
Ce trebuie știut despre cupoanele agricole Concursul “Tânărul jurnalist al anului”
Valoarea unui cupon agricol este de 

175.000 lei, corespunzător unei suprafețe 
de teren agricol de la 0,5 ha la un hectar. 
Până la 10 hectare de teren se va distribui 
câte un cupon pentru fiecare hectar. Pentru 
terenuri ce depășesc 10 hectare se vor 
distribui maximum 10 cupoane.

Beneficiarii cupoanelor sunt proprietarii 
de terenuri, arendașii, persoane fizice și 
juridice, societățile comerciale pe acțiuni 
care pot primi cupoanele locatorilor și 
societățile agricole. Cupoanele vor ajunge 
până la data de 5 aprilie, la toate oficiile 
poștale.

Termenul limită de ridicare a cupoanelor 
keste 30 iunie 1999.

La ridicarea cuponului, beneficiarii nu 
trebuie să achite nici o taxă.

în anul 1999, pe baza cupoanelor pentru 
agricultori pot fi achitate următoarele bunuri 
și servicii: semințe certificate, inclusiv 
cartofi, material de plantat pomicol și viticol 
certificat, îngrășăminte chimice, pesticide, 
furaje combinate și medicamente pentru 
combaterea bolilor parazitare și de 
reproducție la animale, lucrări mecanice de 
arat, grăpat, discuit, semănat, întreținere a 
culturilor și de recoltat, inclusiv cele 
efectuate pe pășuni și fânețe.

Termenul limită de folosință pentru 
beneficiar este 30 noiembrie 1999. (N T.)

Fundația Freedom House, Conex și 
The Romanian Publishing Group 
organizează ediția a ll-a a concursului 
anual destinat încurajării și 
recompensării tinerilor jurnaliști intitulat 
“Tânărul jurnalist ăl anului”.

Concursul are 3 secțiuni: reportaj, 
economic/afaceri și sport. Participanții 
trebuie să aibă sub 30 de ani. Pentru 
participarea la concurs, candidații sunt 
rugați să trimită copii ale articolelor 
propuse (de preferință însoțite de 
publicația originală), precizând numele 
publicației, data și numărul ediției în care 
a apărut fiecare articol (minimum 1000 
de cuvinte/articol, maximum 3 articole); 

o prezentare succintă a experienței 
profesionale.

Vor fi desemnați câte 3 finaliști pentru 
fiecare secțiune în parte, dintre care va 
fi ales un câștigător al marelui premiu în 
valoare de 13 milioane de lei. Vor fi 
acordate premii și celorlalți finaliști.

Articolele pentru concurs pot fi 
trimise până la 15 aprilie a.c. (data 
poștei) cu mențiunea: “Pentru 
concursul “Tânărul jurnalist al anului” 
pe adresa Freedom House, str. Thomas 
Masaryka, nr.1, sc.B, et.2, ap.10, sect.2 
București. Pentru detalii contactați 
Fundația Freedom House, tel. 01/ 
3124182; 092/205549. (M.B.)
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PDSR, încotro $i cu cine? j©gUM/l2lt£f©

Fost partid de 
guvernământ și 
actuală principală forță a 

opoziției, PDSR își caută o 
nouă identitate. Remarcați 
îndeosebi prin atacuri 
concertate, dure, la adresa 
coaliției, și îndeosebi a 
PNȚCD (așa cum acesta 
procedase la rândul său), 
autori consecvenți ai unor 
moțiuni, apărători îndârjiți 
ai vechilor structuri 
economice, gen in
dustrializare socialistă, 
partizani ai întârzierii 
privatizării, reprezentanții 
de frunte ai PDSR încearcă 
în ultima vreme o 
schimbare de macaz. în 
urmă cu cinci-șase luni, ei 
prevedeau în oferta 
politică a programului 
anticriză că, venind la 
putere în urma unor alegeri 
anticipate, vor opri în 
termen de șase luni 
declinul economic, vor 
stopa prăbușirea nivelului 
de trai și vor asigura o 
viață decentă pentru 
întregul popor (?!), vor 
crea un milion de locuri de 
muncă și vor dubla salariul 
minim pe economie. Parcă 
mai spuseseră așa ceva.

Demagogie, idealuri 
comuniste, promisiuni fără 
acoperire. Dându-și seama 
că electoratul nu mai poate 
fi mințit încă o dată, în noua 
ofertă politică, au 
abandonat aceste ziceri 
gratuite, chibzuind mai re-

o

alist starea țării și a 
națiunii, deși.se face risipă 
de generalități, de 
ambiguități și fotmulări 
vagi.

Mai important însă 
apare schimbarea opticii 
principalilor lideri ai PDSR 
privind viitorul partidului și 
destinul lor la răscruce de 
secol și mileniu, des
chiderea spre dialog cu 
puterea și cooperarea cu 
adversarii politici, pentru 
coagularea forțelor la 
centru-stânga. Primii pași 
în această direcție i-a făcut 
Adrian Năstase. Primele 
semne spre o nouă 
orientare le-a dat tot el. Prin 
delimitarea de gruparea

extremistă a lui Corneliu 
Vadim Tudor, prin 
acceptarea ridicării 
imunității parlamentare a 
unui membru de-al lor, cu 
mulți bani, prin 
susținerea dreptului la 
proprietate, prim- 
vicepreședintele PDSR s- 
a derobat într-un refor
mist, încercând să inducă 
în rândul colegilor acest 
spirit, să promoveze un 
model de cooperare 
opoziție-coaliție, care ar 
putea fi benefic la 
această vreme de grea 
cumpănă pentru țară și în 
perspectiva alegerilor.

Politicieni, alți 
specialiști, ziariști 
încercau chiar, cu puțin 
timp în urmă, să-i pună 
față în față pe Ion Iliescu 
și Adrian Năstase. Primul 
ca rămânând un adept al 
vechilor structuri și idei, 
depășit de evenimentele 
vremii, incapabil să 
înțeleagă noul curs al 
realităților, la noi și 
aiurea; al doilea ca 
reprezentând noul,

• Nivelul de trai crește 
îngrijorător.
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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

1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000 
4.000.000 
5.000.000 
10.001 000
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Agenția Zonală 

Călători Timișoara ne-a 
informat că până la data 
de 30 martie a.c., din 
cauza închiderii liniei 
ferate Lugoj - Ilia, au 
survenit o serie de 
modificări în circulația 
trenurilor de călători.

Pe lângă anularea 
trenurilor 2182 Lugoj - Ilia, 
2183 Ilia - Lugoj, 2188 
Lugoj - Ilia și 2189 Ilia - 
Lugoj, trenul 1621 în 
relația București Nord - 
Făgăraș - Ilia - Lugoj - 
Buziaș - Timișoara Nord 
va circula pe rută ocolită 
prin Ilia - Radna - 
Timișoara Nord, ca și 
trenul 1622, în relația 
Timișoara Nord - Buziaș - 
Lugoj - Ilia - Făgăraș - 
București Nord, care va 
circula pe rută ocolită prin 
Timișoara Nord-Radna- 
llia. (N.T.)

["Cuvântul
românesc"

j" Agresorul • 
| Beniamin Marcu, 23 de ani,| 
■ din Deva, fără nici o ocupației 
!dar cu antecedente penale, aj 
Ifost recent cercetat de polițiști.1 
iDe ce? Pentru că, într-o zi l-al 
|agresat pe Cristian Olteanu, tot| 
|din Deva. Leziunile provocate| 
(de bătăuș au necesitat 21 dei 
jzile de îngrijiri medicale.

Numărul 35 al ziarului 
“Cuvântul românesc", 
publicație a Comunității 
Românilor din Iugoslavia, 
redă un mare număr de 
documente oficiale 
privind reorganizarea 
vieții socio-cuituraie a 
minorității românești din 
țara vecină, declarația de 
ia Vârșeț a “Comunității 
ortodoxe" Un amplu 
reportaj prezintă
manifestarea culturală 
românească de la 
ambasada României ia 
Belgrad dedicată zilei de 
“15 ianuarie - Zid a 
literaturii române” și “140 
de ani de ia Unirea 
Principatelor Române ”.

Alte articole vizează 
aspecte aie culturii 
române, vieții social- 
economice din această 
zonă a Iugoslaviei cu o 
densă și numeroasă 
populație românească, 
relațiile sale firești cu | 
România - mamă. (M.B.) I

■ n

Vremea va fi ușor 
instabilă. Cerul va fi 
temporar noros și vor 
cădea ploi ce pot avea 
caracter de aversă. 
Vântul va sufla slab 
până la moderat. 
Temperaturile maxime 
se vor situa între 6 și 14 
grade, iar temperaturile 
minime între -4 și 4 
grade.

*

BANCA TRANSILVANIA SA
începând cu data de 22 martie, pentru

depozitele constituite pe termen de o lună, 
dobânda bonificată este de:

>56% pentru persoanele fizice; 
>53% pentru persoanele juridice.

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

în următoarele condiții: 
Valoare nominală Preț vânzare________

880.000
1.320.000
1.760.000
2.200.000
2.640.000
3.520.000
4.400.000
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. 
OValoarea unui certificat este de minimum 1.000.000 lei, și multiplii de 500.000 lei.

Noi vă protejăm economiile

de%25c8%2599i.se
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Handbal feminin
A 13-A CALIFICARE CONSECUTIVĂ 

LA CAMPIONATELE MONDIALE DE 
HANDBAL

După evoluția nesatisfăcătoare de la ultima ediție a 
Campionatelor Mondiale unde s-a clasat abia pe locul zece, 
echipa națională de handbal feminin a României a fost obligată să 
lupte pentru calificarea la mondialele din Norvegia în cadrul grupei 
a Vll-a preliminare alături de reprezentativele similare ale Greciei 
și Bulgariei.

Deși în întâlnirile cu echipa Greciei româncele n-au avut 
probleme, în partida tur cu bulgăroaicele, desfășurată cu o 
săptămână în urmă la Sofia, fetele noastre au pierdut neașteptat, 
cu 17- 22, astfel că exista riscul ca echipa națională să rateze 
calificarea. Totuși, în partida revanșă desfășurată duminică în 
Sala sporturilor din Rm. Vâlcea, româncele au obținut o victorie 
categorică cu storul de 30-18 (18-11), reușind să se califice 
pentru a 13-a oară consecutiv, din tot atâtea ediții posibile, la 
Campionatul Mondial. Decisive în evoluția echipei României, care a 
dat o adevărată lecție de handbal vecinelor de la sud de Dunăre, 
au fost modul cum s-a îmbinat talentul unor tinere jucătoare 
(Cristina Dogaru, Ana Maria Șteț, Alina Dobrin) cu experiența 
veteranelor (Vali Cozma, Lidia Drăgănescu, Valentina Motogna) și 
evoluția excelentă a portăriței Cristina Dogaru care a scos 
numeroase goluri ca și făcute.

Tot cu acest prilej, Sala' sporturilor din Rm. Vâlcea a mai fost 
gazda unui alt eveniment deosebit. Este vorba de retragerea din 
activitatea competițională a Marianei Târcă, cea mai bună 
handbalistă româncă a ultimilor 10 ani, care alături de colegele ei
- Ecaterina lonescu, Maria Torok, Lidia Drăgănescu și Vali Cozma
- a fost recompensată de Federația de specialitate cu titlul de 
“maestru emerit al sportului."

C. MARINUȚ

Devencele de la “U" Remin Deva au învins echipa craioveană 
DWAR cu scorul de 21-18

Universitatea Remin Deva - 
DWAR Craiova 21 -18 (12 -10)

Sâmbătă, la Sala sportu
rilor din Deva, s-a desfășurat 
prima etapă din returul cam
pionatului Diviziei A la handbal 
feminin. Pentru echipa gazdă - 
Universitatea Remin Deva - 
acest prim meci a coincis și cu 
victoria asupra echipei DWAR 
Craiova.

Cunoscând jocul echipei 
adverse, meciul s-a disputat 
fără a se pune la îndoială vic
toria gazdelor, chiar dacă jucă
toarele nu au excelat din punct 
de vedere tehnico-tactic. La 
această primă întâlnire din cam
pionat s-a făcut simțită lipsa în 
teren a interului stâng de bază - 
Lăcrămioara Alunge. La med nu 
a participat nici cel de-al doilea 
inter, jucătoarea Oana Catargiu, 
fiind ușor accidentată, fapt ce I- 
a determinat pe antrenorul prof. 
Marcel Șerban să apeleze la o 
serie de improvizații.

încă din primele minute ale 
jocului, DWAR Craiova a încer
cat să dea o replică Univer
sității Remin Deva, însă jucă
toarele devence s-au impus,

conducând pe tabela de mar
caj în medie cu 2-3 goluri dife
rență. Pe parcursul primei re
prize, scorul s-a menținut 
strâns, devencele obținând la 
pauză 12-10.

Chiar dacă adversarele s- 
au luptat din răsputeri pentru a 
limita diferența de scor, de
vencele au reușit să înscrie 
15-11 în min. 35 și 17-12 în min. 
38, înregistrând la final de 
meci scorul de 21-18.

Conducerea tehnică a 
echipei, respectiv dnii prof, 
loan Mătăsaru, director tehnic 
și prof. Marcel Șerban - antre
nor, s-a dovedit a fi nemulțu
mită de evoluția în teren a 
sportivelor care mai au de 
exersat la capitolele viteză și 
forță de aruncare.

Marcatoarele celor 21 de 
goluri sunt: Melinda Toth - 8; 
Simona Bozan - 6; Codruța 
Zavragiu - 3; Cosmina Rus, 
Laura Crăciun, Diana Pătru și 
Clara Ciucia câte un gol.

Cristina CÎNDA

CLASAMENTUL
1. OLTCHIM II RM. VÂLCEA 8 8 0 0 236:153=24 +8
2. "U” REMIN DEVA 8 7 0 1 183:156=22 +8
3. DWAR CRAIOVA 8 4 0 4 188:168=16 -2
4. ARTEGO BTT TG. JIU 8 4 0 4 168:175=16 -2
5. VIROMET OR. VICTORIA 8 3 0 5 168.187=14 -4
6. AUTONOVA SATU-MARE 7 3 0 4 156:177=13 0
7. FAMOS ODORHEI ,7 2 0 5 170:204=11 -2
8. IASOM BRAȘOV 8 0 0 8 134:201=8 -6

ETAPA A IX-A din 27.03.1999:
“U" Remin Deva - lasom Brașov;
Famos Odorhei - Oltchim II Rm. Vâlcea; 
Autonova Satu-Mare - Artego BTT Tg. Jiu; 
Viromet Or. Victoria, DWAR Craiova - stau.

Noi afirmări ale 
canotajului devean

Convorbire cu prof. Vasile Călin Tancheș, antrenor la secția 
canotaj a Grupului Școlar Sportiv Deva

Gatvtel lancu Adrian Vințan

- Die Tancheș, ce mai fac canotorii de la Grupul Școlar 
Sportiv din Deva?

- Ca și toți ceilalți sportivi din școala noastră, se pregătesc cu 
sârguință la antrenamente și bineînțeles participă și la competițiile 
organizate în această perioadă.

- Concret, ce ne puteți spune de canotorii dumnea
voastră?

- Vești bune. Juniorii Adrian Vințan de pildă participând în luna 
februarie a.c. la Cupa Federației Române de Canotaj pe Ergo- 
metru, la Orșova, s-a clasat pe primul loc și a intrat în posesia 
medaliei de aur la individual, iar colegul său Gabriel lancu a ocupat 
locul 12, onorabil după numărul participanților. Mai recent, în zilele 
5-6 martie, Adrian Vințan a ocupat tot primul loc la Campionatul 
Național pe Ergometru (tot individual), intrând în posesia medaliei 
de aur, iar Gabriel lancu, locul 10 în clasament. Cele două titluri 
obținute de tânărul Adrian Vințan demonstrează clasa, valoarea 
acestui sportiv crescut și format pe Mureș, la școala deveană.

- Și în continuare ce urmează?
- Toți sportivii din secția canotaj se pregătesc atât la sală, cât 

și la baza nautică de la Șoimuș. Este vorba despre prezentarea 
cât mai bună a noastră la Campionatele Naționale de fond (5-6 
aprilie la Timișoara). Cei doi componenți ai lotului de juniori 
reprezentanți ai noștri - Adrian Vințan și G. lancu, se pregătesc 
pentru Campionatele Mondiale de canotaj, la Năvodari. La vară se 
va face o selecție de la cele 3 centre de pregătire - Năvodari, 
Snagov și Orșova, și va fi definitivat lotul reprezentativ pentru 
C.M. în încheiere aș dori să mulțumesc conducerilor Inspectoratului 
școlar județean, Grupului Școlar Sportiv, dlui director Partenie 
Matei pentru sprijinul ce îl au sportivii în pregătire și participare la 
competițiile interne și internaționale.

Sabin CERBU

CONCURS DE CULTURISM

Dewaiaiaî loan Oraan este Master

Duminică după-masă, Casa 
de cultură din Deva a găzduit în 
premieră pentru orașul nostru 
etapa zonală a Consursului Na
țional de Culturism. Organizat 
de Federația Română de Cultu
rism și Fitness, cu sprijinul DjTS • 
Hunedoara - Deya și al CS 
Body - Building Deva, concursul 
a aliniat la start 26 de sportivi 
din județele Timiș, Arad, Alba, 
Caraș - Severin și Hunedoara, 
și a constituit etapa de selecție 
în vederea calificării la faza pe 
țară a concursului național de 
profil.

în fața unui public avizat, 
prezent în număr mare în sală, 
pe scena Casei de cultură, au 
evoluat nu mai puțin de două 
tone de mușchi. Sportivii, juniori 
și seniori, triați pe categorii de ■ 
greutate, de la 65 kg la peste 90 
kg - au oferit un adevărat spec
tacol, programele libere și pozi
țiile Impuse prezentate de majo
ritatea concurenților dezvăluind 
trupuri atletice, frumos propor
tionate și artistic sculptate. Cel 
mai bine s-au prezentat spor
tivii timișoreni și arădeni, care 
s-au clasat pe locul I la șapte 
din cele opt categorii la care s- 
a concurat. Dar cireașa de pe 
tort a fost câștigată de sportivul 
devean loan Orian de la CS 
Body Building Deva care s-a 
impus atât în proba de 90 kg cât 
și în concursul open la care au 
participat câștigătorii locurilor I 
de la categoriile 75 kg, 80 kg, 90 
kg și +90 kg.

Show-ul mușchilor artistic 
sculptați oferit de sportivi a

loan Orian, C.S. Body Building 
Deva, este “Mister Ardeal”

fost completat de un spectacol 
al formelor grațioase și ele
gante oferit în două reprize de 
paradă a modei de manechinele 
pregătite de Cristina Pal, care 
au prezentat ținute sport marca 
Big Star și linia modei pentru 
adolescenți. Spectacolul oferit 
celor prezenți duminică în sala 
Casei de cultură a fost încheiat 
triumfal de o demonstrație a 
sportivului loan Orian - CS Body 
Building Deva, component al 
lotului național de seniori, care 
luna viitoare va participa la 
Campionatele Europene de Cul
turism din Germania.

La încheierea concursului i- 
am solicitat o scurtă declarație 
domnului Viorel Furdi - orga
nizator de competiții în cadrul 
Federației Române de Culturism 

și Fitness care ne-a spus: “Toți 
cei 26 de sportivi prezenți în 
concursul de la Deva au do
vedit reale calități. Sperăm ca 
sportivii care s-au calificat în 
urma acestui concurs pentru 
faza națională care se va des
fășura în perioada 17-19 sep
tembrie la Satu Mare să obțină 
rezultate cât mai bune.”

lată în final și rezultatele 
tehnice:

* juniori - ctg. 75 kg - loc I 
Mihai Adrian (CS Banatul Lu
goj); ctg. 80 kg - loc I Lucian 
Pantea (Astra Arad); * seniori 
- ctg. 65 kg - loc I Vasile Ola- 
riu (Energia Arad); loc II Florin 
Amarandei (Electromotor Tm.); 
ctg. 70 kg - loc I Ion Mititelu 
(Electromotor Tm.); loc. II Radu 
Popovici (Astra Arad - sportiv 
în vârstă de 47 de ani); ctg. 75 
kg - loc I Petrică Corbu (CS 
Banatul Lugoj); ctg. 80 kg - loc I 
Marius Mateuț (Astra Arad); 
ctg. 90 kg - loc I loan Orian 
(CS Body Building Deva); loc. II 
Sorin Cristea (Electromotor 
Tm.); loc. III Didi Andrei 
(Electromotor Tm.); ctg. +90 kg - 
loc I Nicolae Ciucu (Electro
motor Tm.); loc. II Daniel Vesa 
(Astra Arad); OPEN - loc I loan 
Orian (CS Body Building Deva); 
loc. II Marius Mateuț (Astra 

-Arad); loc. III Petrică Corbu 
(CS Banatul Lugoj); loc. IV loan 
Mititelu (Electromotor Tm.).

Toți acești sportivi s-au cali
ficat pentru faza finală a Cam
pionatului Național.

Ciprian MARINUȚ

ponce
întâlnire internațională ia Hunedoara

■ y ........ ... ................ -

ROMÂNIA - UNGARIA - UN TEST

Moderna arenă de po
pice din municipiul Hune
doara a găzduit la finalul 
săptămânii trecute meciul 
amical internațional la care 
au participat selecționatele 
de juniori ale României și 
Ungariei. A fost un util și 
reușit test de verificare îna
intea unor competiții de an
vergură, programate în 
acest an.

Concursul pe echipe a 
fost dominat net de repre
zentanții noștri. La feminin, 
selecționata României, 
pregătită de Viorica Bote- 
zatu și alcătuită din Erica 
Balog, Carmen Angelescu, 
Ioana Gorcear, Emeșe 
Airizer, Teodora Kalo și 
Monica Dumitru, a reușit să 
învingă puternica echipă a 
Ungariei, după o evoluție 
deosebită. Scor final 2609 - 
2522 p.d. Cea mai bună 
sportivă din echipa noastră 
a fost Monica Dumitru care 
a totalizat 454 p.d.

La masculin, formația 
reprezentativă a țării alcă
tuită din Isvan Oroș, Cos- 
min Crăciun, Paul Csoka, 
Claudiu Boantă, Florin 
Bratu, Cosmin Crăciun,

REUȘIT
antrenorul Vasile Ivan, a re
ușit să obțină o victorie de 
palmares cu scorul final de 
5408 - 5315 p.d. Cel mai 
bun rezultat din lotul Româ
niei l-a obținut Paul Csoka - 
933 p.d., care reprezentând 
clubul gazdă, Siderurgica 
Hunedoara, a adus o mare 
bucurie celor din tribunele 
arenei.

Interesante au fost și 
evoluțiile din concursul indi
vidual. La feminin s-a impus 
net Emeșe Airizer (Româ
nia) care a doborât 460 po
pice, ea fiind urmată de 
Ioana Goncear (România) 

457 p.d. și Erika Balog - 
448 p.d. La masculin s-a 
detașat în câștigător 
Levente Kakuk (Ungaria) 
cu 945 p.d., urmat de Alpar 
Zenko (România) - 917 
p.d. și Florin Opincă 
(România ) - 909 p.d.

Tehnicienii și oficialii FR 
Popice și Bowling, prezenți 
la Hunedoara, s-au decla
rat'mulțumiți de evoluția 
sportivilor din loturile re
prezentative ale României 
și speră într-o comportare 
deosebită la viitoarele 
competiții internaționale.

Nicoiae GAVREA
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DE F
In ultimii ani, fiecare 

început de primăvară 
coincide cu sărbătoarea 

francofoniei, a cărei Zi 
Internațională este aniversată 
în întreg spațiul franco fon pe 
data de 20 martie, fn 1993, 
România devenea membră a 
Agenției francofone, în timp ce 
pe plan local, în aceeași 
perioadă, se înființa o altă 
formă de apropiere față de 
poporul francez - Asociația de 
schimburi culturale Franța- 
Deva (FRADEV). De-atunci, an 
de an aceasta sărbătorește 
"Primăvara francofoniei", prin- 
tr-o serie de manifestări cut- 
tural-științifice ta care par
ticipă inclusiv oaspeți fran
cezi.

Actuala ediție, organizată 
în colaborare cu Secția de artă 
a Bibliotecii Județene "Ovid 
Densusianu"Hunedoara - De-

Clădirea Tribunalului Hunedoara 
Foto: Traian MÂNU

Violență
Pentru prevenirea infrac

țiunilor cu violență, la Deva a fost 
organizată o nouă acțiune. Au 
fost depistați cu acest prilej doi 
violenți pe nume Raul Paulin 
Zaharia, 22 de ani și Daniel 
Brîndușesc, 34 de ani. Primul nu 
are nici o ocupație și a fost 
amendat cu 80.000 de lei, iar al 
doilea este lăcătuș la SC 
Romero SA Mintia. Amenda 
primită de el a fost de 200.000 
de lei.

Comerț ilicit
Actele de comerț ilicit 

continuă și în municipiul Deva. 
Recent, polițiștii au mai depistat 
două asemenea cazuri.

Ne referim la Ionel Ma- 
nolache, 21 de ani, din județul 
Buzău și Alexandru Cojoc, 43 de 
ani, din Deva.

Ambii au fost amendați cu 
câte 150.000 de lei.

Estera și inelele 
din aur

Se pare că Esterei Pârău, 
25 de ani, din Deva îi plăceau 
mult inelele din aur. Numai așa 
se explică faptul că din poșeta 
unei doamne ea a sustras două 
inele din aur și buletinul de 
identitate.

A trebuit să dea socoteală 
pentru comiterea infracțiunii de 
furt calificat.

1OOO de lei la kg
Atât a câștigat dintr‘-un foc 

Mihaela Ghinuța, 23 de ani, din 
Deva, la vânzarea a trei kg de 
portocale. în calitate de 
vânzătoare la SC Alin Magic 
Com Prod SRL Deva, ea a fost 
surprinsă vânzând produse cu 
lipsă la cântar.

Hoț în taximetru
Mare a fost surpriza unui 

taximetrist din Deva când s-a 
dumirit într-o noapte că-i 
lipsește borseta care conținea 
700.000 de lei.

Lucrătorii Biroului Ordine 
Publică l-au depistat însă 
repede pe cel ce o făcuse 
dispărută. Este vorț>a de un 
miner de la E.M. Muncel pe 
nume Samuel Tomi Stoica, de 
30 de ani, de loc din Deva.

Când a plecat din 
autoturism, lui Samuel I s-a 
"legat "borseta de mână.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Poliției 

municipiului De va 

va, s-a desfășurat în cursul 
săptămânii trecute și a 
cuprins, conform tradiției, dez
bateri și concursuri pe teme de 
francofonie, prezentări de 
carte franceză și de video- 
casete - momente prin inter
mediul cărora participanții au 
avut prilejul să afle cunoștințe 
noi despre istoria și civilizația 
franceză. Generoase și bine 
documentate s-au dovedit în 
acest sens expunerile celor 
doi tineri francezi din Poitier 
aflați în stagii de formare în 
Deva și Timișoara - Jean 
Francois Damas și Karine 
Billaud, despre "Napoleon - 
puterea, națiunea și legenda" 
și, respectiv, despre "Dansul 
contemporan în Franța de as
tăzi" (ambele însoțite de ima
gini convingătoare).

Și cum unii dintre conce
tățenii noștri se arată încă

I Următoarea ședință a Consiliului local Hațeg va 
I stabili componența comisiei de negociere a prețului de 
| vânzare a spațiilor comerciale construite din fondurile
■ statului și aflate în administrarea primăriei. La Hațeg
■ există trei spații comerciale care întrunesc aceste 
I condiții. Prin vânzarea lor se scontează obținerea unei 
| sume de cca. 300 de milioane de lei. Cu acești bani, 
^la care se vor adăuga fonduri de la bugetul de stat, se

intenționează achiziționarea unui cămin de nefamiliști J 
aflat în proprietatea firmei “Hațegana". Intenția primăriei I 
este de a transforma cele 60 de apartamente ale | 
căminului, care este în prezent funcțional, în locuințe ■ 
sociale ce vor fi puse la dispoziția persoanelor cu 1 
probleme locative deosebite. Surse din cadrul Primăriei I 

Hațeg au precizat că primii locatari se vor putea muta | 
în locuințele sociale începând cu luna mai a.c. (A.S.) .

Pagube de 30 de 
milioane

în urma inundațiilor și a 
alunecărilor de teren care au 
avut loc la începutul acestei 
luni, în municipiul Brad și în 
localitățile aparținătoare, to
talul pagubelor înregistrate se 
ridică la peste 30 de milioane 
de lei. Au fost inundate 15 
gospodării și au fost afectate 
de alunecările de teren alte 
patru gospodării. Una dintre 
cele patru locuințe a fost com
plet distrusă.

în curând se vor 
elibera cupoanele 

agricole
Conform declarațiilor dlui 

primar al municipiului Brad, 
Aurel Benea, în aceste zile au 

^fost încheiate și depuse docu- 

destul de circumspecți în pri
vința locului și rostului ideii de 
francofonie, în general, preșe
dintele Asociației FRADEV, dna 
Gabriela Marcu, consideră că 
"nici măcar n-ar trebui să ne 
punem întrebarea dacă suntem 
francofoni ori francofili sau nu; 
pentru că francofonia este în 
fond o deschidere spre cultură, 
spre iubirea între oameni, spre 
spirit". Cu atăt mai mult cu cât, 
la ultima întâlnire la vârf a 
Agenției francofone "s-au făcut 
niște schimbări ce doresc să 
aducă un aer proaspăt în miș
carea francofonă, mergând pâ
nă la extinderea schimburilor 
între țări francofone, astfel 
încât îmbinarea acestor culturi 
(respectăndu-se, totuși, iden
titatea fiecăreia) să fie benefică 
pentru întreaga lume "

Georgeta BÎRLA

mentele privitoare la împărțirea 
cupoanelor agricole. De aces
te cupoane beneficiază 2300 
de gospodării. De asemenea 
în Registrul Agricol figurează și 
două parohii, cea din Mes
teacăn și cea din Tărățel. în
treaga documentație a fost 
predată la Prefectura județului 
Hunedoara urmând ca după 
obținerea avizelor necesare să 
demareze efectiv acțiunea de 
împărțire a cupoanelor.

Primarul in 
audiență la premier

Primarul municipiului Brad, dl 
Aurel Benea, a solicitat o au
diență la primul-ministru dl Radu 
Vasile. Dl Benea dorește să îi 
supună atenției premierului trei 
probleme foarte importante pen
tru municipiu. în primul rând este 
vorba despre stabilirea surselor 
de finanțare pentru lucrarea "în
ființare distribuție gaze naturale 
Brad-Crișcior", cuprinderea în 
planul de investiții pentru a-

ÎMPOTRIVA TUBERCULOZEI
Ziua Mondială de luptă îm

potriva tuberculozei, care este în 
data de 24 martie în fiecare an, 
are rolul să conștientizeze publi
cul că tuberculoza rămâne o 
epidemie care nu este sub con
trol în cea mai mare parte a 
lumii. în ciuda faptului că de 
decenii sunt disponibile trata
mente eficiente, tuberculoza este 
responsabilă încă de moartea a 
milioane de oameni în fiecare an.

24 martie comemorează 
ziua când dr. Robert Koch în anul 
1882 uimea comunitatea 
științifică anunțând că a des
coperit cauza tuberculozei, baci- 
lul tuberculozei. La vremea 
anunțului lui Koch tuberculoza 
făcea ravagii în Europa și Ame
rica, o persoană din 7 decedând 
din această cauză. Descoperirea 
lui Koch a deschis drumul către 
diagnostic și tratament. 
Medicația anti TBC eficientă nu a 
apărut până în 1950 și cea mai 
mare parte a lumii nu a dispus 
de tratament. Din multe puncte 
de vedere situația epidemiei de 
tuberculoză astăzi este mai rea 
decât oricând.

Tuberculoza este astăzi 
ucigașul infecțios principal al 
adulților și tinerilor, omorând 
până la 3 milioane de vieți în 
fiecare an. Acum tulpini rezis
tente la multiple medicamente 
amenință să întoarcă epidemia în

Cu privire la Legea 27/1994 
vizând impozitele și taxele locale

Prin Ordonanța de Urgență 
a Guvernului României nr.15/ 
1999 s-au adus unele modificări 
la Legea nr.27/1994 privind im
pozitele și taxele locale, care 
anterior fusese deja modificată 
și completată prin O.U. nr.62/ 
1998. în legătură cu aceste 
modificări și completări foarte 
important de reținut sunt câteva 
precizări pe care le-am primit și 
de la conducerea Direcției Ge
nerale a Finanțelor Publice și 
Controlului Financiar de Stat a 
județului Hunedoara.

în context, este de reținut 
că de bonificația de 5 la sută 

cest an a obiectivului școala 
generală cu 24 de clase fi
nalizată în proporție de 85%, 
precum și executarea pro
gramului pentru „Lucrări de 
întreținere, reparare, con
strucție și modernizare dru
muri publice”, proiect în va
loare de 7,3 mijiarde de lei și 
care se află deja la Ministe
rul Transporturilor și la Ad
ministrația Națională a Dru
murilor. Dl primar speră că în 
aceste zile se va primi un 
răspuns favorabil din partea 
premierului, domnia sa ur
mând să comunice și data 
când îl va putea primi pe dl 
Benea. De altfel, premierului 
urmează să i se trimită și un 
memoriu semnat de către 
mai mulți primari din zonă 
pentru urgentarea lucrărilor 
de înființare a unei sucursale 
de distribuție gaze naturale 
în localitatea Brad-Crișcior. 
în cazul în care proiectul va 
fi aprobat vor putea bene- 

era preantibiotică. Și HIV con
tribuie la răspândirea infecției 
tuberculoase în unele comunități 
mai repede decât s-ar fi putut 
imagina vreodată.

Ziua Mondială de luptă împo
triva tuberculozei nu este o săr
bătoare. Nu există nici o victorie 
care să fie aplaudată. Cel mai 
mare ucigaș al oamenilor din 
toată istoria este încă la lucru, în 
ciuda descoperirilor științifice.

Toți suntem la risc, astfel: infecțios principal al tinerilor și 
adulților.

O O persoană este infectată 
cu bacilul tuberculozei în fiecare 
secundă.

O O treime din populația 
lumii a treia este deja infectată 
cu bacilul tuberculozei.

□ Lăsată netratată, o per
soană cu tuberculoză activă va 
infecta în decursul unui an 10 
până la 15 persoane.

□ Ca și răceala banală, tu
berculoza se transmite prin aer.

Mai mult de 50 milioane de 
oameni pot fi deja infectați cu 
bacilul tuberculozei rezistent la 
medica ție.

Ziua Mondială de luptă împo
triva tuberculozei este o cale de 
a implica populația în activitățile 
de combatere a acestui flagel. 
Ignorând tuberculoza astăzi, se 
va plăti un preț mai mare mâine.

• Femeile - Tuberculoza o- 
moară un milion de femei pe an 
mai mult decât orice boală infec- 
țioasă și decât toate cauzele de 
mortalitate maternă. Tuberculoza 
are implicații majore pentru supra
viețuirea copilului, productivitatea 
economică și bunăstarea familiei.

•Copiii - Copiii sunt infec
tați de părinții care au tuber
culoză. Probabil că nici o boală 
infecțioasă nu are ca rezultat așa 
mulți orfani ca tuberculoza. Copiii 
sunt aproape întotdeauna afectați 
de adulți, aceasta omorând 
100.000 copii în fiecare an.

• Persoanele HIV pozitive 
- Principala cauză de decese la 
persoanele HIV+ este tuber
culoza. Este estimat că 266.000 
persoane HIV+ vor muri de tuber
culoză în acest an. OMS esti
mează că, până la sfârșitul se
colului, infecția cu HIV va pro- 

beneficiază toți cei care plătesc 
impozitele datorate până la data 
de 15 iunie a.c.

în același timp este notabil 
faptul că pentru localitățile hune- 
dorene cuprinse în categoriile 
3-5 (respectiv municipii, orașe, 
comune) suprafața de teren 

Important 
de știut

impozabilă este de 1000 mp, 
iar pentru suprafața ce depă
șește 1000 mp se datorează 
impozit pe venitul agricol, care 
este suspendat la plată până în 
anul 2000.

De asemenea, în O.U. se 
arată că în cazul contribuabililor 
persoane juridice care dețin în 
proprietate terenuri, altele decât 
cele necesare desfășurării acti
vității pentru care sunt autorizați 
potrivit legii, datorează pentru 
acestea impozit pe teren. Evi- 

ficia de gaz metan 15 comune, 
adică peste 38.000 de locuitori

O nouă piață
în curând, îndată ce vre

mea o va permite, vor demara 
lucrările pentru amenajarea 
pieței Obor și a străzii Obor 
din municipiul Brad. Conform 
declarațiilor dlui primar Aurel 
Benea, se are în vedere pie
truirea și canalizarea acestei 
zone pentru ca activitățile 
comerciale să se poată des
fășura în condiții cât mai civi
lizate. Lucrările, în valoare de 
150 de milioane de lei, vor fi 
executate de către societatea 
Aqua Calor din localitate.

Repararea 
drumurilor - un 

frumos
Așa după cum afirma re

cent dl Aurel Benea, primarul 
municipiului Brad, repararea 
arterelor de circulație ale mu
nicipiului rămâne o problemă 

VIS

duce anual cel puțin 1,4 milioane 
de cazuri active de tuberculoză, 
care în caz contrar nu ar apărea.

Tuberculoza, o 
urgență globală, 

pentru că:
□ Tuberculoza va ucide 30 

milioane de oameni în acest 
deceniu.

□Tuberculoza este ucigașul 

dent pentru terenul ocupat de 
clădiri și construcții, pentru tere
nurile aparținând mănăstirilor, 
schiturilor, cimitirelor, lăcașurilor 
de cult recunoscute de lege nu 
se datorează impozit pe teren.

La art.30 se face precizarea 
că acei contribuabili care bene
ficiază de serviciul de reclamă și 
publicitate sub diverse forme au 
obligația să încheie contracte în 
acest sens și datorează buge
telor locale o taxă de reclamă și 
publicitate, care este cuprinsă 
între 1-3 la sută din valoarea 
contractului, exclusiv TVA afe
rentă. De asemenea, pentru fir
mele instalate la locul exercitării 
activității taxa poate fi cuprinsă 
între 50 și 80 mii lei pe an și mp.

Totodată, după informațiile 
primite, se mai poate preciza că 
impozitul pe teren se stabilește 
anual în sumă fixă pe metru pă
trat de teren, diferențiat pe cate
gorii de localități, iar în cadrul 
acestora pe zone, în intravilan, în 
cazul județului nostru sumele 
datorate oscilând între 100 și 
1500 lei/mp/an. (N.T.) 

*

aproape de nerezolvat' Dacă 

în anul 1998 în acest scop au 
fost repartizate de către primă
rie 750 de milioane, pentru 
1999 sumele destinate între
ținerii drumurilor sunt incerte, 
în condițiile în care nu se cu
noaște încă bugetul pentru 
acest an se pot face doar pre
viziuni care însă nu sunt deloc 
optimiste. Dl primar afirma 
chiar că este foarte probabil ca 
sumele destinate acestui scop 
să fie cu mult mai mici decât în 
anul trecut. Pe de altă parte, în 
subordinea Consiliului local al 
municipiului Brad au trecut și 
toate drumurile comunale pre
cum și 12 km din DN76 și DN 
74. în aceste condiții, repa
rarea foarte urgentă a dru
murilor municipiului rămâne 
doar un vis frumos.

Andrei NISTOR

Știri din Brad
■V.
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Constructor de drumuri în vremea tranziției
inamic și amabil 
cum îl știm, pe dl 

ing. loan Floca, director 
adjunct al SC Contransimex 
Vest SA Deva, l-am aflat, 
zilele trecute, puțin trist, 
îngândurat. Un salariat al 
societății îi cerea detalii cu 
privire la o lucrare, altul se 
interesa când poate reveni 
la muncă din perioada de 
șomaj tehnic, secretara îi 
mai făcea o legătură ba cu 
directorul unei firme dintr- 
un județ de unde ar vrea să 
cumpere balast, ba cu altul 
care-i oferea niște vopsele, 
ba cu o instituție unde 
trebuia transmis un fax 
ș.a.m.d.

- Viață grea tranziția 
asta, die director.

- Foarte grea. Și asta 
pentru că lumea nu are bani. 
Multe șosele, străzi, alte 
drumuri sunt ciur. însă banii 
pentru repararea și 
întreținerea lor sunt foarte 
puțini. Pe de o parte. Pe de 
alta, nici nu există o gândire 
ordonată și o acțiune 
chibzuită a unora în acest 
sens. Noi care ne

pretindem specialiști, ie 
spunem să-și programeze 
lucrările de reabilitare a 
drumurilor etapizat și 
integral, nu cârpind peste 
tot în fiecare an. Dar...

de la specialiști străini.
- Cu toate acestea, noi, și 

mă refer în general la 
constructorii de drumuri 
români, câștigăm puține 
licitații. Chestie de valută, și

• SC Contransimex Vest SA Deva și-a ocupat 
culoarul său distinct;

• Dotarea tehnică și personalul specializat 
garantează calitatea lucrărilor;

• Dacă nu ai bani, ai plombe, care și costă și dor 
și nici nu rezistă.

Grâul 9

suportat 
de buget

Șeful statului a 
pronunțat legea privind 
alocarea de la bugetul de 
stat a fondurilor nece
sare acoperirii cheltu
ielilor pentru recepțio- 
narea, depozitarea și 
păstrarea grâului din 
recolta anului 1998. Este 
vorba despre grâul de 
panificație pentru con
sumul intern, proprietate 
a producătorilor agricoli 
și a societăților co
merciale de morărit și/ 
sau panificație, a 
agenților economici care 
au executat prestații sau 
au livrat îngrășăminte 
chimice sau pesticide, 
precum și a altor 
societăți economice care 
au cumpărat grâu.

De mai multă vreme, SC 
Contransimex Vest SA Deva 
încearcă să se desprindă de 
firma-mamă de la București. 
Acum a reușit. Are culoarul 
său distinct de activitate. Și 
așa se organiza singură, 
acționa după propria 
gândire, cu mijloacele 
proprii. Și trebuie spus că 
are una dintre cele mai bune 
dotări tehnice specifice din 
județ și din țară. Iar lucrările 
executate pe tronsoanele 
DN 7 Arad - Sibiu au primit 
calificative dintre cele mai 
bune, inclusiv de la 
ministrul Traian Băsescu și

nu numai, consideră cu 
umor trist dl loan Floca. Nu 
e vorba numai de necazurile 
noastre. Pentru că și în 1998 
am lucrat bine, am încheiat 
cu profit, deși ceva mai slab 
ca în 1997. Mă refer la soarta 
grea a majorității con- 
stuctorilor de drumuri din 
țară, măcar că fiecare are 
durerea lui.

- Pe ce drumuri apucați 
în acest an, die director?

- Am câștigat licitația 
pentru reabilitarea dru
mului național Sighișoara - 
Tg. Mureș, 50 de kilometri, 
în parteneriat cu o firmă

9
germană, și deja am intrat 
în febra organizărilor de 
șantier. Sunt cheltuieli 
mari cu aceste pregătiri, 
amenajări, asigurarea 
bazelor de materiale etc. 
însă avem experiență, 
utilaje, oameni, vom crea 
condiții de muncă, de 
cazare. Important este că 
vom avea de lucru aici 
vreo trei ani. Și sperăm să 
mai câștigăm și alte 
licitații. E atât de mult de 
lucru la drumuri în țară. Și 
în județul Hunedoara, 
desigur. Ne gândim și la 
mult discutatul Uricani - 
Herculane, despre care 
primul ministru Radu 
Vasile a amintit din nou, 
zilele trecute, la o 
întâlnire cu reprezentanți 
ai sindicatelor și con
ducerea CNH Petroșani.

Oricum, SC Contran- 
simex Vest SA Deva are 
forță - tehnică, materială, 
umană, organizatorică - și 
este gata oricând să plece 
la un nou drum.

CALMUL APARENT AL
CURSULUI LEULUI
Cu ceva timp în urmă, când cursul leu-dolar urca 

vertiginos, guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, 
încerca să liniștească populația că nu este nici un pericol, 
că lucrurile se vor calma și cursul se va fixa la circa 11.000 
lei/dolar. însă dolarul n-a ținut seama de declarații, evoluția 
lui urmând starea economică dezastruoasă a țării. în plus, 
știri alarmante externe au anunțat intrarea României în 
incapacitate de plăți, mai ales că și acordul stand-by fusese 
amânat, iar liderii politici români au amplificat zvonurile, 
prevăzând intrarea țării în colaps și schimbarea Guvernului 
•Radu Vasile cu unul de uniune națională.

Alte declarații pompoase: “Mă voi lua la trântă cu 
dolarul. Va fi foarte bine. Va ieși soarele și pe strada 
noastră” (Decebal Traian Remeș). “Situația în care se află 
țara înseamnă ori finanțare externă masivă ori tiparnița de

COMENTARIUL PAGINII
bani, dar sper să nu se ajungă aici” (Mugur Isărescu, 
guvernatorul Băncii Naționale). Și atunci, stimulat din toate 
părțile, dolarul a început să urce furios, din prima zi a 
săptămânii trecute, miercuri înregistrând cel mai mare salt 
din 1989 încoace, de 860 lei, pentru ca joi să mai salte 215 
lei, ajungând la 15.115 lei. Deruta a fost maximă. Băncile 
au început să cumpere masiv dolari de la clienți, dar mai 
ales au vândut mari sume de valută. Cererea sporită de 
valută a redus totuși ritmul vânzării și în ultimele zile ale 
săptămânii trecute cursul s-a redresat întrucâtva.

Chemat în fața Parlamentului să dea explicații în 
legătură cu acest fenomen grav pentru țara noastră, 
Mugur Isărescu a spus că situația este urmarea 
acumulării unor tensiuni în economie și în societatea 
românească, precizând că România nu are o politică de 
curs fixă, ci una flexibilă. Ziua neagră de miercuri a 
cursului s-a datorat faptului că a fost ziua scadenței 
titlggfor de stat emise în valută, în 1998, de Ministerul 
Finanțelor, în valoare de 60 de milioane de dolari, iar | 
băncile străine care dețineau aceste titluri-nu au mai 
cumpărat altele. Guvernatorul Băncii Naționale a dat 
asigurări că va fi calmat cursul leului, că BNR va fi zgârcită 
cu vânzarea de valută, preferând să păstreze nivelul 
rezervei pentru plata datoriei externe.

Sunt anunțate măsuri fiscale și valutare care să 
reglementeze starea cursului leu-dolar, însă este limpede 
pentru toată lumea că asemenea măsuri nu vor face 
minuni dacă nu va fi revigorată economia națională, dacă 
nu vor fi stimulate exporturile și investitorii străini. Cât 
privește soluția - surpriză anunțată de finanțistul șef 
Decebal Traian Remeș, care, luându-se la trântă cu 
dolarul, a fost făcut K.O., poate fi încă o gogoriță.

în Deva, în vecinătatea 
gării, se construiește un 

modern complex 
McDonald. Constructor: 
SC Eco Invest SRL Deva 

Beneficiar: locuitorii 
municipiului reședință 

de județ 
Termen de finalizare: 

jumătatea lunii mai a.c.

Reforma în CON EL
,,Dacă nu se face reformă economică nu vom 

putea ține lucrurile sub control, a subliniat 
guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, 
dând exemplu regiile autonome. CONEL a 
înregistrat o scădere a productivității de 45 la sută 
în 1998, păstrându-și același personal și majorând 
salariile. Este cea mai mare scădere a productivității 
din 1990 încoace.”

Ministrul Industriei și Comerțului, Radu 
Berceanu, a anunțat că reforma în CONEL va fi 
accelerată.

Pe rol, la privatizare
fn cursul acestei săptămâni, Sucursala 

Teritorială Hunedoara a Fondului Proprietății de 
Stat organizează licitații pentru privatizarea 
următoarelor societăți comerciale: Cerealcom și 
BADPS Deva, Mobimet Hațeg, Cuarț Uricani, Alpin 
Lupeni, Rom fruct Orăștie. Aceasta din urmă s-a 
aflat și în calendarul săptămânii trecute, însă nu a 
fost adjudecată._______________________________ ,

Pagină realizată de Dumitru GHEONEA
Foto: Traian MÂNU

în data de 15 ianuarie 1999 a fost adoptată Legea 
pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 24/ 1998 
privind regimul zonelor defavorizate. Cum în județul 
Hunedoara avem două mari și importante asemenea 
zone (miniere), Valea Jiului și Brad, prezentăm 
principalele facilități pentru investitori:

“Art. 5 - (1) Societățile 
comerciale cu capital 
majoritar privat, persoane 
juridice române, precum și 
întreprinzătorii particulari 
sau asociațiile familiale, 
autorizate conform
Decretului - lege nr. 54/ 
1990 privind organizarea și 
desfășurarea unor activități 
economice pe baza liberei 
inițiative, care își au sediul 
și își desfășoară activitatea 
în zona defavorizată, 
beneficiază pentru
investițiile nou-create de 
următoarele facilități:

a) scutirea de la plata:
- taxelor vamale și a 

taxei pe valoarea adăugată 
pentru mașinile, utilajele, 
instalațiile, echipamentele, 
mijloacele de transport, alte 
bunuri amortizabile care se 
importă în vederea 
efectuării de investiții în 
zonă;

- taxei pe valoarea 
adăugată pentru mașinile, 
utilajele, instalațiile, 
echipamentele, mijloacele 
de transport, alte bunuri 
amortizabile produse în țară 
în vederea efectuării și 
derulării de investiții în 
zonă;

b) restituirea taxelor 
vamale pentru materiile

prime, piesele de schimb și/ 
sau componentele importate 
necesare realizării producției 
proprii în zonă. Restituirea

fi puse la dispoziție de 
Agenția Națională pentru 
Dezvoltare Regională din 
Fondul pentru dezvoltare 
regională;

c) scutirea de la plata 
impozitului pe profit, pe 
durata de existență a zonei 
defavorizate;

d) scutirea de la plata 
taxelor percepute pentru

Z

Facilități pentru 
investitorii în zonele
miniere defavorizate

sumelor se va face pe baza 
aprobării de către agențiile 
pentru dezvoltare regională 
a documentelor care atestă 
valorificarea producției de 
către agenții economici. 
Sumele necesare restituirii 
către agenții economici din 
zonă a taxelor vamale plătite 
de către aceștia vor fi puse 
la dispoziția Agenției pentru 
dezvoltare regională din 
Fondul pentru dezvoltare 
regională. în cazul zonelor 
defavorizate care aparțin la 
două sau mai multe unități 
administrativ - teritoriale, 
sumele necesare restituirii 
către agenții economici din 
zona defavorizată a taxelor 
vamale plătite de aceștia vor

sumelor încasate de 
Fondul Proprietății de Stat 
în cadrul procesului de 
privatizare a societăților 
comerciale la care statul 
este acționar, a unor sume 
pentru:

- stimularea activității 
de export al produselor 
finite și/ sau al serviciilor 
industriale, după caz;

- garantarea creditelor 
externe, în limita unui 
plafon anual stabilit de 
Ministerul Finanțelor;

finanțarea unor 
programe speciale, 
aprobate prin hotărâre a 
Guvernului;

- finanțarea proiectelor 
de investiții ale societăților 
comerciale prin co
participarea statului la 
capitalul social.

(2) Acordarea faci
lităților și 
prevăzute la alin, 
se stabilește prin 
a Guvernului."

modificarea destinației sau 
scoaterea 
agricol a 
destinate 
vestiției;

e) acordarea, cu 
prioritate, din Fondul special 
de dezvoltare aflat la 
dispoziția Guvernului, 
constituit potrivit Ordonanței 
de Urgență a Guvernului nr. 
59/ 1997 privind destinația

Din păcate, metodologia de aplicare a Legii zonelor 
defavorizate nu a fost încă elaborată, ceea ce limitează 
încă inițiativa celor care ar dori să investească în 
aceste perimetre, de mare cuprindere în județul 
Hunedoara: Valea Jiului și Brad. Un reprezentant al 
Ministerului Finanțelor a declarat zilele trecute la 
Petroșani că instrucțiunile de aplicare a sus-numituiui 
act normativ vor fi definitivate și date spre aplicare în 
două - trei săptămâni. După două luni, ar fi cazul...
  —•

din circuitul 
unor terenuri 
realizării in-

finanțărilor
(1) lit. e) 
hotărâre

pentru(Din Legea 
aprobarea Ordonanței de 
Urgență nr. 24/ 1998 
privind regimul zonelor 
defavorizate).
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Ro@u£ miw în educația copiUadai
îndelungul travaliu coti

dian, presărat de griji și de 
bucurii, care este educația, 
a pus întotdeauna mame
lor nesfârșite întrebări și nu 
încetează a le pune. Este 
atât de firească dorința tine
relor mame de a-și crește 
copiii cu pricepere chiar 
din prima zi de viață!

Mama este cea care dă 
valoare tuturor lucrurilor 
pentru un copil. Valoarea 
acordată de noi înșine fap
telor concrete dimprejurul 
nostru depinde de concep
ția generală despre lume și 
viață, concepție ale cărei 
baze sunt puse, din copi
lărie, în mediul familial.

în procesul educației 
stau față în față două gene
rații. Cea veche, cu valorile 
ei, învățate în timp, cea no
uă, cu setea continuă de 
inedit și revoltă. Prăpastia 
dintre generații se adân
cește în momentul în care

Atât de
tineri și 
atât

Kilogramele în plus nu 
le preocupă doar pe femei, 
fie ele mai mult ori mai puțin 
tinere. Pericolul obezității îi 
poate afecta și pe adoles
cenți, chiar la vârste fragede, 
creându-le destule dificultăți, 
nu doar corporale, ci și sufle
tești. Astfel, mulți adolescenți 
supraponderali sunt com- 
plexați, se văd pe ei înșiși 
urâți, sunt luați peste picior, 
se retrag din societate și de
vin inactivi, continuând să se 
îngrașe.

Cu patru secole în ur
mă, fetițele erau denumite 
‘’Backfish’’ (cuvânt engle
zesc ce desemnează acei 
pești care, intrând prea ti
neri în plasa pescarului, 
sunt aruncați înapoi în ma
re, pentru a se mai “coa
ce"); deși foarte tinere, ele 
erau atât de grase, încât 
abia mai puteau fi ridicate 
în brațe, continuând să ră
mână așa până la puber
tate. Asemenea cazuri n-au 
dispărut nici în zilele noas
tre, problemele apărute din 
această cauză afectându-i 
deopotrivă și pe părinții 
adolescenților, care își pun 
întrebarea dacă va dispă
rea vreodată grăsimea de 
copil a fiilor lor.

Specialiștii afirmă în 
acest sens că acei copii ca
re intră supraponderali în 
pubertate au toate șansele 
să fie la fel și când ies din 
această etapă a vieții. în 
schimb, pentru fetele și bă
ieții care au început să se 
îngrașe odată cu vârsta pu
bertății, există posibilitatea 
ca ei să slăbească înainte 
de a împlini 20 de ani. Pen
tru “reușită” sunt necesare 
însă anumite eforturi și din 
partea celor în cauză - de la 
un regim alimentar cores
punzător, până la exerciții 
fizice și multă mișcare. 
(G.B.) 

fiecare încearcă să se im
pună. Astfel, în loc de a sta
bili o relație pertinentă, se 
ajunge la accentuarea lipsei 
de comunicare. Mama tre
buie să cunoască posibili
tatea apariției unui astfel de 
conflict. Ea ar trebui să fie, 
astfel, pedagogul ideal. Pen
tru mamă afecțiunea devine 
instrumentul de bază în mo
delarea personalității copi
lului, ajutând-o să și-l apro
pie și să-l înțeleagă mai 
bine.

Lumea în care pornește 
copilul nu trebuie să fie vio
lentă, mai ales în copilăria 
timpurie. în această perioa
dă nu trebuie folosit nici un 
mijloc represiv.

Mama trebuie să fie cea 
care să învețe copilul să se 
supună legilor morale, fă- 
cându-i-le cunoscute. Astfel 
stabilește granița dintre bine 
și rău, copilul găsind, mai 
târziu, prin asta un sprijin pu-

Din prima clipă am vrut să 
urc... Am zărit muntele și mi-a 
plăcut ideea de a fi acolo, sus. 
De a fi în vârf. De a privi lumea 
de la înălțime. De a fi mai 
aproape de perfecțiune...

Aveam o singură cale, o 
singură clipă, un singur suflet, 
o singură șansă. Nu mi-a 
păsat. îmi doream prea mult, 
pentru ca să mai fie loc pentru 
realitate. Și am pornit pe un 

Contactul cu nulitatea
drum nemarcat, nemaiumblat, 
inexistent. Echipamentul meu 
de protecție era, oarecum, 
inconștiența. Un cuvânt sau 
un sfat ar fi putut să mă 
salveze. Dar n-am vrut să mă 
opresc din drumul meu, pentru 
ca să ascult. Nu aveam timp.

Urcușul nu a fost greu. Mai 
greu a fost să îmi dau seama 
de momentul în care am fost 
acolo, sus. Viața pe munte este 
frumoasă, dar e și grea. Acolo, 
în vârf, vântul este puternic. Și 
există numeroase prăpăstii. 
Sunt frânturi care cer tribut. 
Există crâmpeie pentru eter
nitate. Iar din înaltul muntelui, 
până în adâncul prăpastiei este 
atât de puțin...-

Eu am cunoscut atât ex
tazul, acolo, pe culmile per
fecțiunii, cât mai ales agonia, 
când m-am pierdut prin nimic. 
Și am căzut... și au existat răni
și voi rămâne cicatrici...

Contactul cu realitatea a 
fost dur, înfățișându-mi lucruri

Adulții se gândesc cu 
nostalgie la timpul copilăriei 
ce pare atât de idilic și fericit 
privit din perspectiva anilor. 
Poate pentru că mereu ni se 
pare frumos trecutul copilă
ros al existenței noastre în 
comparație cu greutățile 
vârstei când luptăm pe frontul 
vieții cotidiene. Și e drept că 
pentru adult câștigul pâinii de 
toate zilele și șomajul plutind 
ca un nor amenințător par cu 
mult mai grele decât lupta 
pentru a fi înțeles de cei mari 
sau a lua o notă bună.

Să nu uităm însă că mi
nunata copilărie înseamnă 
a te supune adulților, a te 
îmbrăca cum spun ei, aV ■ — 

ternic, siguranța acțiunilor 
lui.

Tendința de transforma
re sufletească a copilului 
nu numai de a-l informa, 
de a-i face educație inte
grală cu colorit moral, de 
timpuriu, nu înseamnă a 
impune copilului norme 
morale după care el să se 
conducă, nu înseamnă a 
impune copilului atitudinea 
pe care o așteptăm de la 
adulți. Procesul de formare 
sufletească trebuie să co
respundă cu vârsta lui, cu 
gradul lui de dezvoltare 
afectivă.

Numai mama ce-și cu
noaște copilul îl poate edu
ca sufletește. Marea artă 
de a educa copilul îi revine 
mamei. Să nu uităm vorba 
populară care spune 
"Copilul, cum îl crești, așa 
îl ai!"
învățător Viorica iACOB 
Școala generală nr. 6 Deva

pe care nu am vrut să le ac
cept. Am avut niște principii, 
prin care am crezut că pot în
țelege viața. Alții le-au încălcat 
și mie nu mi-a mai rămas nimic. 
Plecasem de la speranță, cre
zusem în sinceritate, dar alții 
și-au încălcat până și demni
tatea.

M-am lovit de niște lucruri 
pe care, poate, oamenii nu le 
merită. Eu am încercat să le 

evit, dar poate ar fi fost mai 
bine să încerc să le depășesc. 
Nici nu mai știu dacă au greșit 
alții sau dacă - pentru a câta 
oară? - a fost vina mea...

Dar am căzut de sus... Și 
mi-a luat mult timp ca să mă pot 
ridica. A fost greu să-mi formez 
noi principii, care să fie din nou 
încălcate! Acum nu mai am re
sentimente. Pentru eșecul meu 
de odinioară, eu sunt principala 
vinovată. N-ar fi trebuit să merg 
singură pe munte... N-ar fi trebuit 
să iau cu mine toate gândurile...

N-am ținut seama de rapor
tul dintre posibilități și aspirații. Și 
eșecul a fost iminent. Când un 
suflet singuratic își propune să 
urce muntele performanței, până 
și tăcerea poate declanșa o 
avalanșă. Muntele rămâne cu un 
prizonier rătăcitor, iar noi ne ale
gem cu obligația de a elibera un 
suflet.

Oare merită să urci dacă 
există riscul de a cădea?!...

Manuela RUSU. Brad

Fericita Copilărie
mânca ce ți se dă și ce ai îh 
față pe masă. Dar și a sta în 
casă de îndată ce vine seara, 
a te culca devreme, a face 
lecții și mai ales a nu urmări 
anumite programe TV. Fe
ricita copilărie este o mică 
armată în timpul căreia ordi
nele și regulile stricte sunt 
mai multe decât drepturile. 
Un adult poate împărtăși 
unui alt adult necazurile, te
merile și va fi luat în serios, 
compătimit și poate ajutat. 
Teama unui copil e pusă 
doar pe seama copilăriei și

Scădere dramatică a
numărului elevilor

înmatriculați în liceu
9

Conform datelor prezentate în cadrul unui studiu recent al 
Ministerului Educației Naționale, în ultimii trei ani de zile rata 
netă de școlarizare în licee a ajuns în jurul cifrei de 40 la sută 
din populația segmentului de vârstă specific acestei forme de 
învățământ.

Scăderea dramatică, imediat după 1990, a numărului de 
elevi înmatriculați în liceele țării are efecte în anul școlar 1999, 
prin scăderea consecutivă a cererii de studii universitare venită 
din partea tinerilor în vârstă de 18-19 ani. în opinia MEN, acest 
fenomen va fi însă compensat de numărul destul de ridicat de 
absolvenți de liceu din anii precedenți, care încă nu au fost 
cuprinși într-o formă superioară de pregătire. Pentru ca 
absolvenții din acest an să nu fie dezavantajați față de cei din 
promoțiile anterioare, MEN a propus o cifră de școlarizare 
pentru admiterea în învățământul superior din toamna acestui 
an egală cu cea din anii precedenți. (G.B.)

t
Petronela Marc, clasa a Vll-a, de la Școala Generală Densuș, 
rezolvă la tablă o problemă de matematică sub ochiul atent al 
drei profesoare Simona Mălăeștean. Eleva este pasionată de 

matematică și fizică, la aceste obiecte participând la 
olimpiadele școlare

Foto: Traian MÂNU

La 2.02.1974 Cher lansea
ză singlelul Dark Lady (No. 1 
timp de două săptămâni în 
Billboard și locul 36 în UK), ce 
prefațează albumul “Dark 
Lady" (MCA, apărut la 25.05). 
Dark Lady este produs de 
Snuff Garrett, aranjamentele 
orchestrale fiind realizate de Al 
Capps. Pe el sunt incluse pie
sele: Train Of Thought/1 Saw 
A Man And He Danced With 
His Wife/ Make The Man Love 
Me/ Just What I've Been 
Lookin’ For/ Dark Lady/ Miss 
Subway Of 1952/ Dixie Girl/ 
Rescue Me/ What’ll I Do și 
Apples Don’t Fall From The 
Tree. Singlelul Train Of Thought 
a atins locul 27 în Billboard la 
15.06, fiind urmat de I Saw A 
Man And He Danced With His 
Wife și Rescue Me.

Stimulată de succesul al
bumului, casa de discuri MCA 
realizează culegerea Greatest 
Hits (2.11), un disc pe care fi
gurează piesele care i-au 
adus succesul din ultimii cinci 
ani. Realizat cu producătorul 
Snuff Garrett, LP-ul cuprinde: 
Dark Lady/ The Way Of Love/ 
Don't Hide Your Love/ Half 
Breed/ Train Of Tought/ 
Gypsys, Tramps & Thieves/1

nu e prea luată în serios. Co
piii sunt obligați să-și suporte 
singuri temerile, necazurile, 
fobiile și plângerile fără a 
avea dreptul la recunoaștere 
și cu atât mai puțin dreptul la 
revoltă. Apoi, cea mai 
dureroasă perioadă este cea 
a adolescenței când nu mai 
ești un “mucos de copil" dar 
nici adult nu ești. Când revolta 
împotriva părinților și a le
gilor ce par nedrepte se dă 
pe față, dar încă nu există in
dependența, care ar putea 
rezolva problemele subju

Saw A Man And He Danced 
With His Wife/ Carousel Man/ 
Living In A House Divided/ 
Melody și Dixie Girl.

în 1975 Cher semnează un 
contract cu casa Warner și îm
preună cu producătorul Jimmy 
Webb începe lucrul la un nou 
album. La cererea telespecta
torilor are loc o emisiune intitulată 
Reunion Show în care Sonny și

MUSIC BOX

CHEU (VI)
Cher apar împreună. Dacă Sonny 
părea un tip obosit anunțând că 
se retrage, personajul serii a fost 
însă Cher, care anunță că va 
continua să facă emisiunea sin
gură, în curând va scoate un 
album și se va mărita cu Gregg 
Allman (solist, chitarist și 
keyboardist în grupul The Allman 

■ Brothers, grup de southern rock 
format de frații Gregg și Duane 
Allman în 1969).

La 19.04.1975 apare albumul 
Stars, un mix de bluesy rock, 
progressive country și rock 
standard. Vocea lui Cher pe 
acest disc este prea forțată și

gării. Apoi teama de pro
priul corp ce se dezvoltă 
prea repede sau pare a se 
dezvolta prea încet și fur
tunoasele schimbări de 
stare sufletească ce trec 
ușor de la extaz la dispera
re... Adulții sunt văzuți ca 
adevărați asupritori, tirani 
nemiloși, ce par mai ostili 
ca niciodată.

Dar de îndată ce ai de
venit tânăr adult, indepen
dent, având propriul loc de 
muncă și ceva bani în bu
zunar, răsufli ușurat și în
cepi să te gândești la tim
pul ce a trecut ca la “Feri
cita Copilărie".

ina DELEANU

Serviciu
pentru
minorii

delincvent»
t

Din categoria statisti
cilor triste ale ultimilor ani, 
cea referitoare la numărul 
infracțiunilor comise de ti
neri indică o creștere îngri
jorătoare. Și mai alarmant 
este faptul că un aseme
nea fenomen se extinde 
chiar și în rândul minorilor. 
Acesta este motivul care a 
determinat înființarea, prin 
hotărâre a Consiliului Ju
dețean Hunedoara, a unui 
serviciu pentru minorii de- 
lincvenți și protecția în re
gim de urgență; minori 
care nu răspund penal 
pentru faptele comise și 
pentru care Ordonanța de 
Urgență nr.26/1997 pre
vede măsuri educative 
luate la nivelul Comisiei 
pentru protecția copilului. 
Măsura implică Direcția 
Județeană pentru Protec
ția Drepturilor Copilului 
Hunedoara în instrumen
tarea tuturor acestor cazuri 
și urmărirea lor pe o pe
rioadă de cel puțin un an 
de zile. (G.B.)

uneori exagerată, de acest lu
cru fiind răspunzător produ
cătorul Webb. Cu toate aces
tea fanii au primit cu satisfac
ție și acest disc. Pe Stars apar 
ca invitați: Donald Ashworth 
(sax/ flaut/ clarinet), Jeff 
Baxter (chit), Hal Blaine (bat), 
Denis Budimir (chit), Colin 
Cameron (bass), David Cohen 
(chit), William 'buddy' Collette 
(sax/ flaut/ clarinet), Jesee Ed 
Davis (chit), Vincent De Rosa 
(horn), Arthur Depew (horn), 
Gerry Garrett (voce), Jim Gor
don (bat), Robert Greenidge 
(bat), Jim Keltner (bat), Clydie 
King (voce), Larry Knechtel 
(keyboards), Gary Mallaber 
(bat), Harvey Mason (bat), 
Shirley Mattews (voce), Lew 
Me Creary (horn), Skip Mosher 
(wind), Abe Most (wind), Art 
Muson (chit), Pat Murphy 
(conga), Herb Pedersen 
(voce), William Pedersen 
(horn), Jeff Pocaro (bat), 
Orville Red Rhodes (chit 
clasică), John Rotella (wind), 
Joe Sample (keyboards), Sid 
Sharp (strings), Fred Tackett 
(percuție, chit), Jimmy Webb 
(keyboards) și Susan Webb 
(voce), (va urma)

Horia SEBEȘAN

□

^amanta

Sădită în sufletul primăverii

Speranța

E ca o floare cu fruct.

E timpul prezent

Adus din trecut.

E peisajul pe pânză pictat 

de un om ce-a iubit și-a visat.
Georgiana BÂLDEA

r. — 1
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Una din investițiile mamut începute și neterminate 
sub comuniști este ansamblul energetic Rîu Mare- 
Retezat. în opinia specialiștilor, aducerea investiției la 
o formă care să asigure o maximă eficiență și o viteză 
crescută de amortizare costă la prețuri 1998 cca. 300 
de miliarde de lei. Principalele lucrări avute în vedere 
sunt etanșarea versantului stâng al barajului de la 
Gura Apelor, care va asigura ridicarea cotei maxime 
de exploatare la 995 metri față de nivelul mării, și 
continuarea lucrărilor la aducțiunea secundară, care 
ar aduce un volum suplimentar notabil de debit.

Distanța totală care mai este de străpuns în munte, 
pentru definitivarea aducțiunii secundare, este de 
nouă kilometri. Străpungerea va determina o creștere 
de cca. 40 la sută din debitul actual, ceea ce s-ar 
traduce printr-o producție suplimentară de 200 GWh 
pe an. Există și o fază intermediară prin care 
străpungerea a 2,7 kilometri de tunel ar însemna încă 
jumătate din cel total. La această fază intermediară se 
desfășoară în prezent lucrările.

Datorită lipsei de fonduri și ritmului anevoios de 
avansare a execuției, cel mai optimist termen de 
finalizare a lucrărilor nu este mai aproape de anii 2005- 
2O1O.(A.S.)-

Ount foarte aspre iernile 
Oîn satele comunei 

Toplița, dar celelalte 
anotimpuri sunt de-a dreptul 
minunate și odată ajunși la 
Dăbâca, Hășdău sau în 
oricare din cele opt sate ale 
localității așezate pe cursul 
superior al pârâului Cerna, 
nu-ți mai vine să pleci de 
acolo, să lași baltă orice grijă 
sau supărare și să-ți umpli 
plămânii cu aerul pur, 
puternic ozonat, iar privirile și 
sufletul cu imagini de basm.

Au fost vremuri când 
oamenii - și nu puțini - au 
plecat din comună, în special 
din satele pierdute prin văile 
din jur, așezate la o oarecare 
distanță de drumul ce urcă la 
Lunca Cernii, în căutarea 
unor alte rosturi, în speranța 
de mai bine. Dacă au găsit 
binele căutat nu are 
importanță, dar urmările 
acestui exod spre orașe, în 
special la Hunedoara, au 
făcut să se depopuleze 
satele. în Mânu a mai rămas 
un singur viețuitor, în Dealu 
Mic mai sunt încă 20 de 
gospodării, în Curpenii

Miercuri
24 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) 13.00 
Universul cunoașterii (r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 
Repere vitale (mag. ecologic) 
16.25 Donald Rățoiul (d.a) 
17.00 Medicina pentru toți
17.30 Familia Simpson (s)
18.10 Sunset Beach (s, ep. 
426) 19.00 Jumătatea ta (cs) 
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. 
Ediție specială 21.00 Patinaj 
artistic 23.00 Ordinea publică 
23.40 Jurnalul de noapte. 
Sport

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

9.00 Pelerinaje (r) 9.30 
Mapamond (r) 10.00
Teleenciclopedia (r) 10.50 
Opinia publică (r) 11.50 
Ecclesiast 99 (r) 12.20 
Sănătate, că-i mai bună decât 
toate! (mag./r) 13.05 Rebelul 
(s) 14.00 Emisiune în limba

La Toplița - viața merge mai departe
Silvașului și mai puține. 
Bătrânii își aduc aminte că 
Goleșul era un sat minunat, 
cu gospodării temeinice și 
mândre. Oamenii semănau 
grâu, cartofi, legume ș.a., 
creșteau bovine, oi ș.a. 
Pământul nu era grozav din 
punctul de vedere al 
producției ce o dădea, dar 
oamenii aveau cu ce să 
trăiască. Treptat-treptat 
tineretul a plecat, au rămas 
doar bătrânii care s-au tot 
împuținat. Astăzi în sat mai 
sunt încă 7-8 gospodării ce 
mai stau în picioare, dar și 
acestea se sting mereu - 
mereu. Casele părăsite mor 
încet-încet, iar cei ce mai au 
suflu în ei, își duc pâinea de 
la Toplița cu măgarul căci nu 
este drum până în Goleș, 
deși distanța până la 
șoseaua națională nu este 
mai mare de 3,5 km.

De la evenimentele din 
decembrie 1989 în Toplița și 
de fapt în întreaga zonă se 
manifestă tot mai puternic un 
fenomen și anume acela că 
se ridică, în satele de pe 
drumul județean, case noi.

maghiară 15.10 Limbi străine. 
Germană 15.35 Patru surori 
(d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 168)
16.45 Santa Barbara (s) 17.30 
Tradiții 18.00 Care pe care! (cs)
20.10 D-na King, agent secret 
(s) 21.00 Pentru dvs., doamnă! 
22.00 Frenchie (f.a. 
coproducție europeană 1996, 
p. II) 23.40 Meridianele 
dansului

ANTENA 1
6.45 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.15 Agenția de 
presă (r) 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 12.00 
Dallas (s, ep. 192) 13.00 Prețul 
succesului (s, ep. 6) 14.00 
Știrile amiezii 15.30 Ape 
liniștite (s, ep. 10) 16.30 Știri 
17.00 Trei destine (s, ep. 110) 
18.00 Uraganul (s, ep. 55) 
19.00 Observator 19.30 Marius 
Tucă Show 21.00 Cracker 
Jack (f.a. SUA ’98) 23.00 
Observator 23.30 Agenția de 
presă 23.35 Prezentul simplu

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și

Una din prioritățile pe 
termen scurt ale Primăriei 
Hațeg o reprezintă asocierea 
cu societatea comercială 
“Panicor" Hunedoara. 
Achiziționată de “Tofan Grup", 
firma hunedoreană de 
panificație este angrenată intr- 
un program curajos de 
investiții. Astfel, fabrica de 
pâine situată pe strada Aurel 
Vlaicu din Hațeg va cunoaște 

'“Tbfan” 

la Hațeg
o modernizare completă, in 
timp ce vechea secție de pe 
strada Progresului va fi 
adaptată pentru producția de 
biscuiți.

“Tofan", prin “Panicor” 
Hunedoara, intenționează 
totodată să-și dezvolte o rețea 
de chioșcuri unde să-și 
desfacă producția. Aportul 
primăriei la afacere constă in 
terenul necesar amplasării 
rețelei comerciale. Veniturile 
care vor intra in primărie 
reprezintă un procent din 
profiturile obținute, dar nu mai 
puțin de o valoare egală cu 
^OOOOdeJei^em^J^S^^^

Ce se întâmplă de fapt? Se 
mărită pădurencele - fete 
frumoase și harnice - și nu se 
duc ele după mire ci-și aduc 
mirii acasă, la părinții lor. La 
Dăbâca, de pildă, au apărut 
sau sunt în stadiu avansat de 
construcție trei case noi. Una 
este a dlui Vasile Dănilă, 
moldovean de felul lui, care 
s-a stabilit în sat, alta a dlui 
Nicolae Corduneanu, de 
obârșie din Oltenia care și 
dumnealui s-a "măritat" în 
Dăbâca. Olteanul - fire 
întreprinzătoare, și-a creat și 
o microfermă pentru 
creșterea porcilor pe care 
obține bani frumoși. A treia 
este a dlui Nicolae Gotea, 
dar dânsul este băștinaș. A 
apărut și a patra casă nouă, 
a dlui Robert Gheberean, ce 
se zice că ar fi maghiar. Omul 
lucrează la pădure, ca 
brigadier silvic și s-a hotărât 
să se așeze definitiv în 
Toplița și bine a făcut.

Comuna face parte 
dintre localitățile mici ale 
județului, ceea ce nu 
înseamnă că se confruntă 
cu probleme de aceeași

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 
Love in Another Town (dramă 
SUA 1997) 22.15 Știrile PRO 
TV 22.20 Chestiunea zilei
22.30 Nebun după tine (s, ep. 
29) 23.00 Știrile PRO TV / 
Profit 23.30 Pro și contra 
(talkshow)

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 Tratament 
de șoc (f/r) 14.15 Marimar (s, 
ep. 45) 15.00 Surorile 16.00 
Guadalupe (s, ep. 152) 17.00

In curând, RAGCL Petrila 
fârâ obiect de activitate

Starea precară a majorității 
locuitorilor din orașul Petrila a 
condus la situații dintre cele 
mai țragice. Șomajul de peste 
50% a făcut ca resursele 
financiare să fie tot mai puține. 
Una dintre societățile afectate 
de această situație este 
RAGCL Petrila. Conform 
declarațiilor dlui Ștefan Zbora, 
directorul tehnic al societății, 
debitele populației sunt în 
continuă creștere. Dacă în 31 
iulie 1998 debitele erau de 
794,7 milioane, la sfârșitul lunii

factură și că, deci, 
conducerea localității nu are 
de lucru. Dimpotrivă și 
esențial este că se 
străduiește să soluționeze 
toate problemele. Printre 
recentele sale rezultate se 
înscrie punerea în funcțiune 
a releelor TV din Dăbâca și 
Hășdău ce permit 
recepționarea programului I 
al Televiziunii Române, 
realizarea a două poduri de 
beton peste râul Cerna, în 
locul celor de lemn luate de 
ape. Se lucrează în prezent 
la documentația pentru 
introducerea apei potabile în 
trei sate - Toplița, Dăbâca și 
Hășdău. O problemă ce se 
ridică pentru perspectivă 
este punerea la punct a 
drumului spre satul Vălari 
care, după ce nu mai este 
folosit de exploatările 
forestiere, se află într-o 
situație improprie circulației, 
în lista problemelor ce-și 
așteaptă soluționarea- cu 
sprijinul organelor județene, 
evident, - se înscrie și 
organizarea, în clădirea 
fostei școli generale din

Viața noastră (s, ep. 15) 18.00 
Dragoste și putere (s, ep. 335)
18.45 înger sălbatic (s, ep. 1)
19.30 Fudge; Tom și Jerry 
(d.a)20.15 Celeste se 
întoarce (s, ep. 40) 21.00 
Misterioasa doamnă (s, ep. 
198) 21.45 Surorile (s, ep. 68)
22.30 Hey, Babe (f. Canada 
1984)

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 Știri
16.10 Tia și Tamera (s) 16.30 
Malcolm și Eddie (s) 17.00 
Jerry Spinger 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. 17)
21.30 Gardă de corp (s, ep. 
4) 22.30 Știri 23.00 Ultima 
ediție (talkshow)

10.00 Eliberati-I pe Willy 3 
(acțiune SUA, 1997) 11.30 

ianuarie a acestui an, debitele 
ajunseseră la 2,057 miliarde 
de lei. Majoritatea celor 14 
asociații de locatari sunt în 
imposibilitate de a-și plăti 
datoriile.

,,in aceste condiții, tot mai 
mulți oameni și-au făcut cereri 
pentru debranșare de la 
rețeaua de apă și căldură; 
riscăm să rămânem fără 
obiect de activitate „întrucât 
situația tinde să se generali
zeze”, concluzionează dl 
Zbora. (A N.)

Toplița, a unui cămin de 
bătrâni, împroprietărirea 
celor în drept cu pădure, 
repararea drumurilor ș.a.

Nu vrem să încheiem 
aceste rânduri fără a 
menționa grija deosebită 
a cetățenilor față de 
lăcașurile de cult din 
comună. La îndemnul 
părintelui Tiberiu Brăilă 
oamenii sprijină între
ținerea acestora. în 1998, 
de pildă, a fost tencuită 
biserica din Dăbâca. 
Biserica din Hășdău este 
întreținută cu multă grijă, 
în decembrie 1998 a fost 
renovată biserica din satul 
de reședință a comunei, 
acțiune la care a contribuit 
tot satul, iar Primăria a 
participat cu suma de 
două milioane de lei. în 
concluzie s-ar putea 
spune că în ciuda 
tranziției, viața merge 
înainte la Toplița ca de 
altfel în toate localitățile 
județului și ale țării.

Traian BONDOR

Războiul fiarelor: înainte de 
furtună 12.00 Caracter 
(dramă Olanda, 1997) 14.00 
Campionul (dragoste, SUA, 
1996) 16.15 Dragă, am 
micșorat copiii! 17.00 
Inseparabilii (dramă, SUA, 
1998) 19.00 Abuz de 
încredere (acțiune, SUA, 
1995) 20.30 în timp ce tu 
dormeai (co, SUA, 1996) 
22.15 Lexx 23.15 Nu privi în 
urmă (thriller, SUA, 1996) 
00.45 Comoara lui Curly 
(comedie, 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!" (coproducție cu stațiile 
locale) 10.00-11.00 Program 
comercial PRO TV Deva 17.30- 
18.00 Știrile PRO TV (copro
ducție) 22.15-22.30 Știri locale

Redacția nu-și asumă 
modificările ulterioare 
intervenite în programele 
oosturilor TV.

țieeeșee»'
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3 BERBEC
Sunteți predispus la o 

depresie nervoasă și nu 
vedem care ar fi motivul. 
Astrele vă favorizează în 
înfiriparea unor noi legături, 
înainte să faceți ceva 
necugetat, cântăriți toate 
posibilitățile.

O TAUR
Vi se recomandă să nu vă 

împodobiți cu penele altora, 
bazați-vă doar pe meritele dv. 
Dacă ați fi mai modești, n-ați 
avea nevoie să vă folosiți de 
concepțiile prietenilor și 
dușmanilor.

O GEMENI
Veselia vă caracterizează 

azi și veți crea o atmosferă 
excelentă la locul de muncă. 
Aveți succes în toate 
activitățile care necesită spirit 
organizatoric și comuni
cativitate.

3 RAC
în orele dinainte de masă, 

nu vă asumați acțiuni riscante. 
Acum trebuie să demonstrați 
multilateralitatea și caracterul 
nuanțat al personalității dv.

3 LEU
Norocul Te surâde celor 

născuți în prima decadă. Se 
prevăd schimbări favorabile în 
plan profesional. După- 
amiază primiți vești neplăcute.

3 FECIOARĂ
Azi aveți ocazia să luați o 

decizie foarte importantă în 
domeniul financiar.
Stabilitatea familială este 
importantă pentru fericirea dv. 
Aveți încredere în partener și 
nu-i scotociți printre lucrurile 
personale căutând semne de 
trădare.

O BALANȚĂ•
Azi veți primi multe 

propuneri. Veți face noi 
cunoștințe, veți face excursii 
sau vă veți îndrăgosti dacă 
inima vă este deschisă.

O SCORPION
Sunteți în stare să realizați 

multe la locul de muncă. Vă 
puteți baza pe sprijinul unei 
persoane. în relația cu 
partenerul și familia, 
schimbări în bine.

3 SĂGETĂTOR
Avantaje profesionale 

pentru cei născuți în 
noiembrie. Fiți activi și dați 
frâu liber ideilor remarcabile. 
Vă preocupă problemele 
pecuniare; toată atenția o 
canalizați în această direcție.

3 CAPRICORN
O zi ideală pentru 

acceptarea de noi atribuții. în 
cazul în care căutați un loc de 
muncă, este momentul să vă 
interesați să încercați cu 
anunțurile din ziare. Femeile 
sunt norocoase în chestiuni 
materiale.

3 VĂRSĂTOR
Folosiți timpul în mod util. 

Veți beneficia de încrederea 
colegilor și a șefului. Zi 
prielnică rezolvării problemelor 
financiare.

3 PEȘTI
Azi aveți elan și putere de 

muncă. Succese la învățat 
sau în călătorii. Veți primi cu 
bucurie vizitele prietenilor și 
rudelor. Doamnele vor fi mai 
comunicative, chiar și cele 
mai sobre.
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’ Vând urgent vacă și taur 

Pinzgau. Ribița, Cleșiu

• Blonde, brunete, roș
cate, sexy, te așteaptă 
numai pentru întâlniri. 
Sunați la 01/8948521,400 
lei/sec. (OP)

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

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

• Vând apartament 4 
camere, zona Progresului. 
Tel. 216483, 092 712716. 
(9050)

• Vând casă în satul 
Plopi, nr. 17.(9061)

• Vând casă Cristur. Tel. 
624685. (2458)

• Vând casă, Cristur, nr. 
81.(9831)

• Vând casă, ARO 243, 
cu remorcă, motor Ford Es
cort, biciclete, piese Ford 
Sierra, motor Dacia 1300, 
tel. 242930 (9901)

• Vând apartament 2 
camere, posibilități privati
zare, Orăștie, Mureșului, tel. 
242416(9902)

• Vând apartament 2 
camere, Dacia, bl. 11/60. Tel. 
621257(9848)

• Vând tractor U 445 DT 
în stare de funcționare și 
tractor U 445 DT dezmem
brat. Tel. 626645, 056 
196457.(9070)

• Vând piese BMW 318. 
Tel. 216483, 092 712716. 
(9050)

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

• Vând vitrine frigorifice tip 
Market, mașini fabricat 
înghețată pe băț, mașini 
pentru dozat lichide, ga
ranție. Tel. 058 812049. 
(8967)

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

• Vând frigider Arctic 240 
I, aragaz cu rotisor, televizor 
color. Tel. 216483, 092 
712716.(9050)

• Vând telefon GSM 
Bosch, 160 DM. Tel. 094 
862719. (9059)

• Vând motor tractor U 
650 și remorcă 5 tone bas- 
culabilă. Tel. 247165. (9055)

• Vând 400 leg. haine 
import SUA, preț foarte 
avantajos. Tel. 622293, după 
ora 17. (9051)

169.000,01/6376273,092/ 
342628,092/342629. (OP)

• Vând orice teleco
mandă pentru televizor 
(150.000), video, satelit. 
092/368868. (2737)

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

• Cumpăr celulare de
fecte, decodez și repar 
telefoane celulare GSM, 
rapid și ieftin. Tel. 094/ 
859958(9833)___________

• Cumpăr vitrină frigorifică 
verticală, 1,5-2m, telefon 
094/508327, Orăștie. (9450)

OFERTE DE
*' "-SERVICII 9

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

• Transport 1 t Renault 
Trafic. Tel. 216483, 092 
712716. (9050)

• Montăm rapid și ieftin 
gresie, faianță, tapet, zu
grăvit. Tel. 626206,223098. 
(2456)

• Căutăm distribuitor 
de medicamente pentru 
județul Hunedoara. Tel. 
156/219917, 056/287732. 

(OP)
• Sunteți o persoană 

ambițioasă? Doriți să câști
gați mulți bani? Dacă da, 
sunați și profitați de oportu 
nitate indiferent dacă sun
teți șomer sau student. Tel. 
627527, 094/280444.
(9825)___________

• 800-1200 dolari, zu
gravi, faianțari, electricieni, 
constructori, Canada, ter
men lung. Tel. 01/8985819. 
(OP)____________________

• Fermă zootehnică Ger
mania angajează lucrători 
agricoli necalificați, 900 DM. 
Tel. 01/8985819. (OP)___

• Companie construcții
Canada angajează zidari, 
tâmplari, cazare, masă, 15 
dolari/oră. Tel. 01/8985819. 
(OP)____________________

• Locuri de muncă în 
străinătate. Salariu occi
dental. Informații, în
scrieri, selecție 01/ 
8948821,333lei/sec. (OP)

Nova Brasilia
Supreme Distribution Alba Iulia

Angajează agent comercial pentru 
județul Hunedoara.

Condiții:
• experiență în domeniu;
• mașină personală.

Curriculum vitae se trimite la sediul firmei: Alba
Iulia, str. Mureșului, nr.19, tel/fax 058/816000.

Gherasim. (2459)
•Viagra, 120.000, spray 

contra ejaculării rapide,
• în'conformitate cu Legea 

nr. 137/1995, SC Simojed- 
corexim Brad anunță înce
perea demersurilor pentru 
obținerea acordului de mediu 
pentru deschiderea maga
zinului din str. Dacilor, bl.40. 
Eventualele sesizări se 
depun la sediul APM Deva, 
str. Aurel Vlaicu, nr. 25 și 
Primăria Brad. (9054)

• Tarotul, astrologia, 
ghicitul, cărțile vă ajută 
să treceți mai ușor peste 
problemele personale. 
Sunați la 01/8948022,264 
lei/sec. (OP)

• Numitul Bogdan Nicolae 
este citat pentru procesul 
de divorț la Judecătoria 
Hațeg, conform dosarului nr. 
123/1999, la data de 
30.03:1999. (9558)

PIERDERI

• Judecătoria Deva anunță 
scoaterea la licitație publică, 
în data de 7 aprilie 1999, a 
apartamentului situat în str. 
Minerului, bl.30, ap.16. 
Licitația are loc la biroul 
executorului judecătoresc. 
Preț de strigare 70.000.000. 
(2454)

<
• Pierdut certificat de 

absolvire a cursului de 
contabilitate generală nr. 
807, elibertat de SC Sigma 
Plus Deva. Se declară nul. 
(9058)

• Pierdut legitimație 
serviciu nr. 10/1998, pe 
numele Jurca Liliana, 
eliberată de BNR Deva. O 
declar nulă. (9846)

• SC Alan Transimpex 
SRL Deva anunță pierderea 
certificatului fiscal nr. 1011 
JT și a codului fiscal 
2119009. Se declară nule. 
(9053)

SC AVICOLA DEVA SA
Convoacă ADUNAREA GENERALĂ A 

ACȚIONARILOR în data de 9 aprilie 1999, ora 10, 
la sediul societății situat în localitatea Mintia, str. 
Principală, nr.2, județul Hunedoara, cu următoarea 
ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea bilanțului contabil și a contului 
de profit și pierderi la 31 decembrie 1998;

2. Aprobarea raportului cqmisiei de cenzori 
asupra bilanțului contabil și a contului de profit 
și pierderi la 31 decembrie 1998;

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

4. Diverse.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 

054/216120.

Consiliul local al 
municipiului Brad 

<S~ANIJNȚÂ^>
Scoaterea la licitație publică în vederea 

închirierii imobilului situat în Brad, 
str. Vânătorilor, nr.66, județul 

Hunedoara, compus din clădire în 
suprafață de 160 mp și teren în 

suprafață de 1000 mp.
Licitația se va desfășura la sediul Primăriei 

municipiului Brad în data de 14 aprilie 1999, ora 
9, în conformitate cu prevederile HGR nr.1228/ 
1992 și HGR nr.140/1991.

Relații suplimentare și înscrieri la Primăria 
municipiului Brad, camera 23, telefon 054/ 
650880.

în caz de neadjudecare, licitația se va repeta 
în fiecare zi de miercuri până la adjudecare.

Direcția de Telecomunicații» ’
Hunedoara

Vinde prin LICITAȚIE PUBLICĂ în ziua de 
20.04.1999, ora 12, la Baza Vața Băi, 

următoarele:
3 paturi consultații;
□ căzi de baie.

Relații suplimentare la telefoane: 204291 sau 
204329.

BANCA ROMÂNĂ DE COMERȚ 
EXTERIOR-BANCOREX SA

Organizează în data de joi, 15 aprilie 1999, la 
sediul său din București, Calea Victoriei, nr. 15, 

sector 3
Licitație publica cu oferta în plic 

sigilat în conformitate cu 
prevederile incidente înstrăinării 
de active, stabilite de legislația în 

vigoare.
Obiectul licitației îl constituie vânzarea următoarelor imobile:
• Orăștie - spațiu comercial și de 

producție - Piața Aurel Vlaicu, nr.3;
• Petroșani - spațiu comercial situat la 

parterul blocului nr.97 din str. 1 
Decembrie 1918.

Prețul de pornire pentru fiecare activ este prevăzut în 
DOCUMENTAȚIA DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE, specifică fiecărui 
imobil, care poate fi procurată zilnic, între orele 10-14, contra 
250.000 lei, începând cu data de 26.03.1999, de la sediul 
BANCOREX SA - Calea Victoriei, nr.15, Serviciul investiții, int.3630.

Pentru participarea la licitație, persoanele juridice sau fizice 
interesate (care au cumpărat documentația de participare la licitație 
și care au plătit taxa de participare) vor putea depune la BANCOREX 
- Registratură, până la dala de 14.04.1999, ora 14, oferte separate 
pentru fiecare imobil, prezentate în concordanță cu prevederile 
documentației de licitație.

Participanții la licitație vor depune TAXA DE PARTICIPARE în 
valoare de 500.000 lei/imobil licitat la casieria BANCOREX, până 
cel târziu la data de 14.04.1999, ora 12.

Relații suplimentare privind condițiile de participare la licitație 
se pot obține la telefoanele: 01/3149190; 3147378 - int. 3630 si 
054/230183.

Consiliul local al 
municipiului Hunedoara

"Scoate Ia licitație, în vedcreîr’^ 
închirieFii:

> 4 mese în sectorul III din Piața Obor, cu 
numerele 36, 42, 43, R3;
> 7 mese în Piața Viorele, cu numerele: 4, 5, 6, 
7,8,9,10;
> amplasamentul în suprafață de 27,8 mp, 
pentru chioșc aluminiu eloxat pentru comer
cializare produse agroalimentare - sector II din 
Piața Obor.
Licitația va avea loc în data de 8 aprilie 1999, ora 

9, la sediul Consiliului local al municipiului Hune
doara din b-dul Libertății, nr.17. în caz de ne
adjudecare licitația se va relua în data de 15 aprilie 
1999, în același loc și la aceeași oră.

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

angajează economiști.
Informații la tel.: 713556, 713421

Președintele Consiliului de 
Administrație al SC Farmaceutice 

“REMEDIA” SA Deva
Cu sediul în Deva, str. Dorobanților, nr.43, județul Hunedoara

Convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 
ACȚIONARILOR pentru data de 13 aprilie 1999, ora 10, la sediul 
societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Român al 
Acționarilor la sfârșitul zilei de 31 martie 1999, cu următoarea 
ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al 
Consiliului de Administrație și al Comisiei de cenzori pe anul 1998;

2. Aprobarea bilanțului contabil și al contului de profit și 
pierderi pe anul 1998;

3. Aprobarea repartizării profitului net;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 1999;
5. Aprobarea programului cadru de investiții pe anul 1999;
6. Diverse.
în caz de neîndeplinire a cvorumului necesar, adunarea se va 

reprograma pentru data de 14 aprilie 1999, în același loc și la 
aceeași oră.

Acționarii pot participa direct sau prin reprezentanți pe baza 
unei procuri obținute de la sediul societății. Procurile vor fi depuse 
în original la sediul societății, până la data de 9 aprilie 1999.

Pentru relații suplimentare acționarii se pot adresa direct la 
sediul societății sau la telefon 054/223260, interior 114.
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PUNR are o altă 
viziune asupra noii

Legi a pensiilor
Noua Lege a pensiilor 

aflată în dezbatere în 
Parlament a creat 
numeroase discuții. Opiniile 
partidelor și ale liderilor 
politici sunt diferite mai ales 
în ceea ce privește vârsta de 
pensionare atât la femei cât 
și la bărbați.

Astfel, într-un comunicat 
de presă al PUNR, semnat 
de către dl prof. univ. dr 
Valeriu Tabără - 
președintele acestui partid - 
se fac următoarele precizări:

• PUNR nu a fost de 
acord cu mărirea vârstei de 
pensionare propusă de 
Guvern în condițiile în care 
nivelul de trai al populației și 
durata medie de viață a 
bărbaților și femeilor din 
România sunt în continuă 
scădere. De aceea, PUNR a 
susținut ca vârsta de 
pensionare să se mențină la 
57 de ani pentru femei și 62 
de ani pentru bărbați, cu 
posibilitatea solicitării antici
pate a pensionării din 
considerente obiective 
întemeiate.

• Din păcate, o parte a 
coaliției guvernamentale, 
mai exact PNȚCD, PNL și 
UDMR, la care, în mod cu 
totul surprinzător, s-au 
alăturat PDSR și PRM, au

votat la unison creșterea 
vârstei de pensionare la 60 
de ani pentru femei și 65 de 
ani pentru bărbați. Practic, 
aceste partide nu acordă 
nici măcar șansa biologică 
ca pensionarii să poată 
beneficia de drepturile care 
li se cuvin.

• Ne întrebăm, pe bună 
dreptate, ce fel de protecție 
socială vor să asigure 
pensionarilor PDSR și 
PRM, în condițiile în care își 
promovează doar propriile 
interese politice, iar 
pensionarilor le oferă, cu 
imoralitate, doar promisiuni 
demagogice.

• Singurul partid din 
opoziție care a demonstrat 
legislativ că este alături de 
pensionari a fost și de 
această dată PUNR, 
întrucât noi nu ne permitem 
să facem demagogie 
electorală, atunci când este 
vorba de viața bătrânilor din 
această țară.

Care va fi forma finală 
a noii Legi a pensiilor 
rămâne de văzut, întrucât 
prezentul act legislativ ne 
vizează mai devreme sau 
mai târziu pe fiecare în 
parte.

Corne! POENAR

/--------------------------------------------

(Urmare din pag. 1)

modernismul politic, pro
motor al unei schimbări 
sănătoase, al consolidării 
unei forțe politice viabile, 
care să preia din nou 
frâiele puterii.

Să fi fost o percepție 
greșită asupra lui Ion 
Iliescu? Ori ea să se fi 
schimbat după revenirea 
acestuia din vizitele 
efectuate la Washington,, 
Bruxelles și Londra, când 
înseși ideile și opțiunile 
sale s-au schimbat? Azi, 

Jon lljescu manifestă alte

PDSR, încotro șl ca cine?
sentimente față de 
realitățile țării și soarta 
națiunii, adoptă un spirit 
pozitiv, cooperant în lupta 
de idei dintre opoziție și 
coaliție. La inițiativa sa 
lăudabilă au început luni 
după-amiază, ia Palatul 
Cotroceni, întâlnirile dintre 
șeful statului și conducerea 
PDSR, ieri dl Emil 
Constantinescu s-a întâlnit 
cu liderii partidelor 
parlamentare, în scopul 
generos de a analiza starea 
gravă în care se află țara și

a găsi soluții salvatoare de 
redresare și revigorare 
economico-socială, iar în 
31 martie va avea loc masa 
rotundă, cu participarea 
președintelui țării, șefii 
principalelor partide, liderii 
marilor confederații 
sindicale, reprezentanți ai 
patronatului, societății 
civile.

Vădit lucru, PDSR 
încearcă să devină alt 
partid. El caută alianțe cu 
forțe apropiate ca program 
și doctrină, ba chiar este în

stare să se facă frate și 
cu... PNȚCD pentru a ac
cede la guvernare, 
lăsându-și foștii tovarăși 
de arme, de la PD și ApR, 
ceva mai la urmă. El a 
întins antenele spre PUR, 
ceea ce a făcut și PNȚCD, 
dar nu exclude nici 
alianțe cu PUNR și PNR, 
cu alte partide.

încotro, PDSR?, e clar. 
Spre putere. Cu cine 
însă?, e ceva mai greu de 
prevăzut. Timpul lu
crează.

/Hemeirto

Administratorul unic al
SC MPanicor” SA

cu sediul in Hunedoara, str. Mihai Viteazul, nr. 1
Convoacă

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR 
la sediul Facultății de inginerie Hunedoara, in 

data de 13.04.1999, ora 16.00
cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea raportului de gestiune privind 

activitatea societății in anul 1998.
2. Aprobarea bilanțului contabil și contului de 

profit și pierdere la 31.12.1998.
3. Aprobarea raportului comisiei de cenzori 

asupra bilanțului contabil și a contului de profit 
și pierderi la 31.12.1998.

4. Aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pentru anul 1999.

5. Aprobarea programului de investiții pentru 
anul 1999.

6. Prezentarea de către comisia de cenzori a 
modului de gestionare a societății de către fostul 
consiliu de administrație.

7. Diverse.
în cazul nerealizării cvorumului legal, 

adunarea generală se va ține in același loc și la 
aceeași oră in data de 14.04.1999.

Președintele Consiliului de 
Administrație al

SC APOLLO SA
in conformitate cu art. 111 din 
Legea nr. 31/199O-republicată 

CONVOACĂ
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 

pentru data de 09.04.1999, ora 11, la sediul societății din 
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 37/A, Jud. Hunedoara, cu 
următoarea ordine de zi:

1. - Aprobarea bilanțului contabil pe anul 1998, a contului 
de profit și pierdere șl a raportului comisiei de cenzori.

2. - Aprobarea BVC pe anul 1999.
3. - Aprobarea programului de investiții pe anul 1999.
4. - încheierea contractului de administrare pe anul 1999.
5. - Analiza posibilității diminuării capitalului, ca urmare 

a cedării activului Rotunda.
6. - Modificarea organigramei societății.
7. - Diverse.
în cazul neintrunirii cvorumului necesar, a doua convocare 

este pentru data de 10.04.1999, ora 10.

2 22 martie 1599 - s-a
născut, la Antwerpen (Anvers), 
pictorul și gravorul flamand 
Anthonis Van Dvck. unul dintre 
cei mai importanți portretiști ai 
secolului al XVII-lea, pictorul 
de curte al lui Carol I Stuart. A 
pictat numeroase compoziții 
cu teme religioase și 
mitologice („Apostolul Petru", 
„Odihnă pe drumul spre 
Egipt") și portrete realiste 
(„Moartea Cleopatrei",,,Frans 
Snyders”, „Carol I”), fiind 
totodată și autorul desenelor 
originale ale „Iconografiei", 
(m. 1641)

S 23 martie 1749 - s-a 
născut > matematicianul, 
fizicianul și astronomul francez 
Pierre - Simon Laplace, unul 
dintre promotorii clasici ai 
determinismului mecanicist. în 
fizică a făcut cercetări asupra 
proprietăților gazelor, refracției 
luminii, vitezei sunetului, iar în 
matematică a avut numeroase 
lucrări în domeniul teoriei 
probabilităților și al ecuațiilor 
cu derivate parțiale. A rămas 
celebru îndeosebi prin teoria 
cosmogonică cunoscută sub 
numele de „teoria Kant - 
Laplace", (m. 1827)

2 23 martie 1847 - s-
a născut, la lași, Alexandru 
D. Xenopol, istoric, sociolog 
și filozof român. A realizat 
prima' sinteză a istoriei 
românilor („Istoria românilor 
din Dacia Traiana”), a scris 
numeroase lucrări și articole 
de filozofie a istoriei 
(„Principiile fundamentale 
ale istoriei", „Cauzalitate în 
succesiune” etc.), lucrările 
sale marcând un moment 
important în dezvoltarea 
istoriografiei românești. Și-a 
luat doctoratul în filozofie, în 
1871, la Giessen, a fost 
membru al Academiei 
Române și profesor onorific 
la Sorbona. (m. 1920)

1 25 martie 1914 - a
murit scriitorul francez de 
limbă provensală Frederic 
Mistral, (n. 1830), laureat al 
Premiului Nobel pentru 
literatură în anul 1904. Dintre 
operele sale se remarcă 
poemul epic „Mireio", 
„Poemul Ronului” și poemul 
în 12 cânturi „Calendau”, 
precum și un valoros 
dicționar provensal-francez.

Societate comercială
Lichidează depozit instalații încălzire din 

import (cazane fontă, cazane murale, 
calorifere).

Reduceri de până la 50%
Tel/Fax: 056/194070. Mobil: 094/639728.

Conducerea
I SC Metalotex SA Deva l

convoacă în data de 07.04.1999, ora 12, la 
| sediul societății. Adunarea Generală Ordinară a 
| Acționarilor, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului de gestiune pe 
I anul 1998.
I 
I 
I
I

2. Prezentarea Raportului Comisiei de 
cenzori privind verificarea Bilanțului contabil 
pentru anul 1998.

3. Aprobarea Bilanțului contabil pentru anul 
1998.

I 
I 
(
I 
I
I 
I
I

SC ATELIERELE CENTRALE SA CRIȘCIOR
Cu sediul In Crișcior, str. Uzinei, nr.l, 

județul Hunedoara
Convoacă ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR In sala 

Clubului minier Crișcior în data de 05.04.1999, ora 13, cu 
următoarea ORDINE DE ZI:

7. Prezentarea Raportului de gestiune ai 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 societăți
6. Analiza oportunității majorării capitalului soda! 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.

4. Aprobarea Bugetului de venituri și j 
■ cheltuieli pentru anul 1999

5. Diverse.L ____________________— —___________ — — — J

Astăzi, Teatrul pentru copii și tineret “Sfâriează" ai 
Casei de cultură din municipiul Hunedoara susține două 
spectacole, după poveștile “Muzicanții din Bremen" și 
“Hănsei și Gretei". Micuții hunedoreni sunt așteptați ia 
Casa de cultură ia orele 10 și, respectiv, 13. (G.B.)

SC “GOMAR LUX” SA BISTRIȚA
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 in termen de 

I maximum 5 zile.
~ Informații la telefon 

054/232946.
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