalației prin 
licitație. Suma ce trebuie s-o 
dea oamenii este însem
nată, dar se poate achita și 
în rate și pe parcursul unei 
perioade mai lungi. Cei mai 
mulți oameni cu care am 
stat de vorbă se bucură de 
introducerea gazului metan, 
deși a început să funcționeze 
și zvonistica.

- Cum anume?
- Noi le spunem mereu 

oamenilor să nu creadă 
orice și de la oricine. Când 
au nedumeriri să vină la 
primărie și să întrebe sau 
să ne oprească pe stradă.

Discuție cu 
dl Valentin Vîrvoni, 

viceprimarul confunei Densuș 

în acest fel și cetățenii se 
apropie de primărie. în 
acest sens toate metodele 
sunt bune cu condiția să 
le găsești. Vreau să men
ționez că vizitându-i 
acasă, foarte mulți oa
meni au achitat cu aceas
tă ocazie impozitele. Apre
ciez că circa 70% din im
pozite au fost achitate. Aici 
aș avea o nedumerire.

- Spuneți-o.
- De ce impozitele se 

adună de către percepțiile 
rurale știindu-se foarte clar 
că banii sunt ai primăriei 
sau o bună parte din ei.

- Notăm problema, 
poate o vor lămuri domnii 
de la finanțe, l-am auzit 
pe unii primari și vicepri- 
mari că astăzi oamenii nu 
prea răspund la acțiunile 
de interes civic.

- La Densuș nu se în
tâmplă astfel lucrurile. 
Dacă un om ne abordează 
cu o propunere, cu o pro
blemă - să se repare un 
pod, să se pună la punct 
un drum - îi zicem: “De 
acord, dar ca să realizăm 
treaba respectivă avem 
nevoie și de d-voastră.” Ni
meni nu zice nu, pune 
mâna pe unelte și vine'la 
lucru. Sunt și îndărătnici 
ce numai cer primăriei 
una sau alta, dar nu fac ni
mic concret. Sunt tot mai 
puțini aceștia și influența 
lor scade mereu.

PĂMÂNT M, PĂDURE BA
în satul Hățăgel s-au distribuit aproape toate titlurile de 

proprietate celor ce aveau dreptul la pământ. în Peșteana și 
Peștenița măsurarea pământului s-a încheiat și se lucrează la 
întocmirea fișelor, proceselor verbale și a celorlalte acte. Ing. 
Petru Micloșoni, încadrat ca specialist agricol la primărie, 
măsoară pământul în Densuș și realizează o lucrare foarte bună. 
Apoi se va apuca de aceeași treabă în satul Poieni. Domnii de la 
Primărie ne-au spus că punerea în posesie a pământului se va 
încheia în acest an. în ce privește împărțirea pădurii, lucrarea s- 
a împotmolit. După apariția Legii 169, Ocolul Silvic Hațeg a 
“înghețat" realmente orice strădanie în acest sens. Ba mai mult, 
din trupul de pădure destinat să fie dat oamenilor - cum au 
reclamat la primărie mulți oameni - se taie lemne în voie. De 
aceea cei ce au drept la suprafață împădurită sunt îngrijorați. Și 
pe bună dreptate. Mulți oameni cer ca până se va aplica Legea 
169 este bine să se aplice Legea 18, căci în Densuș sunt foarte 
puțini oameni ce ar avea dreptul la mai mult de 1 ha de pădure.

Grija pentru monumente
Când te apropii de satul Densuș observi “acoperișul" bisericii 

monument. Acoperișul sau copertina, realizată pentru a proteja 
acest vestigiu cu o imensă valoare istorică și religioasă, 
impresionează chiar și de la distanță prin "arhitectura” sa 
deosebită. Și nu în cele din urmă îi impresionează pe cei interesați 
în conservarea monumentelor care vorbesc despre trecutul 
nostru pentru că s-au găsit în sfârșit fondurile necesare realizării 
acestei lucrări.

Din păcate nu aceeași bucurie stârnește vizitatorului 
vederea conacului din apropierea primăriei, care urâțește 
aspectul centrului civic al comunei. Poate se vor găsi până la 
urmă soluții pentru ca și această clădire să-și schimbe statutul, 
să se transforme dintr-o construcție roasă de vreme în una 
renovată și reîntinerită.

A început recent acțiu
nea de curățare și fertili
zare a pășunilor. Pentru bu
na desfășurare a acestei 
importante lucrări primăria 
a procedat într-un mod ori
ginal. A stat de vorbă cu 
fiecare posesor de animale 
și a repartizat suprafața de

Metodă originală
pășune ce trebuie s-o 
pună la punct ca și sumele 
ce trebuie să le plătească 
fiecare drept taxă de pă
șunat. în loc să dea bani, 
cetățeanul se angajează 
să execute muncă pe o 
anumită suprafață de pă
șune. în acest sens s-au 
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• Tractorul și remor
ca primăriei adună de la 
porțile oamenilor - con
form unui grafic bine cu
noscut - recipienții cu gu
noi șf îi duc la locurile sta
bilite unde îi golesc. Pen-

| tru treaba asta cetățenii 
plătesc o taxă de 10 000 
lei lunar.

• Fostul complex zo
otehnic din Peșteana a 
avut până cu câtăva vreme
în urmă câteva tractoare, | 
două camioane și alte uti- | 
laje agricole. în ultimul 
timp acestea au dispărut 
Unde și în câștigul cui?

• S-a aprobat cota | 

de gaz metan pentru 383 | 
de focuri. în curând se va 
organiza licitație pentru 
întocmirea proiectului de
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I execuție a lucrării.
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încheiat contracte cu fie
care posesor de animale.

Precizăm că Densuș 
dispune de pășune mai mult 
decât are nevoie de aceea 
primăria oferă suprafața de 
pășunat de la munte oricui 
este dispus să urce vara cu 
vitele sau oile acolo.

LA CE MAI FOLOSESC CĂMINELE
CULTURALE

în Densuș, Peșteana, Peștenița, 
Hățăgel, Ștei și Poieni căminele cul
turale au fost reparate (zugrăvite, în
locuite geamuri și jgheaburi), spune 
dna Sofiana Scorobete, directoarea de 
cămine ale comunei. Judecând după 
cel de centru, arată bine căminele cul
turale dacă ne referim la clădiri. Defi
citare sunt aceste așezăminte în privința 
dotărilor, căci ar avea nevoie de scaune, 
mese, televizoare. “Proiecte există, dar 
nu se știe ce va permite bugetul" - măr
turisește dna Scorobete.

Ce se mai întâmplă acum în aceste 
cămine? Pe moment nimic deoarece sun

tem în post și nu se organizează petreceri 
de nici un fel. De sărbătorile de iarnă la 
Densuș a avut loc un spectacol, realizat de 
un grup de tineri din Peștenița care au 
adus în scenă obiceiul Cerbului în cola
borare cu formații ale Casei de Cultură 
Hațeg. Dar în general spectacole sunt 
foarte puține, cu siguranță din aceleași 
motive ca și la oraș. în schimb vor începe 
nedeile în sate din prima duminică după 
Paști. în afara nedeilor căminele mai găz
duiesc ședințe, nunți, botezuri și evan
ghelizări, evenimente din viața satelor care 
presupun o participare mai mult sau mai 
puțin numeroasă.

Siâiceavă
în satul Peșteana a func

ționat un complex zootehnic 
intercooperatist. După eve
nimentele din decembrie 
1989, acesta și-a restrâns 
mereu activitatea până la 
încetarea ei. Fostele graj
duri, magazii, utilaje trebu
iau predate primăriei în ve
derea scoaterii lor în vân
zare. Treaba aceasta s-a 
tărăgănat ani și ani cu toa
te insistențele primăriei. Se 
vorbește că a existat și un 
proces pe tema asta, dar 
nu se știe ce s-a întâmplat 
cu el. Poate ar fi bine dacă 
organele județene ar inter
veni în domeniul respectiv 
și să pună lucrurile în lega
litate și ar stinge gâlceava.

(r _ ’ =
Până la pauză, în cance

laria Școlii Generale Densuș 
le-am întâlnit pe Ioana 
Beldescu, Marilena Vlas, Oana 
Dinișoni și Anișoara Olguța 
Moldovan, care aveau “feres
tre”. Imediat ce a sunat clopo
țelul li s-au adăugat Amalia 
Ciungan, directoare, Simona 
Mălăeștean și luliu Andrioni iar 
pe învățătorii Simona Dindire și 
Severică Moconi i-am cunos
cut ulterior la clasele lor (câte 
două simultan).

Din relatările cadrelor di
dactice ale acestei școli am 
înțeles că au și satisfacții, dar 
că nu lipsesc nici dezavan
tajele. Doamna directoare sus
ține că au reușit să se adap
teze noilor cerințe impuse de 
reforma în învățământ. La simu
larea examenului de capaci
tate rezultatele au fost de nivel 

Vș ■ ■ -------------  

mediu, din cei 8 absolvenți vreo 
2-3 riscând să nu poată lua 
acest examen. Dincolo de su
biecte - acceptabile la limba 
română, mai dificile la matema

Motive de bucurie dar și dezavantaje

tică - simularea i-a familiarizat 
pe elevi cu rigorile unui examen. 
Dascăli și elevi s-au adaptat la 
sistemul actual de evaluare și 
notare, și consideră chiar că 
“parcă e mai bine". Singurul 
dezavantaj îl constituie faptul că 
pentru o teză se adună mai 
multă materie; dar într-o zi cu 
teză nu se mai planifică alt test.

Motive de mulțumire au ca
drele didactice titulare pentru că 
au primit "sporul de rural”, pe 

lângă satisfacțiile morale ale 
celor ce predau în comună de 
multă vreme și își văd elevii 
crescând și devenind oameni 
realizați și responsabili. De ase

menea, erau mulțumiți dascălii 
acestei școli că problema- 
problemelor, transportul elevilor 
din cele 6 sate, de câtva timp s-a 
reglementat, în sensul că este 
exclusiv pentru școlari și se plea
că mai devreme din școală. Ne
cazul este că mulți nu-și pot per
mite să plătească abonamentul la 
autobuz pentru că au părinți șo
meri ori provin din familii nume
roase. Ei preferă ca după încăl
zirea vremii Să vină la școală cu 

bicicleta ori pe jos.Va fi de aceea 
nevoie ca o parte a cheltuielilor 
să fie acoperită de Primăria 
Densuș, transportatorul nefiind 
dispus să lucreze în pierdere.

în ciuda acestor probleme 
cu naveta elevii nu lipsesc de 
la școală. Doar pregătirea lor 
acasă e mai problematică ei 
fiind nevoiți să participe la 
muncile din gospodării. De 
aceea e nevoie ca cel puțin 50 
la sută din lecții să le rețină din 
clasă. Iar dacă la învățătură nu 
toți elevii excelează, aceștia 
sunt în schimb gospodari, vin 
cu idei pentru aranjarea cla
selor și obțin fonduri în acest 

scop organizând reuniuni și 
tombole. Profesorii sunt fe
riciți că au elevi atât de in
teresați de felul cum arată 
școala lor dar ar fi și mai bu
curoși dacă ar putea să se 
înfrățească eventual cu o 
școală din străinătate. Cum 
comuna nu are asemenea 
relații de prietenie trebuie să 
se mulțumească doar cu ba
nii alocați de primărie. Și se 
poate spune că sunt mulțumiți 
pentru că în urmă cu 2 ani s- 
au dat în folosință grupurile 
sociale și s-a introdus apa 
curentă, nu duc lipsă de lem
ne, școala e bine întreținută și 
are o dotare bună, larcomer- 
cianții din comună îi sponso
rizează și ei cu cât pot, astfel 
încât să poată să ofere pre- 
mianților o carte sau daruri 
pentru pomul de iarnă.



SC ATELIERELE CENTRALE SA CRiSCIOR
*

Cu sediul in Crișcior, str. Uzinei, nr.1, 
județul Hunedoara 

Convoacă ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ?n 
sala Clubului minier Crișcior în data de 05.04.1999, ora 13, 

cu următoarea ORDINE DE ZI:
7. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de 

Administrație pentru exercițiul financiar 1998;
2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului 

Comisiei de cenzori privind bilanțul contabil și contul de 
profit și pierderi încheiate la data de 31.12 1998;

3. Repartizarea profitului;
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de 

venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 1999;
5. Modificarea statutului societății;
6. Analiza oportunității majorării capitalului social ca urmare 

a reevaluării unor mijloace fixe conform HG 983/29.12:1998 și 
înregistrarea în contabilitate a diferențelor rezultate;

7. Aprobarea măririi patrimoniului societății prin punerea 
în posesie cu terenul, fără modificarea capitalului social 
conform HG 834/1991.

8. Diverse.
în caz de neîntrunire a cvorumului prevăzut în statut 

data următoarei adunări va fi 06.04.1999, în același loc, la 
aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

S€ -ALIIMEMTARAT' 
SA CEVA 

Organizează licitație pentru închirierea 
sau vânzarea următoarelor spații:

> spațiu comercial în suprafață de 
80 mp, situat în Complex Comercial Mărăști;
> spațiu comercial în suprafață de 
10 mp, situat în Complexul Comercial Dacia;
> spațiu comercial în suprafață de 
89 mp, situat în Complexul Comercial Dacia.
> spațiu comercial în suprafață de 
173 mp, situat în str. Kogălniceanu;
> spațiu comercial în suprafață de 
57,5 mp, situat în b-dul Decebal, bloc F, 
parter;
> spațiu comercial în suprafață de 
50 mp, situat în str. Eminescu, bloc 31 A;

Licitația va avea loc în data de 
05.04.1999, la sediul societății din Deva, 
b-dul Decebal, bloc F, parter.

g:b credit bank deqa
Vinde la licitație publică ce va avea loc în data de 

30.03.1999, ora 9, la Judecătoria Deva, Birou 
executori - următoarele bunuri:

2 izotermă 10 t, an fabricație 1991;
O autofurgon 81, an fabricație 1984.

Informații suplimentare la sediul băncii din str. 1 
Decembrie, nr.16 sauia telefon 211853.

NU UITAT!V

Se face la oficiile poștale din județ, la 
factorii poștali, la firma RODIPET. în 

acest fel economisiți 11.000 lei pe lună!

Consiliul de administrație al
♦

Societății Comerciale 
COMAT DEVA SA

Cu sediul social în municipiul Deva, 
str. Depozitelor, nr.5

Convoacă pentru data de 14 aprilie 1999, la ora 13, 

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor 
societății COMAT DEVA SA la Casa de cultură a 
municipiului Deva - sala mică, cu următoarea 

ordine de zi:
1. Raportul de gestiune al administratorilor asupra 

rezultatelor economico-financiare obținute în anul 1998 
pe baza bilanțului contabil și contului de profit și pierdere;

2. Raportul comisiei de cenzori privind activitatea 
economico-financiară pe anul 1998;

3. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit 
și pierdere pe anul 1998;

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 
anul 1999;

5. Alte probleme ce necesită aprobarea adunării 
generale.

în cazul când adunarea nu se va putea ține la data 
de 14 aprilie 1999, a doua adunare se convoacă pentru 
data de 15 aprilie 1999, la ora 13, in același loc - sala 
mică a Casei de cultură a municipiului Deva.

ANUNȚ
(PltlMARIA MUNICIPIULUI DEVA)

Cu sprijinul Agenției Județene de Ocupare și 
Formare Profesională Hunedoara, în cadrul 

programului de măsuri active de combatere a 
șomajului:

Angajează:
în conformitate cu prevederile Ordonanței nr.9/

1997, Ordonanței nr.22/1997 și Ordonanței nr.69/
1998, începând cu data de 1 aprilie 1999, 50 DE PER
SOANE (BĂRBAȚI), pe o durată de 6 luni.

Informații suplimentare la Serviciul Salubritate 
Zone Verzi (serele de flori), strada Axente Sever, nr.30 
(lângă Stadionul "Cetate”), telefon 218665, între 
orele 7,30-15,30. 
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I situat în Șoimuș, la Baza de agrement (Camping). I 
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Important pentru agricultori!
SC BIHARIA SA

Vinde îngrășăminte chimice pentru campania 
I agricolă de primăvară în condiții avantajoase.

1. AZOTAT DE AMONIU - 34,5% N2.
2. ÎNGRĂȘĂMINTE COMPLEXE 20.20.02. NPKII. | 
Vânzarea se face și pe cupoane agricole. .

j îngrășămintele se livrează din depozitul societății j

Informații suplimentare și comenzi la sediul | 
i societății din Deva, str. 1 Decembrie, nr.16 (fost | 
1 Hotel Bulevard), et.1/115, tel. 092/533958 sau la ■ 

magazinul "CRISTINA" din Șoimuș, str. Boholt, J 
I nr.57 B, cu program luni-sămbătă, 9-16.
I___________________________________________________ 1
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Face o nouă reducere de preț cu 
ocazia Sărbătorilor de Paști pentru 
toate produsele tricotate din stoc, 

/ respectiv: pulovere, jachete, bluze 
' etc. pentru adulți și copii.

WWWĂ/WWVWWW

VRFWFZ!
Va continua să se 

încălzească ușor. Ce
rul va fi mai mult se
nin în jumătatea su
dică a țării și tem
porar noros în restul 
țării. Vor cădea preci
pitații locale, predo
minant sub formă de 
ploaie, în Banat, 
Transilvania, Mara
mureș și Crișana. 
Vântul va sufla slab 
până la moderat. 
Temperaturile maxime 
se vor situa în gene
ral între 4-14 grade C, 
ușor mai ridicate în 
sudul țării, iar cele 
minime în general 
între -5 și 3 grade C.
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f TRAGEREA
LOTO 

SPECIAL
“6/49” 

din 21.03.1999 
47-9-41 -2-30-10

| Licitație publică ’ 
■BANCA ROMÂNA DE COMERȚ;
i EXTERIOR - BANCOREX SA
i 
i 
i 
i

I 
I 
I
I 
I
I

TRAGEREA 
NOROC 

din 
21.03.1999 

<2-7-0-4-8-5-6,

Sucursala Deva
în scopul reînnoirii parcului auto, 

| BANCOREX SA scoate la vânzare prin licitație 
| cu strigare autoturismul marca OPEL ASTRA - | 
| an de fabricație 1994, înmatriculat sub nr. B- | 
|21-BCX.

2 Valorificarea va avea loc pe "principiul 
I văzut-plăcut" la sediul Sucursalei Bancorex 
j Deva în baza prețului de pornire specificat în 
! Fișa Tehnică.

] 3 Vizionarea autoturismului și
| procurarea Fișei Tehnice de prezentare se 
| poate face la sediul Sucursalei Deva prin grija 
| Compartimentului administrativ.

O Licitația va avea loc în data de 
I 27.03.1999, ora 10, la sediul vânzătorului.

2 în caz de neadjudecare la prima 
I ședință, se va organiza cea de a doua ședință 
| de licitație în data de 03.04.1999, la aceeași 
| oră. Pentru cea de a doua ședință de licitație 
| se pot obține Fișe Tehnice și de către alți 
| ofertanți care doresc să participe la licitație. 
| O Relații suplimentare privind condițiile | 
| de participare la licitație se pot obține la | 
| sediul Sucursalei BANCOREX DEVA, din str. | 
I 22 Decembrie, bl.7 sau la telefon 230183. I
i______________________________________________________ l
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ROMÂNIA
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

ȘEF SERVICIU PAZĂ

CERINȚE:
• studii sau pregătire militară;
• vârsta 28-35 ani;
• disponibilitate lucru, orar prelungit;
• fără cazier;
• experiență în pază;
• permis de conducere;
• mașina proprie constituie un avantaj.

OFERIM:
• pachet salarial atractiv.

Trimiteți C.V. însoțit de scrisoare de intenție și o fotografie 
recentă la O.P. Hațeg, C.P. 7, până la 29.03.99, data poștei.
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SC HABER INTERNATIONAL SA HAȚEG
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 HATEGANA - O BERE PE PLACEL 

TĂU!

SC “GOMAR LUX” SA BISTRIȚA
Distribuitor unic al ICME București în județul Hunedoara

Comercializează, prin depozitul din Deva, 
Str. Depozitelor, nr. 1, 

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.

Utilizatori de armături pentru instalații interioare!

CZZDoriți să faceți economie de timp și bani?

E simplu. Apelați la serviciile societății COMAT 
DEVA 5.A., unic REPREZENTANT pentru județul 
Hunedoara al societății clujene ARMATURA SA - 
producătoare de furnituri pentru instalații interioare. în 
această calitate, vă oferim orice produs din 
programul de fabricație al societății ARMĂTURA 
S.A., la prețul producătorului.

Informații la tel. 054/223.350, 233.137 sau la 
sediul firmei din Deva, str. Depozitelor nr. 5.

Si nu uitati! COMAT DEVA SA oferă PRODUSE 
PENTRU TOTI, SERVICII PENTRU FIECĂREI

- '  .... .

SC PANICOR SA Hunedoara
Str. M. Viteazul, nr. 1

angajează economiști.
Informații la tel.: 713556, 713421

5.C. CONSTAU 5.A. ARAD 
str. Mr. Ion Antonescu, nr. 14 

produce, livrează și transportă cu 
mijloace proprii:

1. Agregate minerale (balast, nisip, sorturi) 
de la balastierele Fântânele, Ceala, Vladimirescu, 
Zimand și Răspig.

De la balastierele Ceala, Vladimirescu și Zimand 
se livrează și cu vagoane CF.

2. Tuburi de beton pentru canalizări 
(diametrul 200, 300, 400, 500, 800 și 1.000).

3. Elemente pentru pavaje
- Prefabricate de orice fel.
4. Betoane, mortare, balast stabilizat etc. 

inclusiv transport cu autobetoniere.
Informații la telefon: 057 - 254401 și la fax 

057 - 254396.

MAXI COM - Deva
Tel.: 054/ 23.48.80

î-

PRIMA ARDELEANA - Sibiu COLIBRI - Timișoara 
Tel.: 069/21.17.88 Tel.: 056/ 19.86.04

Trimiteți CV. si scrisoare de intenție până la data de 23 03.1999 
' la Fax: 01/3202683, 056/214805

Informații ia Tel /Fax: 056/214805, 282019, Carmen Lencu

O vizita m Tara Sfanta
Ia pragul dintre milenii

orțile 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.c
Se asigură:

fâ* * ■ avioane și autocare moderne
*. ■ hoteluri de 3 și 4 stele

■ 3 mese pe zi
■ ghid permanent și documentație în

JĂ limba română

înscrierile se fac la agenția autorizată:

SEDONA
MBtA ikVhJCA PNWt WKXK-O

QGWEVV Sk V %kXV. kVWWft

ÎNSCRIE-TE PENTRU POSTUL DE:
- Director coordonator

- IÎ1Z4. • studii superioare • experiență minim 3 ani în posturi similara •
• dinamism • flexibilitate • abilități comunlcațlonale •

• disponibilitate pentru program prelungit •

- Șef departament marketing
• studii superioare •

• dinamism • flexibilitate •
• abilități coiYiunlcațlonala •

• disponibilitate pentru program prelungit •

- Referent marketing
Cârnțe • studii superioara •

• dinamism * flexibilitate •
• abilități comunlcațlonale •

• disponibilitate pentru deplasări șl program prelungit •

- Asistent marketing
CfldPJâJ • atudll modi) sau superioara •

• flexibilitate • abilități comunlcațlonale •
■ disponibilitate pentru deplasări șl program prelungit •

SI TU CU NOI ÎN TARA SFÂNTĂ

SC 
Transilvania 

SA Deva 
convoacă acționarii în 

ADUNAREA GENERALĂ 
ORDINARĂ pentru data 
de 08.04.1999, ora 
10.00, la Restaurantul 
Rapid Deva, având 
următoarea ordine de zi:

- Aprobarea bilan
țului pe anul 1998

- Contul de profit și 
pierderi

- Aprobarea bugetu
lui de venituri și cheltuieli 
pe anul 1999

- Diverse.
în măsura în care nu 

se realizează întrunirea 
cvorumului în prima adu
nare, a doua convocare 
este pentru data de 
13.04.1999.

■ Potențial ridicat de producție
■ Adaptabilitate la recoltarea mecanizată

* Capacitate de pierdere rapidă a apei în timpul maturării
- Rezistență sporită la secetă, boli și cădere

OFERĂ CULTIVATORILOR o gamă variată de hibrizi de porumb din grupe de 
maturitate diferite, cu următoarele caracteristici:

PIONEER
MARCĂ ÎNREGISTRATĂ

Relații la directorul de zonă 
Zona VII - centrală
Dărăbanț Ion
Tel: 054/233.574; 054/262.038 

094/362.703

PORUMB
Hibridul Grupa de 

maturitate FAO Producții 
(kg/ha)

Elita-X0814B Extratimpuriu 207 7.530-10.400

Natacha X9C34 Extratimpuriu 240 7.380-12.790

Tirabella-X1D31 Extratimpuriu 260 7.690-13.490

Helga-P3902 Timpuriu 300 9.600-13.700

Monessa-P3905 Timpuriu 305 9.460-13.600

Clarica-P3893 Timpuriu 315 10.100-14.300

Raissa-X9033 Timpuriu 315 9.460-13.740

Monalissa-3860 Timpuriu 344 9.720-14.640

Stira-XC277 Semitimpuriu 413 10.160-14.800

Danella-3753 Semitimpuriu 395 9.320-15.080

Distribuitori
SC Alfsim Impex SRL Simeria Veche 
Tel: 054/261.166; 054/219.234
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Tehnologia care produce!
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LI 1,1 1 ’Viagra, 120.0

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

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

• Vând și montez parbrize, 
Deva, Dragoș Vodă, 14, tel.

• Vând în Deva, avantajos și 
negociabil, loc garaj și garaj 
demontabil din beton tip Bîrcea. 
Tel. 225160. (8996)

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

• Vând garsonieră, pivniță, 
garaj, cotețe, racord la gaze, 
apă, canalizare, curent. Deva, 
Ștefan cel Mare, 2, tel. 
214199.(8987)

• Vând casă, pivniță, șură, 
grajd. Rapoltel, nr. 92. Tel. 
223311, (9349)

• Vând spațiu (depozit, ate
lier), Deva, str. Eminescu, nr.48, 
tel. 056 192637. (9000)

• Vând tractor 18 CP, nou. 
Valea Dîljii, nr.69. (8984)

• Vând apartament 2 ca
mere, cartier Dacia. Tel. 621891 
(9052)

• Vând casă cu etaj în Geoa
giu, încălzire centrală. Tel. 
221649. (9062)

225075. (9678)_____________

• Societate comercială 
vinde la preț avantajos cen
trale termice, calorifere, țeavă 
multistrat HENKO, fitinguri, 
Hunedoara, str. Dorobanților, 
12, tel. 092/701072 (9748)

COMEMORĂRI

• O zi tristă și plină de durere 
este ziua de 23 martie, când se 
împlinesc 3 ani de când a plecat 
dintre noi, pe un drum fără de 
întoarcere, la numai 38 de ani

LETIȚIA BOROS
Te vor plânge mereu cei care 

te-au iubit. Mariana, Constantin 
și mama Aurelia. (8975)

• în 23 martie viața ta

• Dragul meu soț

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere apar
tament mobilat, central, cumpăr 
apartament 3 camere. Tel. 
626508. (2453)

• Ofer spre închiriere spațiu 
comercial în Cugir, bdul Al. 
Sahia. Informații magazinul 
Măgura Company. (9448)

• Inchiriez/cumpăr stupină
populată, ceară, inventar apicol. 
Tel. 623662. (9060) '

OFERTE DE
SERVICII

• Contabilă, bună cunos-

Ing. GHEORGHE 
KARPINECZ

s-a stins, la numai 47 ani și ai 
lăsat în urmă un imens gol 
pentru mama, soția Evi și copiii 
tăi, care nu te vor uita niciodată.

• Ani de lacrimi curg nesecat 
după fiul meu adorat și iubit

GHEORGHE KARPINECZ
mi-ai lăsat numai lacrimi și suspine 
la moartea ta și a copiilor noștri. 
Erați bucuria mea și speranța 
zilelor mele. Soția Maria.

• Toată viața mea te voi voi 
regreta și nu te voi uita

ELENA DORODICS

• Vând apartament 2 ca
mere, Deva, str. Scărișoara, bl. 
16, ap.5. Informații la domiciliu. 
(9820)

• Vând garsonieră în Orăș- 
tie, Pricazului, bl. 33, ap. 60. 
Informații la domiciliu. (9449)

• Vând casă, dependințe, 
grădină cu pomi fructiferi. 
Informați sat Cîrnești, nr. 24, tel. 
inter 20. (9555)

• Vând casă și anexe gos
podărești, sat Ponor, nr. 48, 
comuna Pui. Informații sat Uric, 
nr. 95, corn Pui sau tel. 094/ 
258032, după ora 17. (9556)

• Vând camion Saviem 
basculabil, CI. Tel. 261365 
(8969)

• Vând tractor 35 CP, cu plug 
și cositoare, preț 5000 DM. Tel. 
094 597304.(8994)

• Vând Raba, carosată, 101, 
stare foarte bună, tel. 092/ 
772974 (9446)

• Vând camion cu remorcă, 
stare foarte bună, preț foarte 
avantajos. Tel. 092356285 sau 
092520895 (9832)

• Vând Dacia 1310, stare 
bună, tel. 716498 (9747)

• Vând Dacia 1300, preț 
negociabil. Informații tel. 
718434, toată ziua. (9746)

• Vând autoturism BMW 525, 
înmatriculat, persoană fizică, 
stare bună, preț 2800 mărci, 
negociabil. Informații la tel. 
723645 (9745)

• Vând Trabant, stare 
bună, piese ' schimb, 
3.500.000, negociabil, tel. 
656345 (6876)

• Vând ARO 320, fără motor 
și cutie viteză. Informații Hațeg, 
str. Carpați, nr. 20. (9557)

• Decodez și repar urgent 
și ieftin celulare GSM. Tel. 
094 859958.(9634)________

• Vând vitrine frigorifice tip 
Market, mașini fabricat în
ghețată pe băț, mașini pentru 
dozat lichide, garanție. Tel. 058 
812049. (8967)

• Vând chioșc material plas
tic de 2,5 x 2 m, stare foarte 
bună, preț 27000000, nego
ciabil. Brad, tel. 655310, după 
ora 17. (8979)

• Vând mașină de cusut MCI 
4, industrială, trifazic, 4 milioane 
lei. Tel. 228905.

• Vând vacă cu lapte. 
Sîntuhalm, nr. 124, relații la 
domiciliu. (8998)

cătoare a programului Ciel, îmi 
ofer serviciile unei societăți 
comerciale. Tel. 623586, după 
ora 18. (8990)_______________

• Angajăm pentru activi
tăți bancare personal cu 
studii superioare eco
nomice. Tel. 092 521205 
(2451)

• S.C. Viorusu Impex SRL 
execută lucrări de construcții, 
zugrăveli, placări gresie, faianță 
și hidroizolații. Tel. 057/249071, 
057/289595, 094/620128
(6872) _______________

• Căutăm distribuitor de 
medicamente pentru ju
dețul Hunedoara. Tel. 056/ 
219917. 056/287732. (OP)

• Școala Generală Nr. 1 
Simeria scoate la concurs 1 
post muncitor de întreținere, 
1/2 post îngrijitor. Concursul va 
avea loc în data de 07.04.1999. 
Relații la secretariatul școlii, tel. 
260993 (9830)

• Societate internațională 
de import oferă imediat locuri 
de muncă cu câștiguri între 
700.000-1.000.000 lei pe săp
tămână și posibilitatea de 
promovare rapidă, într-un 
sistem nou de lucru care nu 
necesită experiență. Tel. 
627527, 094280444 (9829)

DIVERSE

■ A.F. Ella Geoagiu anunță 
începerea activității de coafură. 
(9447)

• în data de 30 martie a.c. va 
avea loc la sediul DTSJ-HD 
Deva, str. O.Goga, nr.2, 
concursul de proiecte propuse 
de ONG-uri pentru a fi derulate 
în trimestrul al ll-lea. Pentru 
relații suplimentare sunați la tel. 
230621, 212067 sau 214985. 
(9838)

PIERDERI

• Pierdut certificat înma
triculare nr. 715 eliberat de 
DGFP Hunedoara. Se declară 
nul. (8992)

• Pierdut ștampilă și certificat 
cod fiscal 3900074 aparținând 
SC Olimpinvest. SRL Deva. Se 
declară nule. (8995)

ADRIAN KARPINECZ 
(TUKI)

Flacăra vieții s-a stins la 
numai 23 ani. Cât mă ține firul 
vieții mele, nu te voi uita. Mama.

cezr
PUBLICITATE HUM 
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născută BECSUK. Maria 
Karpinecz.

• Sorin și Daniel Faur mul
țumesc tuturor prietenilor’fa
miliilor care au organizat și au 
participat vineri, 19 martie, la 
emoționantul moment de co
memorare a celui care a foăt

VIOREL FAUR
Se împlinesc cinci ani de 

când VIOREL a trecut, 
fulgerător, în lumea drepților, 
tot așa, cum fulgerător, a trăit. 
Pios omagiu celui dispărut și 
întreaga noastră gratitudine 
pentru gestul de mare noblețe 
al prietenilor săi. (9829)

DECESE

• Familiile Oprean și Simo- 
nis mulțumesc pe această cale 
colectivului Sucursalei Energo- 
construcția Deva și tuturor celor 
care au fost alături de ele la 
marea durere pricinuită de pier
derea iubitei lor mame, soacre 
și bunici

ANNA SIMONIS
(2455)

Consiliul de Administrație al 
SC “Transport Uzinal” SA

cu sediul în Călan, str. Furnalistului, nr. 14/ D, județ 
Hunedoara, înmatriculată sub nr. J/ 20/ 196/ 1998 la 

Oficiul Registrului Comerțului, jud. Hunedoara 
convoacă ADUNAREA GENERALĂ A

ACȚIONARILOR de la SC “Transport uzinal" SA 
Călan, pentru data de 07.04.1999, ora 11,00, la 
sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul de gestiune pe anul 1998.
2. Raportul cenzorilor privind bilanțul contabil.
3. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de 

profit și pierderi.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a 

programului de investiții pe anul 1999.
5. Aprobarea programului de activitate pe anul 

1999.
6. Aprobarea listei cu mijloace fixe ce vor fi valo

rificate prin licitație, în conformitate cu OG nr. 25/ 
1999.

7. Aprobarea normativului de personal și a orga
nigramei pe anul 1999, prezentată și aprobată de C.A. 
în data de 11.02.1999.

8. Diverse și eventuale.
în situația în care Adunarea Generală nu va fi sta

tutar întrunită, se convoacă o nouă Adunare Generală 
Ordinară cu aceeași ordine de zi, pentru ziua de 
08.04.1999, ora 11,00, la sediul societății.

Interpelarea din Parlamentul 
României a senatorului 
hunedorean Doru Gaița

în prezenta interpelare mă adresez:
- Domnului Ministru al Industriei și Comerțului - Radu 

Berceanu,
- Domnului Ministru al Muncii și Protecției Sociale - 

Alexandru Athanasiu,
- Domnului Ministru al Finanțelor - Decebal Traian Remeș 

și - Domnului Petre Diaconu - Secretar de Stat al Consiliului 
pentru Reformă.

Zeci de mii de șomeri din zonele monoindustriale și-au pus 
ultima speranță în sosirea investitorilor, care să creeze noi locuri 
de muncă. în acest sens, la 30 septembrie 1998 a apărut 
Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 24/1998, 
privind regimul zonelor defavorizate. La data de 17 decembrie 
1998, deci la peste două luni și jumătate, au apărut "Normele 
pentru aplicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 24/ 
1998 (aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 907/1998), iar, în 
fine, la 26 decembrie 1998 au apărut și hotărârile de Guvern nr. 
991, nr. 992 și nr. 993/1998, privind declararea concretă a trei 
zone defavorizate.

Conform "bunului obicei" creat, de modificare permanentă 
și imprevizibilă a legislației, în data de 11 ianuarie 1999 a fost 
promulgată Legea nr. 20/1999, privind aprobarea Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 24/1998, care a modificat "pe ici, pe 
colo, prin părțile esențiale" toate actele normative anterioare 
amintite mai sus, referitoare la regimul zonelor defavorizate, 
astfel încât întreprinzătorii interesați să investească în aceste 
zone stau în expectativă, întrucât nu mai cunosc modul de 
aplicare și interpretare a acestei legi.

Este imperios necesar ca, de urgență, să fie corectate, 
corelate și publicate "Normele de aplicare a Legii nr. 20/1999, 
precum și hotărârile Guvernului României nr. 991, nr. 992 și nr. 
993/1998 și să fie puse de acord cu prevederile legale în 
vigoare. în caz contrar, Legea zonelor defavorizate se va găsi 
golită de conținut, iar pericolul unei noi explozii sociale va crește 
în mod amenințător.

Rog răspuns prin fapte și, bineînțeles, în scris.

Eclipsa de soare va da 
startul unui festival de 

folclor la Hațeg
Primarul localității Hațeg, dl 

loan Glodeanu, este hotărât ca 
în acest an, în perioada eclipsei 
de soare, să organizeze, în 
premieră la Hațeg, un festival 
de folclor. "O să-l denumim 
“Hațegana” și la prima ediție 
vor participa 10-12 formații 
care, în acea perioadă, vor lua 
parte și la Festivalul Interna
țional de Folclor,de la Deva. 
Vor fi invitate mai multe formații 
folclorice hunedorene și din 
județele limitrofe. Nu vor fi uitați 
nici artiștii amatori care 
activează în cadrul tarafurilor și 
corurilor existente în școli și 
licee", precizează dl Glodeanu.

Primarul Hațegului este de 
părere că organizarea acestui 
festival, din doi în doi ani, va 
atrage un număr important de

turiști din orașele Săckingen- 
Germania, Qimper și Melle- 
Franța, localități “prietene" cu 
Hațegul, în care, prin intermediul 
unor asociații de schimb cultural, 
se va populariza oferta Ha
țegului. De altfel, susține 
primarul, agroturismul în cazul 
zonei Hațeg înseamnă ceva pal
pabil, fiind atestate 22 de familii 
care pot oferi condiții de cazare 
și masă la standardele cerute. 
Câștigurile acestor familii din 
activitatea de turism "agro" se 
pot ridica la sume echivalente cu 
200 de franci francezi pe săp
tămână, ceea ce, la nivelul unei 
luni, înseamnă două milioane 
patru sute de mii de lei. Puțin 
pentru turistul occidental, dar 
extrem de mult pentru sărăcia 
prestatorului român. (A.S.)

BANCA COMERCIALA 
ROMÂNĂ SA

AGENȚIA SIMERIA
Vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ în data de 24 martie 

1999, ora 10, la sediul Judecătoriei Deva, Birou executor 
judecătoresc, următoarele bunuri imobile:

Casă, curte, grădină și teren intravilan în 

suprafață de 1393 mp, situate în Tîmpa, 

comuna Băcia, nr.ll, compusă din 7 camere, 

bucătărie, Z holuri, baie, garaj, magazie 

depozitare. Prețul de pornire a licitației este 

de ZOO.OOO.OOO lei.
Informații suplimentare se pot obține la sediul BCR - 

Agenția Simeria. telefoane 261908 și 262007, și la sediul 
Judecătoriei Deva, Biroul executor judecătoresc.

Societate comercială
Lichidează depozit instalații încălzire din 

import (cazane fontă, cazane murale, 
calorifere).

Reduceri de pană la 50%
Tel/Fax: 056/194070. Mobil: 094/639728.
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„Disponibilități curente pentru pensionari” 
un nou produs bancar pus la dispoziție de 

BANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILOR S.A.
9

* Beneficiarii acestui produs sunt toți pensionarii.
* Dovada calității de pensionar se face cu buletinul (cartea) de identitate, 
împreună cu ultimul talon de pensie.
* Din aceste disponibilități SE FOT EFECTUA ZILNIC PLĂTI ȘI ÎNCASĂRI (cu 
și fără numerar) PENTRU CARE NU SE VA PERCEPE COMISION Șl FĂRĂ 
DIMINUAREA DOBĂNZII.
Limita minimă pentru*care se bonifică dobânda (30% pe an) 
este 100.000 lei.

Deva, Ud. Decebal, bl. 8 
Pentru toate tipurile de operațiuni, programul de lucru cu clienții: 

Luni-vineri: 8-18 • Sâmbătă: 8-12
TeL: 234231/234231

„CONTURI ÎNVĂȚĂMÂNT" 
un nou produs bancar pus la dispoziție de 

BANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILOR S.A.
9

• Beneficiarii acestui produs sunt salariații care lucrează în învățământ.
• Dovada că persoana respectivă lucrează în învățământ se face cu legitimația 

de serviciu.
• Din disponibilitățile curente personale SE POT EFECTUA ZILNIC PLĂTI Șl 

ÎNCASĂRI (cu și fără numerar) PENTRU CARE NU SE VA PERCEPE COMISION Șl 
FĂRĂ DIMINUAREA DOBĂNZII. Limita minimă pentru care se bonifică dobânda 
(22% pe an) este 100.000 lei.

Deva, Bd. Decebal, bl.8
Pentru toate tipurile de operațiuni, programul de lucru cu clienții: 

Luni-Vineri: 8-18 • Sâmbără:8-12
Te!.:234231/234231

“NOI SUNTEM 
ALTERNATIVA’1

Sub genericul “Noi suntem 
alternativa”, vineri, 12 martie 
1999, la București, a avut loc 
reuniunea Consiliului Național 
al PDSR. Dezbaterile au 
evidențiat strategia partidului 
privind actuala criză politică, 
economică și socială din 
România, poziția PDSR privind 
problematica reglementării 
legislative a dreptului de 
proprietate, programul anticriză 
al partidului, care prevede 
relansarea creșterii eonomice 
și a nivelului de trai al 
populației, politica privind 
conlucrarea cu sindicatele ca 
premisă a scoaterii din criză. 
Cel mai important document îl 
reprezintă oferta politică a 
PDSR pentru cetățenii 
României.

în viziunea PDSR, 
economia de piață este 
expresia economică a liberei 
inițiative a individului, ceea ce 
nu exclude proprietatea 
publică a statului, cele două 
forme nefiind contradictorii, ci 
complementare.

Din discuțiile purtate a 
rezultat că social-democrația, 
deci și noi, susține că 
bunăstarea populației se 
bazează pe o producție sporită 
de mărfuri și servicii, pe o 
muncă susținută. în acest 
context colaborăm cu 
sindicatele, mai ales că social- 
democrația este doctrina 
politică cea mai apropiată de 
aspirațiile sindicale. Aceasta 
este o premisă importantă a 
scoaterii țării din criză, de 
dezvoltare generală a societății 
românești.

Peste 100 de capse 
e/ectrîce sustrase

La domiciliul lui Cezar 
Constantin Ichim, artificier la 
EM Lupeni, lucrătorii 
Compartimentului Arme, 
Explozivi, Substanțe Toxice 
Petroșani au găsit și ridicat 
107 capse electrice de mină 
tip CMG. Din cercetări s-a 
stabilit că acestea au fost 
furate de artificier în cursul 
lunii februarie de la locul de 
muncă. Ichim C. este cercetat 
pentru săvârșirea infracțiunii 
de nerespectare a regimului 
materialelor explozive.

Violența

lată și câțiva indivizi 
violenți sancționați în ultima 
vreme de polițiștii deveni: 
Daniel Breica, 20 de ani, fără 
ocupație - 400.000 de lei 
amendă; Victori Harna, 23 de 
ani, fără ocupație, cunoscut cu 
antecedente penale și Daniel 
Mărginean, electrician la FE

Oferta noastră politică 
evidențiază eșecul guvernării 
coaliției de dreapta. Cetățenii 
țării trebuie să fie convinși că, 
cel puțin în comparație cu 
actuala putere, PDSR va 
concretiza stabilitatea politică, 
economică și socială a țării, 
șansa înscrierii societății 
românești în normalitate, 
asigurând condițiile necesare 
pentru ca României să i se 
recunoască vocația de 
adevărat stat european, 
social - democrat.

PDSR Hunedoara a 
propus ca în doctrina politică 
a partidului să se 
regăsească și dialogul cu 
reprezentanți ai cultelor, în 
special cu cei ai Cultului 
Ortodox, pentru a se realiza 
și cu contribuția acestora un 
climat de stabilitate, 
încredere, toleranță, echilibru 
național și social.

La lucrările Consiliului 
Național au participat ca 
invitați reprezentanți ai unor 
partide neparlamentare: PNR, 
PUR, PS, PSM, PNA, ai 
sindicatelor și ai societății 
civile. Prin aceasta este 
demonstrată capacitatea de 
dialog a partidului nostru cu 
cei care au ceva de spus în 
afirmarea forțelor de centru 
stânga pentru binele 
României. Cu sprijinul 
cetățenilor, NOI SUNTEM 
ALTERNATIVA!

Dr. Mihail Nicolae RUDEANU, 
președintele Consiliului 

județean ai PDSR 
------ ------

Mintia - câte 20.000 de lei 
amendă; Gheorghe Brăjan, 
57 de ani, depanator TV la 
Cooperativa Solidaritatea 
Deva - 80.000 lei amendă; 
Elena Gheorghiță, 45 de ani, 
100.000 de lei amendă.

La 13 ani a furat 
15.000.000 de lei

Lucrătorii Biroului Ordine 
Publică din cadrul Poliției 
municipiului Deva au 
depistat pe cel care de la 
Hotelul “Sarmis" din Deva a 
furat 15.000.000 de lei. 
Autorul este un minor pe 
nume Ionel Căldăraș, are 13 
ani, este din Deva, 
neșcolarizat. Profitând de 
faptul că ușile de acces în 
casieria SC “Sarmis" SA 
erau descuiate, a furat suma 
amintită ce reprezenta 
salariile oamenilor.

Rubrică realizată cu 
sprijinul iPJ Hunedoara

(VERNISAJ ' (COME PE LEMN?
Galeriile de artă “Forma” din Deva au găzduit ieri 

vernisajul unei impresionante expoziții de pictură, organizată 
de Inspectoratulpentru Cultură al județului Hunedoara. Publicul 
prezent a avut prilejul să admire zeci de lucrări reprezentând 
icoane pe lemn, realizate de artiștii deveni Dan Cărjoi și Mara 
Lucian. Mai multe detalii vor ji prezentate în numărul de vineri

ABRACABABRA la Beva
Pe scena Casei de cultură din Deva se află azi 

îndrăgiții eroi ai copiilor din “echipa” ABRACADABREI a 
lui Marian Rîlea. Ei îi vor delecta pe micuții spectatori cu 
întâmplări din lumea poveștilor și cu alte momente de 
divertisment, pe parcursul a două spectacole, care vor 
începe la orele 10 și, respectiv, 12. (G.B.)

Corupția a mânjit până și spiritul 
olimpic. Anul trecut diriguitorii 
Comitetului Internațional Olimpic au 
fost acuzați că ar fi favorizat orașul 
american Salt Lake City în cursa 
pentru organizarea Jocurilor 
Olimpice 2008 in schimbul unor 
favoruri materiale. Dar... nimeni nu 
a putut dovedi nimic în acest sens. 
Tot ca parte a acestui fenomen, 
este deja celebră comisia 
anticorupție a președintelui 
Constantinescu care culmea- 
culmilor n-a prea găsit de lucru în 
România. Dar ce mai... Cu toții 
cunoaștem câte o astfel de 
poveste în care deși , .tot poporu" 
știe cum stau lucrurile, autoritățile 
nu pot dovedi nimic ilegal.

Fricoși și corupți
în ședința din luna martie a 

Consiliului local Hunedoara a fost 
discutat „Raportul-bilanț al 
Detașamentului nr. 2 Hunedoara al 
Corpului Gardienilor publici pe anui 
1998". Considerând că „realizările" 
raportate de Gardienii publici, 
constând în ,,169 procese verbale de 
constatare a contravenției", sunt de 
fapt praf în ochi, destui consilieri și- 
au exprimat opinii critice vizavi de 
activitatea acestei instituții.

Nederlanden
Asigurări de Viață România SA

Grupul ING este una dintre companiile financiare cele mai cunoscute în toată lumea. De câțiva ani, ING 
Barings oferă deja clienților români servicii bancare de cea mai bună calitate. Alături de ei, noi ne extindem 

activitatea pe piața din România, dezvoltând o rețea națională pentru asigurările de viață.

Nederlanden Asigurări de Viață România SA
x Angajează acum:
DIRECTOR de AGENȚIE PENTRU DEVA■ 1 '■ -■■■ ■    1 7 .............. . ........

Profilul candidatului:
3 Limita de vârstă: minimum 35 de ani;
O Studii superioare;
3 Cunoscător al limbii engleze;
3 Experiență în domeniul vânzărilor;
3 Inteligent, cult, prezentabil, sociabil, cu o atitudine orientată către client;
3 Persoană morală și integră, analitică, activă, cu un simț real pentru afaceri;
3 Bun organizator, deschis pentru munca în echipă;
3 Capabil să prevină problemele și, dacă apar, să le rezolve într-un mod profesional;
3 Apt de a-și asuma responsabilități și de a lua decizii.
Se oferă:
3 Posibilități excelente de remunerare;
3 Mediu de lucru profesional;
3 Oportunitatea unei cariere.

Dacă vă considerați un bun candidat vă rugăm să trimiteți o scrisoare de intenție și un Curriculum Vitac la 
adresa: str. Barbu Delavrancea, nr.6 A, sector 1, București sau la faxul: 01/2226730, în atenția domnului 

Cristian Motcă - asistent al directorului de vânzări. Vă garantăm că toate scrisorile vor fi luate în considerație, 
iar interviurile vor fi confidențiale.

Nederlanden Asigurări de Viață România SA
Member al Grupului ING

Gardienii publici Za raport:
Fricoși și corupți sau 
limitați de statut?!

Nemulțumirile consilierilor au vizat 
în primul rând ilegalitățile ce se comit 
în Piața Obor chiar sub ochii 
Gardienilor publici și ai poliției. 
„Piața este dominată de un grup de 
comercianți romi care cumpără en- 
gros marfa țăranilor și o revând apoi 
la prețuri de speculă. Țăranii care 
nu vor să vândă sunt obligați - prin 
amenințări - să practice aceleași 
prețuri (marii) ca și afaceriștii romi. 
Gardienii publici și Poliția nu intervin 
în astfel de situații pentru că își 
primesc partea leului de la mafia 
tuciurie" - spuneau cu obidă câțiva 
consilieri. „Cetățenii Hunedoarei, cu 
care am discutat, s-au declarat 
nemulțumiți de activitatea gardienilor 
pentru că aceștia sunt fricoși și se 
feresc de anumite atribuții" - afirma 
dl consilier Bucur. „Eu nu mă simt 
apărat pe stradă de gardienii pub
lici, astfel că nu cred că e normal 
să-i mai plătim dacă nu-și fac datoria" 
- concluziona dl consilier 
Sântimbreanu.

Nu ne putem depăși 
atribuțiile

Răspunzând acestor acuzații 
loan Teodorescu, șeful 
Detașamentului nr. 2 Hunedoara 
al Corpului Gardienilor Publici, a 
spus: „Consider că ceea ce s-a 
spus despre pretinsa complicitate 
a gardienilor publici și poliției cu 
comercianții romi constituie doar 
o părere nefondată. Nu există nici 
o dovadă în acest sens. 
Activitatea gardienilor publici se 
desfășoară în baza unui contract 
de prestări servicii încheiat cu 
Consiliul Local. Legea (OG. 126/ 
98) împiedică implicarea 
gardienilor publici în cele sesizate, 
drept de control în piețe având 
organele Consiliului Local, Poliția 
și Garda Financiară. Noi nu ne 
putem depăși atribuțiile..."

La rându-i dl Remus Mariș, 
primarul municipiului Hunedoara, 
a spus: „Gardienii publici sunt o 
instituție în formare care se 

confruntă cu numeroase 
dificaltățl. Personal sunt 
mulțumit de activitatea 
gardienilor, în special de 
acțiunile întreprinse în școli 
pentru protejarea cadrelor 
didactice agresate și de suportul 
acordat în- momentul plătirii 
ajutoarelor sociale. Dacă în 
sprijinul celor afirmate consilierii 
ar aduce dovezi concrete mâine 
am schimba toți gardienii 
vinovați. Vom reanaliza planul de 
pază al pieții Obor și vom efectua 
schimbări în contract putând 
merge până la neplata prestațiilor 
de care nu suntem mulțumiți."

iese fum fără foc?!
Deplângem greutățile ținând 

de dotare, personal, salarii ale 
Corpului Gardienilor Publici, 
înțelegem în acest sens multe 
din minusurile activității lor. Dar 
e neplăcut că și asupra acestei 
instituții planează bănuiala de 
corupție. Nu or fi Gardienii Pu
blici la fel de „murdari" ca 
politicienii, dar credem că nici 
nu iese fum fără foc.

Ciprian MARiNUȚ
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