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Războiul din Iugoslavia 

Pacea pare a fi, 
totuși, îndepărtata

SISTEMUL ASIGURĂRILOR 
DE SĂNĂTATE E 

NEFUNCȚIONAL DIN 
CAUZA LIPSEI DE FONDURI

- afirma dr. ioachim Oană, director general ai 
Casei Județene de Asigurări Sociale de Sănătate
- După trei încercări 

nereușite de introducere a 
sistemului asigurărilor so
ciale de sănătate și a insti
tuției medicului de familie, la 
1 aprilie a.c., Ministerul 
Sănătății a demarat din nou 
reforma sistemului sanitar. 
Credeți, die dr. Ioachim 
Oană, director general al 
Casei Județene de Asigurări 
Sociale de Sănătate, că, în 
sfârșit, reforma va izbândi?

- Sistemul de asigurări 
sociale de sănătate este unica 
formă care poate fi aplicată 
pentru salvarea sănătății 
populației. Din păcate au existat 
multe disfuncționalități care au 
dus la amânarea implementării 
acestui sistem. în prezent, 
există un cadru legislativ 
aproape complet pentru 
concretizarea reformei și 
sperăm că pe parcurs vor fi 
eliminate neajunsurile și vor fi 
remediate disfuncționalitățile din 
acest punct de vedere.

- Ce îi lipsește acestui cadru 
legislativ pentru a fi complet?

- în primul rând nu a fost 
finalizat Carnetul de asigurat 
care face dovada că omul 
beneficiază de sistemul 
asigurărilor de sănătate. Nu s- 
a realizat schimbarea 
sistemului informațional, care 
se referă la documentele 
medicale de bază (fișe de 
consultații, bilete de trimitere 
etc.), în baza cărora se face 
cuantificarea procedurilor 
medicale pentru a face o 
evaluare și o decontare 
corectă a prestațiilor 
medicale. Există, de 
asemenea, deficiențe la 
modul de atribuire a spațiilor în 
care își va desfășura 
activitatea medicul de familie. 
Astfel, Ministerul de Finanțe 
nu a stabilit suma care trebuie 
plătită și modul de închiriere 
sau cumpărare a spațiilor și în 
plus e nerezolvată problema 
proprietății terenurilor pe care 
sunt amplasate aceste spații.

Ciprian MARiNUȚ

(Continuare în pag. 2)

semnala ploi cu caracter de
aversă, spre sfârșitul zilei. Vântul va prezenta 
intensificări din sectorul sudic. Temperaturile minime 
se vor încadra între 5 și 10 grade, iar maximele între 19 
și 24 grade. (L. Micloșoni)

Știrile despre războiul din 
Iugoslavia, uneori con
tradictorii, în raport de sursă 
și de scopul urmărit, țin de 
peste trei săptămâni capul 
de afiș ai presei scrise, ai 
radioului și televiziunii, in 
timp ce bombele fac victime 
omenești și provoacă 
distrugeri de proporții, 
"contabilii" Alianței socotesc 
pagubele, considerându-se 
că cheltuielile, inclusiv cu 
întreținerea refugiațiior, 
depășesc 4 miliarde de 
dolari. Nu era oare mai bine 
ca această sumă să fi fost 
alocată pentru menținerea 
păcii și întărirea securității în 
Kosovo și în toată zona 
Balcanilor?

Dincolo de aceste pierderi 
evidente, să nu uităm că 
implicațiile războiului din 
Iugoslavia sunt resimțite 
puternic de toate țările 
riverane Dunării, navigația pe 
fluviu fiind complet oprită ca 
urmare a distrugerii unor 
poduri, fără ca cineva să 
plătească vreo despăgubire 
celor afectați.

Pentru a-șipotoli setea de 
război, Clinton a anunțat 
trecerea campaniei aeriene 
într-o nouă fază, adică 1000 
de avioane să bombardeze 
24 de ore din 24 Iugoslavia, 
ceea ce va însemna o astfel 
de operațiune fiind greu de
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imaginat. Ba mai mult, se 
vorbește cu tot mai multă 
insistență și despre o 
invazie terestră. în plus, 
pentru asigurarea sta
bilității în regiune se 
vântură și ideea unui pian 
Marshall pentru Balcani.

ieri, în încercarea de a 
găsi, poate, o alternativă de 
pace, a a vut ioc un summit 
speciala! Uniunii Europene, 
soluționarea crizei din 
Kosovo devenind tot mai 
presantă pentru ca războiul 
să nu se extindă.

important este însă ca 
negocierile să ducă ia niște 
rezultate concrete, să 
înceteze bombarda
mentele și să tacă armele, 
numai așa fiind posibilă 
ieșirea din dezastru. 
Potrivit informațiilor 
difuzate prin mass-media, 
cheia propunerii europene 
este oprirea pentru 24 de 
ore a bombardamentelor în 
schimbul începerii 
procesului de retragere a 
armatei sârbe din Kosovo. 
O asemenea inițiativă se 
lovește însă de opoziția 
Casei Aibe, care ar vrea să 
iasă oarecum onorabil, cu 
fața curată, cum se zice, 
din conflictul pe care i-a 
provocat.

Nicoiae TÎRCOB

• - Bunicule, de 
ce se numește Rai 
locul unde au trăit 
primii oameni?

- Pentru că acolo 
a existat o singură 
femeie...

PUNCTE DE VEDERE

Legea electorală 
pune politicienii 

pe gânduri
Din proprie inițiativă sau la cererea anumitor 

formațiuni politice, instituții abilitate efectuează 
frecvent sondaje de opinie care dau măsura, 
mai mult sau mai puțin exactă, a percepției de 
către populație a fenomenului politic românesc 
la un anumit moment. Ultimul sondaj a adus în 
prim-plan date și opțiuni care încurajează 
principalul partid din opoziție, făcându-l să 
creadă că alegerile anticipate l-ar'readuce 
automat și tutelar la cârma destinelor României, 
iar pe liderul său l-ar reinstala în fotoliul de la 
Cotroceni, părăsit în 1996.

Numai că nu întotdeauna socoteala de 
acasă se potrivește cu cea din târg. Și asta în 
primul rând pentru că majoritatea partidelor 
politice nu agreează ideea “anticipatelor", iar 
populația și-a exprimat masiv lehamitea față de 
clasa politică și refuzul de a se prezenta la 
urnele de vot. Până atunci însă trebuie lămu
rite câteva păreri care apar tot mai frecvent în 
discuțiile politicienilor și nu numai. Este vorba 
despre ridicarea pragului electoral la 5 la sută, 
de adoptarea votului uninominal în detrimentul 
celui pe listele de partid și nu în ultimul rând de 
modificarea structurii Parlamentului, în sensul ca 
puterea legislativă să funcționeze cu o singură 
Cameră și nu cu două ca acum.

Părerile sunt multe și controversate. Dacă 
pentru ridicarea pragului electoral la 5 la sută 
se pronunță aproape majoritatea politicienilor, 
ca și alegătorii, apreciind că în acest fel vor 
ajunge la conducerea destinelor țării 
formațiunile politice puternice,, cu doctrine și 
programe agreate de populație, pentru celelalte 
modificări ale Legii electorale opțiunile sunt 
împărțite. Unii consideră că votul uninominal ar 
fi potrivit și necesar pentru ambele Camere ale 
Parlamentului, fiind alese personalități nu

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Sciziune în PNTCD
Gruparea Ciorbea - Boilă se desprinde

Victor Ciorbea va fi președinte de partid
Chemată de fostul premier Victor 

Ciorbea și de senatorul Matei Boilă, azi 
încă membri PNȚCD, presa a primit 
invitația de a participa, sâmbătă, la 
adunarea de constituire a Alianței 
Naționale Creștin Democrate (ANCD). în

cadru organizat, la Teatrul Național, își 
vor prezenta colectiv demisiile din 
PNȚCD Victor Ciorbea, Matei Boilă, loan 
Boilă, Șerban Săndulescu. Ei speră că 
gestul lor va fi urmat și de alți țărăniști 
din teritoriu.

Casa Județeană a Cooperativelor de Credit 
"CONCORDIA ROMÂNĂ" HUNEDOARA

Având susținerea
BĂNCII INTERNAȚIONALE A RELIGIILOR 

și ținând cont de cererea deosebit de mare de 
"CERTIFICATE DE DEPOZIT"

CU DOBÂNDĂ FIXĂ ANUALĂ DE 85%
PE TERMEN DE 100 DE ZILE

Anunță că vânzarea acestora se va face și în zilele de 16,17 și 
19 aprilie 1999, între orele 08-18.

Valoarea nominală a unui Certificat de Depozit este de 
1.000.000 lei.
S DEVA, Piața Victoriei, nr.2, parter (clădirea IPH), telefoane 

234561:234562.
HUNEDOARA, str. Republicii, bloc 8, ap.3, parter, telefon 

712211.
S ORĂȘTIE, bdul Eroilor, bloc C2, parter, telefoane: 240931, 

240932.
3 BRAD, str. Republicii, bloc 6, parter, telefoane: 234563, 

234564.
3 HAȚEG, str. T. Vladimirescu, bloc SI, parter, telefoane: 

771090, 771091.
J DOBRA, str. 1 Decembrie, nr.9, telefon 283270.

Petrila este un 
oraș năpăstuit 

de soartă
Participând la o recentă întâlnire a Consiliului 

de coordonare a Filialei județene Hunedoara a 
Partidului Democrat am avut posbilitatea să 
constat cum în cadrul acestei formațiuni politice 
nu se ocolesc dificultățile tranziției și se caută 
modalități de a le depăși cu cât mai puține 
suferințe. Asemenea semnale au venit din 
zonele Brad, Orăștie, dar și de la Petrila. De la 
primarul llie Păducel, care a fost sincer și a 
reliefat marile necazuri ale petrilenilor, am aflat 
că acest oraș este năpăstuit de soartă, cei 31 
mii de locuitori ai orașului fiind cei mai poluați 
din țară, în plus având și un grad ridicat de 
șomaj. Apa caldă și căldura în oraș reprezintă 
nu un element de civilizație ci un lux.

Prevederile bugetare pentru 1999 de 2,5 
miliarde lei reprezintă un slab paleativ pentru a 
„reabilita” cele 11 centrale termice, când se 
știe bine că doar aducerea la parametri normali 
de funcționare a unei termocentrale costă cel 
puțin 6 miliarde lei (I). Din spusele primarului am 
reținut că anemice sunt și eforturile pentru 
introducerea alimentării cu gaz metan a 
bucătăriilor din oraș, fiind ultima localitate din 
Valea Jiului cuprinsă în acest program. Cu toate 
strădaniile Consiliului județean, personal ale dlui 
președinte Gheorghe Barbu, este greu de 
rezolvat problema fără un sprijin financiar 
substanțial de la bugetul de stat.

Colac peste pupăză, orașul cu peste 4000 
de disponibilizați are acum o rată a șomajului 
de peste 50 la sută, existând aproape 1000 de 
cereri de locuri de muncă la primărie. Cu toate 
că ar fi posibilități de a angaja peste 700 de 
muncitori la fabrica de mobilă și la una de 
confecții, se întârzie nejustificat adoptarea 
normelor metodologice pentru zonele 
defavorizate, astfel încât să devină 
operațională o lege cu efecte benefice pentru 
zonele atinse de „binefacerile" tranziției.

Nicoiae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)
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Ca societate comercială - mai 
bine decât ca regie a statului

fiiaeaseep)

- Die director general, s- 
a încheiat un an de bilanț în 
cursul căruia ați funcționat 
atât ca regie de stat cât și ca 
societate comercială. Care 
ar fi primele concluzii?

- Concluziile le “trag'' cifrele, 
în perioada ianuarie - 7 iulie 1998 
cât am funcționat ca regie am 
acumulat o pierdere de 
3.729.663.000 de lei. în perioada 
7 iulie - 31 decembrie, de când 
funcționăm ca societate 
comercială, am realizat un profit 
brut în sumă de 4.553.682.000 
de lei. Pe întregul an deci am 
anihilat pierderile ca regie și am 
rămas cu un profit de 
824.019.000 de lei. Nu-i mult, dar 
e un semnal încurajator. Ca 
societate comercială ne-am 
putut concentra mai bine asupra 
obiectivului de activitate - servicii 
de termoficare, alimentare cu 
apă și canalizare pentru 
populație, agenți economici și 
instituții.

Cum stați cu 
capacitatea de plată?

- Nu avem nici o datorie la 
bugetul statului și nici la alți 
furnizori în afara celui de energie 
termică. La acesta avem o 
datorie la zi de 16 miliarde de lei 
fără penalități. Dacă bugetul lo
cal ar fi putut finanța la timp 
subvenționarea energiei termice 
pentru populație și ar fi plătit 
serviciile făcute instituțiilor 
bugetare care se suportă de la 
bugetul local, am mai avea o

Legea electorală...
(Urmare din pag. 1)

partide, în timp ce alții agreează 
votul uninominal doar pentru una 
din Camere și sistemul actual al 
listelor de partid pentru cealaltă, 
în scopul echilibrării legislativului. 
Destui sunt de acord cu 
propunerea de adoptare a 
sistemului preferențial pe listă, 
asta însemnând ca fiecare 
cetățean să-l aleagă de pe lista 
de partid pe candidatul dorit, pe 
care să aplice ștampila de vot. Și 
se mai vehiculează o părere, 
liberală, și anume aceea ca 
numărul senatorilor să fie egal cu 
cel al deputaților, încât să nu mai 
existe nici o diferență între cele 
două Camere, atâta timp cât ele 
au, prin Constituție, atribuții egale.

Nu mai puțin interesantă este 
considerația liderilor ApR de a se 
limita compoziția Parlamentului la 
o singură Cameră, cu motivații 
pertinente, corecte. S-ar reduce 
considerabil cheltuielile pe care le 
presupune acum o Cameră 
parlamentară, mai ales în 
condițiile de austeritate pe care le 
va parcurge România încă o bună 
perioadă de timp, s-ar grăbi

Vineri 
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TVRI
9.00 TVR Cluj-Napoca 

10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Căsuța din 
prerie (s/r) 13.00 Conviețuiri
13.30 De la lume adunate... 
14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Ecoturism 15.30 
Emisiune în limba germană 
16.50 Fotbal Gloria Bistrița - 
U. Cluj 19.00 Jumătatea ta 
(cs) 20.00 Jurnal, meteo, 
sport. Ediție specială 22.00 
2010(f. SFSUA 1984) 23.55 
Jurnalul de noapte. Sport

TVR 2
9.00 Lumină din lumină

(r) 9.40 Timpul Europei (r) 
10.10 Integrale (r) 11.05 Moli 
Flanders (s/r) 13.00 Rebelul
(s) 13.45 TVR Craiova 14.30 
TVR Cluj-Napoca 15.10 
Limbi străine pentru copii. 
Italiană. Engleză 15.30 
Sailor Moon (d.a) 16.00 
Grecia (s, ep. 8) 16.50 Santa 
Barbara (s, ep. 828) 17.35

Discuție cu dl ing. 
Liviu Antal, director 

general al SC 
“Apaterm” SA Deva

datorie la zi echivalentă cu 
încasările aferente unei luni și 
jumătate ceea ce e o datorie 
normală având în vedere 
graficele de plată pe care le-am 
stabilit. Bugetul local fiind votat, 
vom primi acei bani 
corespunzător energiei termice 
subvenționate și sperăm să 
diminuăm sau chiar să înlăturăm 
tensiunile care s-au creat între 
noi și CONEL.

- Ce capacitate investi- 
țională are societatea?

- Noi nu putem investi din 
surse proprii în sistemele tehnico- 
edilitare-rețele și puncte de 
termoficare, rețele de distribuție 
și stații de captare-tratare a apei 
potabile, rețele de canalizare și 
stații de epurare a apelor 
reziduale, acestea fiind 
proprietatea domeniului public.

în bugetul pe acest an al 
Consiliului local Deva, însă, în a 
cărui subordonare ne aflăm, au 
fost cuprinse pe acest an 13 
miliarde de lei pentru investiții în 
lucrări care fac obiectul activității 
noastre. Din aceștia vom intro
duce, între altele, canalizarea pe 
străzile Braniște și Griviței și vom 
executa prin încredințare directă 
o serie de lucrări la sistemul de 

procesul de adoptare a legilor, 
care în prezent se discută de 
multe ori contradictoriu în cele 
două Camere, îngreunând 
activitatea Executivului. Ideea a 
prins teren solid în rândul 
populației, ținând seama și de 
mediocritatea clasei noastre 
politiCe, evidențiată consecvent 
prin aprigile dispute încinse în 
Parlament.

ideile sunt toate interesante, 
demne de luat în seamă și de 
hotărât asupra lor. însă este 
puțin probabil ca unele să fie 
acceptate de politicieni. 
Ridicarea pragului electoral ar 
lăsa dincolo de ușile legislativului 
partidulețe care fac mult zgomot 
pentru nimic. Adoptarea votului 
uninominal ar da liberă trecere 
spre Parlament doar valorilor, pe 
când listele de partid atât de 
dragi politicienilor de conjunctură 
sunt pline de nonvalori. Nu în 
ultimul rând, rezumarea Parla
mentului la o singură Cameră 
necesită modificarea Constituției, 
ceea ce cu siguranță că nu-i 
încântă pe mulți dintre aleșii 
neamului. Cum să renunțe ei la 
fotolii și privilegii?!

Tribuna partidelor
parlamentare 18.00 
Universul cunoașterii 19.10 
Baschet masculin 20.00 
Arhive românești (s, ep. 1)
20.30 Căsuța din prerie (s, 
ep. 7) 21.20 Vânare de vânt 
(div.) 22.35 Freud (s, ep.6) 
23.35 Conviețuiri

ANTENA 1
6.45 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.30 
Odiseea americană (do) 
12.00 Cronici paranormale 
(s) 13.00 Știrile amiezii 
13.15 Schimbul de zi 17.00 
Știri 17.25 Camila (s, ep. 23, 
24) 19.00 Observator 20.00 
Mobilul crimei (thriller SUA 
1994) 21.30 Viitorul începe 
azi (s, ep. 51) 22.15 
Observator 23.35 Detectivi la 
Malibu (s, ep. 24)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău 10.00 Tânăr 

termoficare al orașului.
- Cum este privită 

perspectiva societății?
- Spre deosebire de 

perioada când eram regie a 
statului, noi am promovat studii 
de fezabilitate pentru toate 
activitățile, ceea ce ne permite 
să participăm la finanțarea din 
surse externe a unor proiecte. 
Am trimis la MLPAT două 
asemenea proiecte pentru 
lucrări cu finanțare neram
bursabilă în proporție de 70 la 
sută și 30 la sută rambursabil, 
în funcție de aceste proiecte am 
fost selectați pe locurile 8 și 10 
și așteptăm decizia finan
țatorului extern.

Aș vrea să mai menționez 
că suma alocată anul acesta de 
Consiliul local Deva pentru 
investiții tehnico-edilitare e de 4 
ori mai mare decât cea alocată 
în 1998.

- Se vor mai “mișca” 
tarifele anul acesta?

- Tarifele se modifică de 
către Oficiul Concurenței în 
funcție de elementele de calcul 
ale costurilor.

Cât reprezintă 
cheltuielile de personal în 
totalul cheltuielilor so
cietății?

- 22 la sută față de 32 la 
sută cât reprezentau când eram 
regie de stat.

Ion CIOCLEI

SISTEMUL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE
(Urmare din pag. 1)

- Aceste lacune legislative 
referitoare la atribuirea 
spațiilor vor “naște” 
probleme și la “împărțirea” 
aparaturii medicale?

- Aparatura constituie într- 
adevăr o mare problemă. 
Majoritatea cabinetelor medicale 
sunt deficitare din aceste punct 
de vedere, iar nivelul bugetului 
actual al Casei de asigurări nu 
ne permite sprijinirea cabinetelor 
pentru dotări suplimentare. Până 
se va regulariza sistemul ar 
trebui ca fiecare medic să 
beneficieze de împrumuturi pe 
termen lung cu dobânzi mici 
pentru autodotarea cabinetelor 
proprii.

- Colectarea cotizației de 7 
la sută de la agenții economici 
a fost probabil principala frână 
a reformei sistemului sanitar. 
S-au găsit soluții pentru 
deblocarea situației?

Colectarea banilor

și neliniștit (s/r) 11.00 
Melrose Place (s/r) 11.45 
Mercenarii (s/r) 12.30
Adevărul gol-goluț (s) 13.00 
Știrile PRO 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 
18.00 Dreptul la iubire (s.)
18.45 Știrile PRO TV 18.50
Roata norocului (cs) 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Corbul (s, ep. 
3) 21.30 The Tie that Binds 
(f, SUA ’95) 23.15
Chestiunea zilei 23.25 
Urmărire generală 0.00 
Știrile PRO TV

PRIMA TV
9.00 Prima oră. Magazin 

matinal 12.00 în căutarea 
dreptății (s) 13.00 Atingerea 
îngerilor (s) 14.05 Celebri și 
bogați (s) 15.00 Maria 
Mercedes (s) 16.00 Tia și 
Tamera (s) 16.30 Malcolm și 
Eddi (s) 17.00 Jerry Springer 
Show 18.00 Știri 18.50 Real

încurcătură cu 
cupoanele agricole

Cum-necum, Necuratul își mai bagă coada și încurcă lucrurile în 
multe cazuri cu pământul și cu moștenirile, de unde se trag apoi tot 
felul de necazuri și nemulțumiri. O astfel de situație ne-a prezentat- 
o și dna Rozica Paveloni, domiciliată în Deva, ștr. Mureșului nr. 21, 
nepoată de fiu predecedat, cu cota de 1/1 din masa succesorală, 
conform Certificatului de moștenitor nr. 61, eliberat prin Biroul 
Notarului Public la data de 24 februarie 1998. Dreptul respectiv de 
moștenire i-a fost stabilit în urma decesului bunicului său loan 
Paveloni, din satul Vălioara, comuna Răchitova.

Nesocotind prevederile acestui act, în anul trecut ca și în acest 
an mai vine cu pretenții susținute și de către primăria locală, la 4 din 
cele 10 cupoane cuvenite, dna Sofia Dumitrescu , în calitate de 
fiică a decedatului loan Paveloni. în realitate însă, cum spune dna 
Rozica Paveloni, părinții dnei Sofia Dumitrescu s-au numit loan 
Dumitrescu și Eva Helijoni, considerând că i se face o nedreptate 
prin împărțirea cupoanelor agricole, întrucât actul notarial amintit 
prevede clar că ea este unica moștenitoare a masei succesorale, 
respectiv a bunurilor imobile înscrise în CF 476. Ca urmare, 
considerându-se nemulțumită, dna Paveloni cere organelor în drept 
să-i fie date cupoanele ce i se cuvin.
__________________________________Nicolae TÎRCOB Â

Petrîla este un oraș
năpăstuit

(Urmare din pag. 1)

Potrivit celor spuse de primar, 
chiar și după o întâlnire cu ministrul 
Berceanu, nu prea există 
speranțe, în condițiile actuale, să 
fie făcută alimentarea localității cu 
gaz metan, în raport de alocațiile 
bugetare alocate acțiunea 
putându-șe realiza abia peste un 
deceniu și jumătate, ceea ce, să 
recunoaștem, înseamnă o 
așteptare mult prea îndelungată. 
Să nu mai amintim că în postura 
sa de primar al PD, dl Păducel se 

constituie și în prezent o 
problemă delicată, mai ales la noi 
în județ unde există trei zone 
defavorizate, iar agenții 
economici ‘‘mari” se confruntă 
cu numeroase greutăți. Am 
căutat diverse modalități pentru 
strângerea banilor mergând de 
la presiuni până la propuneri de 
executare silită dar sunt încă 
numeroși restanțieri.

- Se va bloca din nou din 
această cauză funcționarea 
sistemului de asigurări de 
sănătate?

- în prezent sistemul e 
nefuncțional în totalitate din 
cauza lipsei de fonduri, care ar fi 
trebuit să se achite de către 
agenții economici. Dar chiar dacă 
sistemul va fi disfuncțional, el nu 
se mai poate bloca. Statul va 
trebui să intervină prin buget sau 
prin alte forme pentru a debloca 
sistemul pentru că nu este cale 
de întoarcere, în România 
neexistând posibilitatea privatizării 
întregului sistem sanitar.

TV 19.00 Detectivi de elită (s) 
20.00 Camera ascunsă (div.)
20.30 Alegeți filmul preferat! 
22.00 Știri 22.30 Școala de 
stewardese (co. SUA 1987)

ACASĂ
7.45 - 14.15 Seriale și 

filme (reluări) 14.15 Marimar 
(ep. 69) 15.00 Surorile (r) 
16.00 Guadalupe (ep. 172) 
17.00 Viața noastră (pe. 35) 
17.50 Dragoste și putere (ep. 
355) 18.40 Extragere carte 
poștală 18.45 înger sălbatic 
(ep. 24). 19.30 Căsuța 
poveștilor (d.a) 20.15 Celeste 
se întoarce (ep. 61) 21.00 
Minciuna (ep. 21) 21.45 
Surorile (ep. 85) 22.45 
Cinemateca de acasă: Raiul 
s-a prăbușit într-o singură 
noapte (f)

HB®
10.00 Humoresque 

(dramă SUA ’47) 12.00 
Departe de casă (dramă SUA

de soartă
confruntă cu o serie de repiici 
dure din partea consilierilor și 
populației locale, care vedeau în 
PD nu un partid al disponibilizărilor 
și creșterii sărăciei, ci o 
formațiune politică cu deschideri 
largi spre reconversia forței de 
muncă, spre scoaterea din 
imobilism a localităților conside
rate a fi lovite de soartă în 
perioada de după 1990. Impor
tant este ca așteptările 
electoratului din zonă, și nu 
numai de aici, să nu fie înșelate.

- Având în vedere 
aceste deficiențe, vor fi 
medicii cointeresați să 
crească calitatea actului 
medical?

- Practic, medicii vor fi 
obligați să facă acest lucru 
pentru că vorfi plătiți în funcție 
de numărul de pacienți pe care 
îl au înscriși pe listă și de 
modul de rezolvare a 
solicitărilor de asistență 
medicală. Un medic poate 
realiza pe lună maximum 
15.000 de puncte din 
activitatea curativă, cea 
profilactică, din munca de 
îmbunătățire a cunoștințelor 
sanitare ori din activitatea de 
instruire a pacienților pentru 
păstrarea propriei sănătăți. 
Pentru că se are în vedere 
reducerea costurilor prin 
reducerea asistenței medicale 
curative, interesul medicilor se 
va muta asupra activității 
profilactice de prevenire a 
bolilor.

1989) 13.30 Mesagerul ste
lar (SF SUA ’97) 15.15 
Perversiunile științei (s)
15.45 Trainspotting: Dirr 
viață scapă cine poate (co. 
Anglia 1996) 17.15 La 
înălțime (f.a. SUA 1997) 
19.00 Eliberați-I pe Willy 3 
(f.a.SUA 1997) 20.30 Asalt 
strategic (thriller SUA 
1998) 22.00 Calea spre 
extaz (f. er. SUA 1997)
23.45 Jurnalul Pantofului 
Roșu (s)

PRO TV - DEVA
06.40-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 
-10.00 “Bună dimineața, PRO 
TV e al tău!" (coproducție cu 
stațiile locale) 10.00-10.45 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.30-18.00 Știrile PRO 
TV (coproducție) 23.15- 
23.25 Știri locale

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

Vineri, 16 aprilie

3 BERBEC
Doamnele au o 

adevărată surpriză, 
foarte plăcută. Noi 
perspective se vor 
deschide în fața dv. Deși 
aveți bani mai amânați 
investițiile.

O TAUR
Prietenii par mai 

importanți decât
partenerul. Gelozia 
partenerului s-a mai 
potolit, viața amoroasă 
devine mai realistă.

O GEMENI
Succese profesionale 

și personale. Norocul vă 
însoțește și momentul e 
prielnic investițiilor dar și 
nunților ori relațiilor de 
durată.

2 RAC
Rapiditatea eveni

mentelor impune acțio
narea pe mai multe 
planuri. Perioada e 
favorabilă activităților 
novatoare.

O LEU
Nu vă retrageți dacă 

întâlniți o Balanță sau un 
Berbec, căci puteți avea 
o relație armonioasă cu 
cei născuți în aceste 
zodii.

3 FECIOARĂ
Vă bucurați de 

popularitate și aveți 
ocazia afirmării sociale. 
Partenerul face tot 
posibilul să vă simțiți 
excelent și trebuie să-l 
apreciați.

3 BALANȚĂ
Nu luați în seamă 

promisiunile financiare. 
Din fericire treceți 
repede peste toate 
piedicile și vă înțelegeți 
bine cu toată lumea.

O SCORPION
Vă așteaptă o perioadă 

plăcută, dar obositoare. 
Ar fi cazul să faceți 
economii căci ați cheltuit 
cam mult în ultima 
vreme.

O SĂGETĂTOR
Aproape cedați 

tentației de a răspunde 
unei provocări. Feriți-vă 
măcar ca această 
“dragoste” să nu devină 
publică.

O CAPRICORN
Ziua e favorabilă 

schimbării locului de 
muncă femeilor. S-ar 
putea să vă ajute un 
prieten în acest sens. 
Financiar nu faceți “pași 
mari”.

O VĂRSĂTOR
Puteți primi sarcini de 

conducere, vi se poate 
îmbunătăți starea 
financiară. Folosiți 
posibilitățile, nu dați 
norocului cu piciorul.

O PEȘTI
Doriți să fiți mai curând 

soldat decât rege. Tânjiți 
după o viață boemă, fără 
griji, dar să aveți de 
lucru.

jierescei»
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Premiu pentru un proiect 
privind repopularea 

munților Pietrosul Rodnei
■ Premiul Henry Ford Euro

pean Conservation a fost acor-, 
dat reprezentantului Societății 
Ecologice Maramureș. Filip 

i Moisei, pentru un proiect care 
are în vedere repopulare.! 
munților Pietrosul Rodnei cu 
vulturul cu barbă, Gypaetus 

I Barbatus, specie dispărută din 
I România din 1927.

Proiectul prevede aduce- 
i rea în România, din Austria, a 
| patru perechi de pui de vultur, 

precum și crearea condițiilor 
de adaptare a acestora în re- 

i zervația biosferei Pietrosul 
Rodnei.

Costul total al proiectului 
este de circa 4,6 miliarde lei, 
sumă asigurată în proporție de 
75% de Uniunea Europeană 
prin programul Life Nature, 
restul de 25% reprezentând 
contribuția statului român, prin 
Ministerul Apelor, Pădurilor și 
Protecției Mediului.

Câștigătorul premiului 
i Henry Ford European Conser- 
i vation a fost desemnat de că

tre un juriu format din profe
sori universitari, condus de 
academicianul Dan Berindei. La 
ediția din acest an a con- 

^cursului au participat 35 de

proiecte cu teme în domeniul 
protecției mediului și al con
servării patrimoniului natural. 
Câștigătorul a primit un trofeu 
si un premiu de 4.000 de dolari, 
ca o răsplată simbolică pentru 
inițiativa din sectorul conser
vării mediului.

Organizatorul pe plan na
țional al concursului Henry 
Ford European Conservation 
Awards este firma Romcar 
SRL, reprezentant general al 
companiei Ford în România. 
Concursul din România se află 
la a treia ediție, dar compania 
Ford a lansat această 
competiție la nivel mondial în 
1983.

Toate proiectele câștigă
toare ale fazelor naționale vor 
participa, la 14 iunie, la Grand 
Prix-ul european, care se va 
desfășura la Aachen - 
Germania.

Programul Henry Ford 
European Conservation 
Awards oferă anual sprijin 
material în valoare de jumătate 
de milion de dolari și acoperă 
34 de țări. începând cu 1983, 
la acest program au participat 
12.000 de poiecte și peste 
100.000 de persoane

1------------------------ 1 f
I Toaletarea 11

pomilor
Primăvara este sezonul I

| când se face toaleta arborilor. | f 
. ua o asemenea treabă Lam i|
1 găsit lucrând pe oamenii de la *
I SC Aco 97 SA Brad, societate I
| a dlui Vasile Savt j

- Suntem aproape de fina- ■
1 lizarea toaletării arborilor - ne '! 
| spunea dl Victor Betea, șeful |! 

| echipei. Lucrăm și la crearea |
. de ronduri pentru flori, la refa- . |
• cerea îmbrăcămintei asfaltice ■
| pe străzile orașului, la |
■ curățarea de șanțuri, plantarea i 
j de trandafiri ș.a.
• - Câți trandafiri ați plantat? 11

| - Vreo.200 de butași, dar o |
■ să mai plantăm, pe măsură ce ■ 
%i se asigură butași. (Tr.B.)

Restructurarea - mijloc de 
reducere a costurilor

"Strategia sectorială în industria siderurgică din România" 
este un studiu-program efectuat recent sub egida Minis
terului Industriei și Comerțului, care trasează câteva direcții 
care ar trebui urmate în restructurarea domeniului siderurgic. 
Fără sâ am vreo revelație deosebită la citirea lui, am reținut, 
la capitolul obiective principale ale restructurării, că țelul 
suprem al acesteia este reducerea costurilor de fabricație. 
Măsurile propuse de specialiștii ministerului sunt urmă
toarele: concentrarea producției pe capacități viabile, reorga
nizarea activității pe principiul gestiunii costurilor și perfor
manțelor financiare, desprinderea activităților auxiliare de 
fluxul principal de producție, concentrarea eforturilor inves- 
tiționale pentru modernizare strict la nivelul capacităților 
necesare în corelație cu cererea pieței, îmbunătățirea 
structurii de fabricație prin creșterea ponderii produselor cu 
grad de prelucrare avansat, închiderea capacităților exce
dentare uzate fizic și moral, promovarea unui program 
național de acompan,ament social în siderurgie. (A.S.)

- . - - ------- : ~ F ■ ±

I

I

A **

DUPĂ

DOI OII

Interpelarea din 
Parlament a senatorului 
hunedorean Doru Gaița

in prezenta interpelare mă adresez ministrului Muncii și 
Protecției Sociale, domnul Alexandru Athanasiu.

Prin activitatea pe care o desfășor și în teritoriu, conform 
mandatului reprezentativ rezultat din alegeri, am avut prilejul de a mă 
confrunta și cu problemele deosebite ale Asociației Handicapaților 
Neuromotori din județul Hunedoara, care numără peste 3.400 de 
membri, fiecare aflându-se în diferite grade de invaliditate și situații 
grele de sănătate și materiale, in prezent se încalcă drepturile 
prevăzute în Legea 53/1992 și Legea nr. 57/1992, drepturi 
consfințite prin Constituția României, art. 45, în care se stipulează: 
"Persoanele handicapate se bucură de protecție socială".

Vă supun atenției următoarele:
1. în județul Hunedoara, începând cu luna ianuarie 1999, nu se 

mai eliberează Certificat de persoană handicapată de către 
Comisia de expertiză medicală și de recuperare a capacității de 
muncă acelor persoane care s-au pensionat conform Legii 57/ 
1992 deși majoritatea acestor persoane au handicapul respectiv 
din naștere sau din copilărie, iar alții din cauza accidentelor de 
muncă sau circulației, sau chiar altor boli, afiându-se în gradul I sau 
II de invaliditate. Nu se eliberează aceste certificate nici per
soanelor care au dobândit handicapul după încadrarea în muncă și 
nici celor care sunt pensionați de boală deși au și aceștia un venit 
foarte mic și necesită protecție din partea statului.

2. Este nevoie de acordarea de drepturi și facilități care să 
apere viața și să le protejeze existența acestora. Nu se poate 
nega faptul că aceste persoane fiind pensionate, nu mai sunt 
handicapate, dar este o obligație umană din partea Guvernului să 
creeze o șansă egală tuturor și celor care pot munci și celor care 
sunt inapți de muncă.

3. O mare nemulțumire o creează întârzierile in privința 
acordării drepturilor bănești lunare ca alocații pentru copii, 
ajutoare sociale speciale, plata pentru însoțitori a persoanelor de 
gradul I de invaliditate, precum și neacordarea medicamentelor 
gratuite sau compensate.

4. Persoanele cu handicap neuromotor se bucurau de acel 
minunat Trabant, care le înlocuia practic picioarele, care 'e 
permitea deplasarea la și de la locul de muncă sau în interes 
personal.

în prezent multe persoane din această categorie își pierd 
serviciul sau nici nu se pot încadra în muncă din cauza lipsei unui 
mijloc de transport propriu sau chiar a mijloacelor de transport în 
comun.

Conform Legii nr. 53/1992, persoanele handicapate bene
ficiază de scutire de taxe vamale pentru autoturisme importate, 
adaptate invalidității, dar, în același timp, există prevederi legale 
care stipulează că vechimea autoturismelor trebuie să fie mai mică 
de 8 ani, și, mai recent, că trebuie să corespundă normelor EURO 
2. Toate aceste autoturisme sunt scumpe, practic inaccesibile 
pentru persoanele cu handicap care nu-și pot permite acest lux.

Este necesar ca aceste persoane să poată înscrie auto
turisme adaptate, indiferent de vechimea lor, întrucât doar acestea 
sunt accesibile ca preț

Vă rog, domnule ministru, a avea în vedere rezolvarea celor 
prezentate, precum și răspuns în scris.

INTERVENȚIE A DEPUTATULUI 
HUNEDOREAN PETRU ȘTEOLEA

II

Consecvenți susținerii soluționării unor 
probleme majore ce vizează viața eco- 
nomico-socială a județului, parlamentarii 
hunedoreni se implică în aducerea în aten
ția forumului legislativ al țării și a Guver
nului a obiectivelor cu care se confruntă 
oamenii satelor și orașelor noastre. într-un 
asemenea context se înscrie și recenta 
declarație politică pe care deputatul hune
dorean Petru Șteolea a făcut-o săptămâna 
trecută în plenul Camerei Deputaților. lată, 
în esență, câteva din problemele reliefate 
în intervenția sa.

“Inițiativa târzie a Guvernului României 
- a subliniat Petru Șteolea -, de a readuce 
la viață zone din țară unde datorită unei 
singure și unice valențe a procesului de 
restructurare a unităților economice, în
deosebi din minerit, aceea a disponibili
zărilor masive de personal și unde lipsesc 
investițiile - deci și investitorii - a fost luată 
inițiativa de legiferare a zonelor defavo
rizate, inițiativă care de voie, de nevoie a 
fost bine primită și cu oarecare speranță. 
Este speranța obținerii unui loc de muncă. 
Și aceasta atât din partea investitorilor cât 
și din partea celor cărora acțiunea guver
namentală de ultim ceas le-a dat o fărâmă 
de speranță: locuitorii zonelor defavorizate, 
miile de persoane disponibilizate “la ce
rere” - de fapt o cerere forțată.

Ce evoluții are această acțiune guver
namentală? Curioase și derutante după 
părerea mea. Astfel, imediat după declă- 
rarea a 20 de zone miniere din 10 județe, 
ca zone defavorizate, la începutul lunii fe
bruarie a.c., mulți investitori români și 
străini și-au arătat interesul pentru dezvol
tarea unor activități economice în loca
litățile aparținând acestora - chiar și pentru 
Valea Jiului cea mult hulită de unii și îm
potriva scepticismului și chiar a unei anu
mite jadversități guvernamentale într-o 
peridâdă nu de mult trecută.

Până aici toate bune și frumoase. însă, 
la nici trei săptămâni de la declararea zo
nelor speciale, Guvernul revine asupra 
deciziei sale și printr-o notă restrânge 
suprafața unora dintre acestea. Motivul? 
Aria geografică pe care se întind zonele 
defavorizate este prea mare. Și ca urmare 
33 de localități din 5 zone miniere din 

^Banat, Moldova și Oltenia pierd statutul de

zone defavorizate. Demersurile ulterioare 
făcute pentru ca “jumătate din România să 
intre în regimul zonelor defavorizate sunt 
neproductive și contravin scopului legii" ne 
spune dl Stăiculescu, secretar de stat în 
Ministerul Industriei și Comerțului. Domnia 
sa, prin aceste afirmații, vrea să ne spună 
că s-au făcut exagerări. Poate! După opi
nia mea, ținând cont de situația dezastru
oasă economică și socială actuală din 
România, cred că nu au fost exagerări.

Astfel, Guvernul a dat dovadă, încă o 
dată, de inconsecvență și incoerență. Și 
aceasta în condițiile în care “în joc” sunt 
investitori români și străini. Care, deși 
reticenți față de legile românești, inten
ționează totuși să investească. Intenție ce 
s-ar putea schimba în situația dată, când 
legile se schimbă de la o săptămână la 
alta”.

în continuare s-a spus că Guvernul ur
mărește să descurajeze declararea extin
derii zortelor defavorizate, așa cum este și 
“cazul ultimelor propuneri de zone defa
vorizate din județul Hunedoara, județ în 
care efectul social al politicii actualei gu
vernări de dezindustrializare forțată își 
arată “roadele" din plin: o rată a șomajului 
de peste 25,7% - județul Hunedoara ocu
pând un nedorit loc unu în ceea ce pri
vește șomajul în România. Mă refer aici la 
amânarea deciziei guvernamentale pentru 
zonele: Poiana Ruscăi - pentru activitatea 
de minerit, municipiul Hunedoara - pentru 
siderurgie, Orăștie (aici rata șomajului a 
atins) - pentru industria de apărare, aces
tea toate fiind zone monoindustriale. O 
analiză urgentă, concertată, bilaterală 
Guvern - autorități locale și județene se 
impune cu acuitate.

A treia necunoscută și incertitudine o 
constituie, pentru cei interesați, Normele 
metodologice de aplicare a art.5, alin.2 din 
Legea zonelor defavorizate, cel ce stabi
lește data și modul de aplicare a facili
tăților pentru investitorii din aceste zone, 
aspect ce ține de o hotărâre de Guvern 
mult întârziată".

în finalul declarației se spune că toate 
aceste stări de lucruri fac ca incertitudinea 
și nesiguranța să-i domine atât pe inves
titori cât și pe cei ce așteaptă să-și gă
sească un loc de muncă. (N.T.)

După mai bine de doi 
ani, când nici oamenii și 
nici chiar Dumnezeu nu 
mai păreău a fi de partea 
iot. membrii Asociației 
Disponibilizaților din In
dustria Minieră Deva și-au 
văzut în sfârșit eforturile 
încununate de succes.i 
Deși prevederile legale 
erau foarte clare în cazul 
lor, fiind prevăzut ca la tre
cerea în șomaj să se 
aplice celebra Ordonanță 
22, acest lucru nu s-a în
tâmplat, oamenii fiind pri
vați de sume considera
bile de bani. Având toate 
legile de partea lor și lup- 
tându-se mai bine de doi 
ani, li s-a făcut în sfârșit 
dreptate. De altfel, coti
dianul Cuvântul liber a re
latat în cei doi ani cu lux 
de amănunte evoluția 
conflictului.

în data de 31 martie 
a.c. printr-o decizie a 
Curții de Apel din Alba 
lulia s-a dat verdictul în 
procesul dintre A.D.I.M. și 
Agenția de Ocupare și 
Formare Profesională, el 
dând câștig de cauză ce
lor mai bine de 200 de 
disponibilizați. Ca ur
mare, banii cuveniți, adică 
1.1 miliarde de lei, au fost 
trimiși și încasați deja de 
către cei în drept. Așa 
aupa cum spunea și doam
na Margareta Simulescu, 
președinta A.D.I.M., deși 
cei îndreptățiți să aplice 
legea au "șchiopătat” pu
țin, și-au revenit și au făcut 
dreptate. "Dumnezeu a 
fost întotdeauna cu noi." 
(A.N.)_________________

SE REPARĂ 
STRĂZILE

Străzile din municipiul Brad 
se află într-o stare foarte 
proastă. în ziua prezenței 
noastre în localitate i-am găsi' 
pe oamenii SC Adep Timișoara 
SA, lotul Brad, în plină I 
activitate. Echipa condusă de ' 
dl loan Dezso lucra la reface
rea așternutului asfaltic pe ' 
șoseaua ce trece prin centrul i 
localității. Ne spunea dl I.D.:

- Am intrat în acțiune ime
diat ce s-a îmbunătățit vremea 
și vrem să facem o treabă 
bună.______________________

IUBITORII DE
FRUMOS

Spațiul din fața blocului nr.
1 de pe strada Vânătorilor din 1 

Brad, este foarte bine ame
najat. Sunt plantați trandafiri și I 
multe alte soiuri de flori. Aici I- . 
am găsit pe dl Simion Drum- | 
berg lucrând la dezgroparea I 
tulpinilor de trandafiri.

- îmi place ca spațiul din 
jurul blocului să fie frumos - 
ne-a spus.

- Frumosul le place tuturor 
oamenilor.

- Da, dar nu toți din bloc 
participă la realizarea lui. Doar 
doamna Patrafina Moroși, o 
vecină, am văzut-o că se 
ocupă de amenajarea spațiului 
din fata blocului.

Traian BONDOR
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Consiliile locale și județene 
pot să majoreze sau să 
diminueze cu până la 
50 la sută impozitele 

și taxele locale
Consiliile locale și județene pot să majoreze sau să 

diminueze, anual, cu până la 50 la sută, impozitele și taxele 
locale, a stabilit, marți, Camera Deputaților prin aprobarea unei 
Ordonanțe referitoare la modificarea Legii 27/1994 privind 
impozitele și taxele locale.

Potrivit textelor adoptate, hotărârea de modificare a taxelor și 
impozitelor locale trebuie adoptată de către Consiliile locale și 
județene până la data de 31 octombrie a fiecărui an și se-aplică 
în anul următor.

Un alt text aprobat de către deputați prevede că, până la data 
de 31 decembrie 2000, se reduce cu 50 la sută impozitul pe 
clădiri datorat pentru clădirile și construcțiile utilizate în 
agricultură.

Contribuabilii care beneficiază de serviciul de reclamă și 
publicitate sub diverse forme au obligația încheierii de contracte 
în acest sens și datorează bugetelor locale o taxă de reclamă și 
publicitate, ce poate fi cuprinsă între unu la sută și trei la sută din 
valoarea contractului, au hotărât deputății. Cota procentuală va 
fi stabilită de către Consiliile locale pe teritoriul cărora se 
realizează publicitatea.

Camera Deputaților a mai stabilit că imoozitul pe clădiri în 
cazul persoanelor juridice "se calculează prin aplicarea cotei 
stabilite de Consiliile locale, ce poate fi cuprinsă între 0,5 la sută 
și unu la sută, asupra valorii de inventar a clădirii".

Proiectul de lege adoptat de Camera Deputaților urmează să 
fie analizat și de Senat.

X__________________ _ ___________________________________ /

în actualitate: 
manualele alternative

Una dintre componentele 
importante ale noului 
curriculum promovat de 
Ministerul Educației 
Naționale prin reforma 
învățământului o constituie 
manualele alternative, 
concepute în scopul 
descongestionării și 
esențializării programelor 
școlare.

Ca în fiecare an, Casa 
Corpului Didactic din Deva 
organizează în această 
perioadă (5-16 aprilie), în mai 
multe centre din județ, 
expoziții ce cuprind noile 
oferte ale editurilor care 
propun diverse tipuri de 
manuale alternative. Pe 
lângă instituția organi
zatoare, unde în cadrul 
expoziției cu caracter 
permanent sunt prezentate și 
manualele editate în anii 
anteriori, alte 14 unități 
școlare (mai multe decât 
până acum) găzduiesc 
asemena expuneri, cu 
noutățile din acest an (pentru 
clasa a Vll-a) ale celor 19 
edituri participante, după 
cum urmează: Deva - Liceul 
Pedagogic, Brad - Școala 
Generală Nr. 1, Hia - Școala 
Generală, Orăștie - Școala 
Generală Nr. 1, Hunedoara -

Școala Generală Nr. 1 și 
Grupul Școlar Metalurgic, 
Simeria - Școala Generală 
Nr.2, Că lan - Școala 
Generală, Petroșani - 
Școala Generală
“I.G.Duca”, Lupeni- Școala 
Generală Nr.2, Vulcan - 
Școala Generală Nr. 6, 
Uricani - Școala Generală 
Nr.2, Petrila - Școala 
Generală Nr. 6, Hațeg - 
Școala Generală Nr. 1.

Expozițiile vor fi 
deschise până în data de 7 
mai iar în 24 aprilie, ia 
Liceu! Pedagogic din Deva 
(ora 10,30), va avea ioc o 
întâlnire cu reprezentanți ai 
editurilor, autori de 
manuale și cadre didactice 
interesate de noutățile din 
domeniu.

Spre deosebire de anii 
trecuți, ne spune dna 
Rodica Enedi, director ai 
Casei Corpului Didactic, de 
această dată pot fi găsite 
pe piață și manuale care n- 
au câștigat licitația, dar 
care au primit aprobarea 
MEN spre a fi folosite la 
clasă ori în particular; 
acestea însă nu se 
distribuie gratuit, ci se 
vând, ca oricare alt 
asemenea produs. (G.B.)
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în localitatea de domiciliu fie nu există posibilități de j

i

i

i
I 

I
J

Cei mai mulți români cred câ țara 
merge într-o direcție greșită

Cei mai mulți dintre români (70%) cred că, în 
I prezent, în România, lucrurile merg într-o direcție 
I greșită și numai 14% cred că direcția de evoluție a 
. țării este bună, se arată într-un sondaj de opinie 
I realizat de CURS la cererea Institutului pentru 
l Studii Liberale.

O proporție de 16% dintre subiecți nu știu sau 
I nu pot aprecia în ce direcție se îndreaptă țara. 
I Peste jumătate (55%) dintre subiecți cred că viața 
' lor este mai proastă comparativ cu anul trecut, 
I 12% apreciază că viața lor este mult mai proastă 
l decât anul trecut, 25% cred că existența lor a 
' rămas la aceleași standarde și numai 6% 
I apreciază că duc o viață mai bună.
| Orizontul de așteptare pentru o slujbă este 
^pesimist, 50% dintre cei intervievați considerând că

angajare, fie acestea sunt puține (36%).
Peste jumătate dintre cei chestionați (53%) vor 

ca numai o mică parte din întreprinderi să rămână 
în proprietatea statului și cele mai multe să se 
privatizeze, în timp ce 34% vor ca majoritatea 
întreprinderilor să rămână în proprietatea statului.

O proporție de 57% au fost împiedicați de lipsa 
banilor când au vrut să deschidă o afacere. Peste 
trei sferturi (77%) nici nu vor să deschidă în viitorul 
apropiat o afacere, 10% se îndreaptă în această 
direcție iar 8% apreciază că nu este cazul să își 
deschidă o afacere. Sondajul a fost realizat în 
intervalul 27 martie - 2 aprilie, pe un eșantion 
reprezentativ de 1504 persoane, de peste 18 ani, 
din șapte provincii istorice plus municipiul București.

f ({|PE W W*
Lnul arestat, altul 

dispărut
Antonie Guiciu, 22 de ani, 

fără ocupație, din Petrila de 
loc, este cercetat în stare de 
reținere de polițiștii din 
localitate, intr-o noapte el a 
forțat ușa de acces a unui 
magazin din Petrila aparținând 
SC G & B Prod Com impex 
SRL Deva. în complicitate cu 
Emil Zoltan, tot din Petrila, 
Antonie a furat de aici 10 
ferăstraie mecanice și piese 
de schimb în valoare de 
37.000.000 de lei. Mai trebuie 
spus că pentru Emil Zoltan 
polițiștii efectuează activități de 
urmărire și prindere, întrucât 
după comiterea faptei a 
dispărut.

Angajați sau hoți?
La Orăștie sunt cercetați 

Augustin Ștefși Florin Băcean, 
doi angajați ai SC Fares SA din 
localitate. Profitând ei de 
neatenția gestionarului, dintr-un 
depozit al unității, au furat 20 kg 
zahăr, 10 litri de alcool rafinat și 
câteva sticle de lichior.

Hoții au vândut 
autoturismele la 

bucată
Au continuat cercetările în 

cauza privind pe Constantin 
Barei și Cristian Barbu, indivizi 
arestați de mai multă vreme. 
Lucrători ai Biroului de Poliție 
Criminală Deva au stabilit că 
cei doi au comis patru furturi 
de autoturisme de pe raza 
municipiului. Unele dintre 
mașini au fost descompletate 
și vândute ca piese. Altele 
vândute diferitelor persoane.

Găsită în comă
Elena Drăguș, o 

pensionară de 76 de ani din 
Fizeș, comuna Băița, a fost 
găsită de vecini în locuința sa 
prezentând traumatism 
cranio-cerebral și facial, 
precum și traumatism 
hemitorace stâng. Femeia 
locuia singură, iar vecinii au 
pătruns în locuință după 
forțarea ușii blocată din 
interior. La Spitalul județean a 
fost adusă în stare de comă.

Turt în barul 
“Colina”

Doi țipi din Deva. Ambii 
au câte 24 de ani, fără 
ocupație. Este vorba de 
Daniel Gheorghiță și Ludovic 
Fulop. Cel din urmă este 
recidivist. Polițiștii deveni au 
stabilit că, aflăndu-se ei la 
barul “Colina", de la loan 
Gligor au furat un portmoneu 
în care se aflau 2.400.000 de 
lei. Au trebuit, să dea 
socoteală pentru ce au făcut, 
iar banii s-au întors de unde 
au plecat.

Administrator 
sancționat

La Vulcan a fost 
sancționat contravențional 
Octavian Pârcălăboiu, 31 de 
ani, administrator la SC 
“Orlando Disco Bar” SRL 
Petroșani. Pentru că oferea 
mărfuri fără îndeplinirea 
condițiilor legale, acestea i s- 
au confiscat, valoarea lor 
fiind de mai bine de 
1.000.000 de lei.

Rubrică realizată cu 
sprijinul iPJ Hunedoara 

_______________________ r

O precizare necesară 

Poșta Română 
nu renunță la F 

plata ajutorului 
de șomaj!

Dintr-o recentă discuție cu 
dl ec Octavian Breazu, șeful 
Oficiului Teritorial de Poștă 
Deva, am desprins faptul că, în 
ultima vreme, se încearcă o 
bulversare a sistemului de plată 
a ajutorului de șomaj, care nu 
are nimic comun cu spargerea 
monopolului sau cu 
îmbunătățirea sistemului de 
distribuire a acestor fonduri. 
Deși nu au existat dificultăți sau 
altfel de neplăceri în legătura cu 
plata acestor sume destinate 
șomerilor prin oficiile poștale din 
județ, iată că de curând pe la 
Agenția de ocupare a forței de 
muncă apele încep să fie 
tulburate, în sensul că șomerilor 
în cauză li se cere, nici mai mult 
nici mai puțin, să semneze o 
„convenție de cont curent" 
pentru plata drepturilor de 
asigurare socială suportate din 
fondul pentru plata ajutorului de 
șomaj prin Banca Populară 
Euro Credit, o nouă unitate cu 
sediul în Petroșani.

Pentru ca acțiunea să fie 
realizată, șomerii sunt obligați 
să completeze o cerere - 
formular tipizat prin care cei în 
cauză solicită virarea 
drepturilor bănești conferite de 
Legea nr. 1/1991 în contul 
personal deschis la Banca 
Populară Euro Credit, întrucât 
începând din luna mai a.c. 
aceste plăți nu se mai fac prin 
Poștă. Această „manipulare” 
nu are nimic de a face cu 
realitatea, deoarece nu a existat 
și nici nu există vreo intenție din 
partea R.A. Poșta Română să 
renunțe la distribuirea ajutorului 
de șomaj.-De aceea facem 
cuvenita precizare pentru ca 
șomerii să știe că se pune la 
cale o deturnare a bunelor 
relații pe care ei le-au avut până 
acum cu oficiile poștale prin 
intermediul cărora și-au primit și 
își vor primi în continuare 
drepturile bănești. (N.T.)

I” RomăhTa”are”î 
H000 de bilete i 

rezervate la 
Euro 2000
Pentru prima oară, I 

1 cumpărarea biletelor pentru ‘ 
| Campionatul European de | 
I fotbal, care se va desfășura în ■ 

anul 2000 în Belgia și Olanda, se ■ 
I face numai individual pentru I 
i toată populația continentului. 1 I Fiecare cetățean are dreptul la | 
Idouă bilete pentru fiecare meci, ■ 

însă poate cere bilete la toate I 
I meciurile sau numai la unele. I 
' România va beneficia de 1000 ' 
| de rezervări, la care termenul de | 
i răspuns este 7 mai a.c. _ _ _j

Drogurile sunt produse natu
rale sau sintetice care modifică 
funcțiile organismului, compor
tamentul consumatorului și 
generează dependența acestuia. 
Dependența este tendința 
patologică de înrobire (supunere) 
față de un produs toxic, din 
consumul căruia se obține plăcere, 
eliminarea indispozițiilor sau fuga 
de realitate. Anularea autonomiei 
și a libertății de decizie la 
dependenți se observă în 
simptomele de “sevraj” sau, cu alte 
cuvinte, în manifestările apărute la 
întreruperea temporară a 
consumului de drog: angoasă 
puternică, depresie, suferință, 
iritare intensă, agitație ș.a., de 
obicei opuse efectelor produse de 
drogul respectiv. Cea mai largă 
categorie de droguri .este, din 
nefericire, aceea a drogurilor “re
creative" tolerate de lege: băuturile 
alcoolice, tutunul, cafeaua, 
ceaiurile tari sau din frunze de coca 
etc.

Unele medicamente psiho
trope sunt deturnate de la menirea

Ce sunt drogurile!
lor terapeutică în scopuri 
toxicomane, devenind astfel 
droguri legale. Medicamente 
psihotrope sunt acelea care 
modifică activitatea mentală: 
perceperea realității, cursul 
gândirii, manifestarea voinței și 
tonusul afectiv (dispozițiile 
emoționale).

Există multe medicamente 
care pot fi procurate pe rețete 
obișnuite care sunt: droguri 
psihoanaleptice, respectiv 
stimulanți sau excitanți ai activității 
psihice și antidepresori (cofeina, 
amfetamine), droguri psiho- 
leptice, respectiv somniferele sau 
hipnoticele barbiturice și 
nonbarbiturice, tranchilizantele 
sau sedativele (derivații 
diazepamului) și euforizantele sau 
chiar unele neuroleptice (sedative 
și inhibitoare mai puternice) 
folosite în tratamentul tulburărilor 

psihotice în special.
De exemplu, barbituricele și 

amfetaminele prescrise medical 
fără restricții reprezintă droguri 
dure, mai periculoase decât 
canabisul care, potrivit legii, este 
considerat stupefiant major.

Unele produse industriale pot 
fi deturnate de la întrebuințarea lor 
obișnuită și folosite pentru efectul 
psihotrop (dar și toxic) ca de 
exemplu benzina, eterul, unii 
solvenți și unele deiuri.

După semnarea Convenției de 
la Viena asupra controlului 
drogurilor, în 1971, multe țări au 
adoptat “liste” ale drogurilor dure 
sau stupefiantelor, cum li se mai 
spune, care au fost declarate 
ilegale (ilicite) și asupra cărora s-a 
stabilit un control foarte strict. Este 
vorba, în primul rând, de 
stupefiantele propriu-zise, extrem 
de controlate, cu rețete limitate la 

7 zile, pe bază de chitanță dovedind 
proveniența. Urmează substanțele 
psihotrope toxice, eliberate pe 
rețete nerepetabile, cu o durată de 
administrare ce poate depăși 7 zile, 
în fine, o a treia categorie o 
constituie substanțele farmaceutice 
periculoase, administrate exclusiv 
pe bază de rețetă.

în categoria drogurilor ilegale 
intră și alte substanțe care nu 
corespund clasificărilor medico- 
farmacologice sus-amintite, dar la 
care practica utilizării lor a dovedit 
că pot determina rapid toxicomanii 
grave. Amintim aici extractele de 
opiu (morfina, heroina) și produșii 
de sinteză apropiați de opiacee, cu 
efect euforizant puternic și, de 
asemenea, extractele de coca 
(cocaina de bază, “crack’’-ul, 
clorhidratul de cocaină) care sunt 
stimulenți puternici. Se adaugă 
halucinogenele sau drogurile 

psihodisleptice (psihedelice) 
cum sunt LSD-ul (derivat al 
acidului liysergic, extras din 
secară), cu răspândire în Anglia, 
mescalina (extrasă din cactusul 
peyotl) și cânepa indiană sau 
canabisul (marijuana), care a 
dobândit o largă răspândire în 
Europa (70-80% din toxicomanii 
francezi sunt consumatori de 
canabis).

Ceea ce este comun în 
motivația toxicomanilor o 
reprezintă căutarea unei plăceri 
imediate, obținută fără efort. 
Drogurile stimulează sistemul 
recompensator al creierului sau, 
cu alte cuvinte, "centrii plăcerii" 
descoperiți în creier de J. Olds (în 
1954). Aceștia se activează și ne 
procură bucurie, euforie atunci 
când reușim să creăm o operă 
frumoasă, să săvârșim o faptă 
eroică sau, pur și simplu, ne-am 

terminat în mod excelent munca.
Stimularea repetată a 

centrilor plăcerii prin consumul 
drogurilor produce dependența 
și, în aceeași măsură, creșterea 
toleranței la ele, adică recursul 
la doze mereu crescute pentru 
a obține aceleași efecte de 
plăcere. Totodată, consumatorii 
de droguri nu mai au reacția 
normală de răspuns 
(recompensa cu plăcere, 
bucurie) la desăvârșirea unei 
activități fizice sau intelectuale. 
Acești centri de recompensare 
ajung în inerție seu nonreacție 
la condiționările normale, astfel 
că toxicomanilor nu le mai 
rămâne decât disperarea sau 
întoarcerea la drog. Este foarte 
greu, aproape imposibil, să se 
lupte împotriva plăcerii obținute 
fără efort și, în concluzie, este 
mai eficientă prevenirea 
toxicomaniei.

Psiholog, loan CR/ȘAN
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UN ROMAN MAI... SIMPLU
■ Heinrich Boll (1917-1985) este 

prozatorul german care a reușit sâ 
mpună sau cel puțin să atenționeze 
urnea literară din țara sa și chiac din 
Europa asupra unui stil care nu mai 
■espectă întru totul canoanele clasice. 
Sau, mai bine-zis, le-a continuat 
adaptându-le sinelui său creator. Stau 
nărturie acestui fapt toate cărțile 
publicate, cu precădere proza scurtă 
considerată a fi specialitatea sa - 
nodalitate narativă proprie, 
'emarcabilă prin concizia exprimării. 
Majoritate^ comentatorilor au fost de 
acord că opera sa se distinge prin 
autenticitatea situațiilor, laconismul 
expresiei și, în primul rând, prin 
construcția epică. »

Mai mult netradus decât tradus 
a noi, fiindcă se născuse la Koln, 
ieci pe teritoriul unui stat care 
pentru sistemul comunist, între 
1945-1989, avea rezonanțe pe care 
iu le mai enumăr aici. Boli este 
elativ puțin cunoscut în România. 
De aceea, îmi voi permite, și mi se 
pare normal, să mă opresc asupra 
câtorva titluri din nuvelistica sa: 
[renul ă $psit ia timp (1949); 
Călătorule, de ajungi la Șpa.., 
'1950): Și n-a spus nici un singur 
cuvânt (1953): Tăcerea adunată a 
joctorului Murke (1958); dar și 
omane: Casa văduvelor (1954); 
3âinea anilor timpurii (1955); 
3artida de biliard de la ora nouă și 
umătate (1959)... După cum se 
nțelege, mi-am propus să notez 
Joar titlurile pe care le-am crezut 

Pelerine de șoapte
Foșnesc în mugur de ploaie, 
Suspin de luminăyCurcubeul: 
Oare? ; >
Să vă spun un sâcretl
A evaaat de sub pragurile cerului 
Taina de izvor, '<
Primenită'be vatra de cuvânt 

. Dintre Nemărginire și Haos, 
^W.SccundaaceAfKr nchișpare

Albastră, de interogații,^^

iubirea 9 culpa - durere,
iar anatema m numește Pământ. 
Sâ vă apun un secret?
Oare?
Vom privi în oglindă! 
C ăte sunt conateWK
De-ncercari Îmbrățișate 
in
Nenumărate

^SRțfctlndu-și
^Oln tlâcărt arzând pe comori
> îngropate sub seva de amintiri

A genet cu patimi
Toate acpstipfâjâmbesc a 
zăpadă\\sy?
Poezia; căruntă>avârstei. 
Dincolo?^
A ațipit Dumnezeu... 
Suntemnoi?
Vezi! I .simplu
Și fărefcascunziș.
Tot Raiul în tine. "St
De ce?
De iubire...

Dorin PETRESC

Odată, 
Ca niciodată, 
Niște mamuți, 
Malaci cu semne 
Bizare pe frunți 
Năvăliră, Infuriați, 
Asupra unui stup 
De albine. 
Spre a-l pedepsi, 
Vezi bine, 
Pentru că 
Măruntele ființe 
îndrăzniseră a le sfida, 
Prin mierea produsă 
Și zbor,
Nu numai înălțimea 
Ci și rostul dumnealor.

Mamuții neavănd 
Decât copite 
Și-n capul, însemnat, 
Puțină minte,
Loviră aprig și înverșunat 
Stupul,
Doar de albine apărat.

Albinele, în lupta lor, 
Inflgăndu-șl acut 
In boturile mamuților 
Le pro vocară acestora 
Mari dureri de cap: 
Pedeapsă merita tă 
De orice satrap. 
Morala-I înțeleasă de oricine: 
Vai de cei ce-atacă un stup de albinei 

PetrlșorCIOROBEA
(Din volumul "Fabula noastră cea de 
toate zilele”în curs de apariție)

mai reprezentative pentru creația sa, 
chiar dacă risc învinuirea de 
subiectivism...

în ceea ce privește romanul 
Opiniile unui clovn, apărut la Koln în 
1963, sub titlul original Ansichten eines 
Clowne. acesta este considerat un fel 
de întoarcere a autorului în timp, la 
modalitatea de expresie a începuturilor 
sale literare. Deși est» clar că 
fenomenul are loc pe cu totul alte 
coordonate. Acțiunea se petrece după 

HEINRICH ROLL OPINIILE
UNUI CLOVN

terminarea celui de-al doilea război 
mondial, când existența, viața în sine 
încep să. aibă alte valori materiale și, 
evident, spirituale. Hans Schnier, 
personajul principal al cărții, naratorul 
de fapt (romanul este scris la persoana 
întâi), este cel care dă tonul într-un 
ansamblu epic orchestrat cu grija unui 
desăvârșit virtuoz. întreaga narațiune, 
cu personaje-caractere, conceptualitate 
gravitează cuminte în jurul acestui clovn 
căruia i se atribuie un rol extrem de im
portant: acela de a recepta și comenta, 
sobru sau cu accente sarcastice sau 
umoristice, realitățile lumii postbelice. 
El se implică în cotidian cu un spirit de 

observație aproape neverosimil pentru 
statutul său profesional, trăind altfel 
lumea înconjurătoare, societatea de 
consum căreia, până la urmă îi va și 
cădea victimă devenind un ratat, după 
ce este părăsit de femeia care pentru 
el însemna totul. Reiese dureros de clar 
din următorul pasaj, de-un sentimen
talism reținut, însă atât de expresiv: 
"Gândul la mâinile Manei, gândul doar 
câ și-ar fi putut pune mâinile pe umerii 
lui Zupfner făcu ca melancolia mea să

Editura Dacia, 1999
ia proporția disperării. O femeie poate 
spune atâtea lucruri prin mâinile ei, 
încât mâinile bărbaților mi se par 
întotdeauna ca niște labe de lemn 
anchilozate (...) Mâinile de femeie 
aproape că nu mai sunt mâini, fie că 
ung felii de pâine cu unt, sau îți dau la o 
parte părul de pe frunte..." (p.164). Un 
elogiu care vorbește de la sine despre 
talentul și forța creației la Heinrich Boll. 
De altfel, fără să fie vorba despre vreo 
reducție sau estompare a importanței 
personajului Hans, în mare măsură 
existența este receptată și raportată prin 
felul de a fi al Măriei. Rămâne, însă, 
dominant, realismul datorită căruia 

Ridendo castfcjat mores
- fabulă cu ființe mici și mari -

putem vorbi fără să greșim despre o 
reflectare... cronicărească a realității, 
de aceea, latura sa socială este la fel 
de importantă. Citatul următor este, 
cred, revelator: “De la fereastra 
camerei de baie, privirea îți cădea pe 
albiile de tablă pentru spălatul rufelor 
și sforile pentru întins la uscat, iar 
uneori, în întuneric, auzeai zgomotul 
pe care-l făcea o cutie sau o pungă 
plină de resturi pe care cineva le 
arunca pe ascuns, de la o fereastră, 
în curte" (p.127). în acest sens și 
prelungind puțin ideea, am putea 
spune câ Opiniile unui clovn face parte 
din seria romanelor reportericești... La 
crearea acestei atmosfere contribuie 
în egală măsură întregul “personal de 
serviciu" al cărții în frunte cu Schnier, 
dar acesta nu este un punct slab al ei, 
ci, dimpotrivă, o modalitate de 
comunicare a lui Heinrich Boll 
aproape ideală, având în vedere și 
faptul că el s-a simțit înrudit binișor, pe 
linie creator-artistică, cu Ernest 
Hemingway pe care l-a admirat cu 
sinceritate.

Privit dintr-un anumit unghi, 
Opiniile unui clovn este un roman- 
frescă ilustrând o perioadă importantă 
a secolului și a unei arii geografice 
occidentale în care socialul ocupă un 
loc primordial - latură a cărții pusă la 
cale cu inteligență și pricepere de 
Heinrich Boll. Desigur, între altele, să 
nu uităm că el este laureatul Premiului 
Nobel pe anul 1972...

Dumitru HURUBĂ .

FOLCLORUL - "DRAGOSTEA 
DINTÂI >1 DINTOTDEAUNA"

Cultura hunedoreană la ea acasă 
FOTO: Tralan MÂNU

O biserică din lemn, două porti, 
un șopru pentru joc și o tro;,ă 
realizate de meșterii maramureșeni 
vor fi amplasate, la Festivalul Folk 
Life de la Washington, organizat de 
Institutul Smithsonian, transmite 
corespondentul MEDIAFAX. Biserica 
este construită în totalitate din lemn 
și va fi amplasată între obeliscul lui 
Washington și Capitoliu.

O biserică din 
lemn, două 

porți, un șopru 
pentru joc și o 

troiță din 
Maramureș - la 
Festivalul Folk 

Life de la 
Washington

Meșterul popular Gavrilă Hotico 
a declarat că în realizarea bisericii a 
folosit toate modelele populare 
existente în Maramureș. Valoarea 
bisericii este estimată la 600 de 
milioane de lei, iar clopotul, în 
valoare de 15 milioane de lei, va 
anunța începerea manifestărilor.

Cei opt meșteri populari care au 
realizat lucrările vor fi și ei prezenți la 
festivalul de la Washington și îi vor 
învăța pe americani meșteșugul lor. 
Maramureșenii speră că pe lângă 
bucătăria românească, reprezentată 
în Statele Unite de două milioane 
de sarmale, lucrările lor vor atrage 
și ele spectatori numeroși.

Când timpul fuge peste lume, întregind vârstele 
omului, și când urmele trecerii prin viață sunt 
mai mult decât amintiri, adică atunci când rămân fapte 

de seamă pentru viața spirituală a comunității, n-ai cum 
să treci neobservat și să "scapi”, până ia urmă, de 
recunoștința acesteia. Un semn ai prețuirii și 
recunoașterii eforturilor stăruitoare ia îmbogățirea 
culturii hunedorene s-a vruta fi și aniversarea domnului 
Constandin Clemente, organizată in cursul săptămânii 
trecute (ia împlinirea celor 65 de ani) de către Biblioteca 
Județeană “Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, 
Inspectoratul pentru Cultură ai județului Hunedoara și 
Casa de cultură Deva.

Cum se întâmplă cu asemenea prilejuri, s-au alăturat 
sărbătoritului, întru aceeași urare, sub emoția clipei și 
nostalgia amintirilor, prieteni de-o viață și colegi, 
cunoscuți și apropiați, soliști și instrumentiști ai 
ansamblului folcloric "Silvana”; au fost retrăiri și 
rememorări aie celor mai distinctive momente dintr-o 
viață pusă în slujba perpetuării tradițiilor etno-foiciorice 
și culturale specifice zonei noastre, din zestrea atât de 
generoasă a spiritualității românești.

Născut în ținutul vecin ai județului Aibă (satul Straja), 
absolvent ai Facultății de Filologie a Universității 
București (unde i-a avut profesori pe Tudor Vianu, iorgu 
iordan, Ai. Graur, Zoe Dumitrescu-Bușuienga), di 
Constandin Clemente a călăuzit ani de ziie destinele 
culturii în județul nostru, ca președinte ai Comitetului 
Regional Hunedoara pentru Cultură și Artă, apoi ca di
rector ia Casa Județeană a Creației Hunedoara. 
Permanentele sale căutări întru cultivarea spiritului 
aveau să se reflecte și în activitatea de peste două decenii 
de dascăl (profesor și director ia actualul Grup Școlar 
Industrial “Horea” din Deva), precum și în cea 
publicistică, concretizată prin colaborarea la numeroase 
ziare și re viste din țară și locale.

Dar “dragostea mea dintâi și dintotdeauna” - 
mărturisea cei sărbătorit cu puține ziie în urmă - a fost 
folclorul, față de care “am socotit că am o datorie" și 
căruia neobositul cărturar i-a consacrat, dealtfel, toate 
volumele și lucrările scrise de-a lungul anilor.

Georgeta BÎRLA
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Cartea unei conștiințe cuceritoare prin noblețea și sinceritatea sa
Această carte, 

intitulată „Testamentul unui 
eminescolog". apărută la 
Editura Humanitas, în 1998, 
aparține lui Petru Creția. 
cunoscutul cercetător și editor 
al operei lui Mihai Eminescu, 
și cuprinde gânduri purtătoare 
de gravă și sinceră îngrijorare 
față de opera și personalitatea 
marelui poet deoarece 
„Eminescu a devenit obiectul 
unui cult, cu dogmele de 
rigoare, cu ritualuri și 
ceremonii fixate deja de o 
tradiție încremenită în 
înfricoșătoarea ei vacuitate”, 
(p. 6)

Referindu-se cu, 
precădere la editarea operei 
lui Eminescu de către Dumitru 
Panaitescu - Perpessicius 
(Poeziile antume - vol. I, II și 
III; Poeziile postume - vol. IV 
și V; Literatura populară - voi. 
VI, editate între 1939-1963), 
apoi la editarea de către P. 
Creția și D. Vatamaniuc, între 
1977-1994, a celorlalte zece

volume (Proza literară - vol. VII; 
Teatrul voi. VIII; Publicistica - 
vol. IX—XIII; Traducerile neliterare 
- vol. XIV; Fragmentarium și Ad
denda - vol. XV și 
Corespondența - vol. XVI), 
autorul, care și-a petrecut o mare 
parte a vieții în preajma și în 
atmosfera manuscriselor 
eminesciene, constată, cu lu
ciditatea și sinceritatea omului 
cinstit cu sine, că abia acum, 
după editarea integrală a creației 
lui Eminescu, îi apar.....în lumină
nu puținele scăderi a ceea ce 
a făcut Perpessicius căt și noi" 
(p. 10) De aceea, depășind 
orice undă de amor propriu, 
declară fără ezitare: „întreaga 
ediție trebuie regândită 
temeinic și apoi reluată. Când 
și de cine n-aș ști să spun. Știu 
însă bine ce anume rămâne de 
făcut și mă simt obligat să spun 
acest lucru pe larg, cu gândul 
că poate spusele mele vor sluji 
cuiva, cândva...” (p. 10)
Mărturisind, în continuare, că a 
fost ispitit să realizeze el însuși 

această nouă ediție integrală, 
structurată în spiritul exigențelor 
conturate în conștiința sa după 
cunoașterea întregii moșteniri 
culturale rămase de la 
Eminescu, Petru Creția își 
comunică și acest gând cu 
onestitatea de aleasă și înaltă 
spiritualitate, spunând că a 
așteptat „zadarnic, o 
dezlegare", iar anii târzii, cu 
neajunsurile lor, l-au obligat la 
renunțare, o renunțare pe care 
o asociază sentimentului de 
vinovăție: „Mă simt, totuși, 
cumva, vinovat. De aici și nevoia 
de a lăsa moștenire măcar 
acele lucruri pe care le-am 
înțeles și pe care consider 
necesar să le împărtășesc și 
altora. Altfel m-aș face vinovat 
de îngroparea talantului" (p. 
12).

■V în cele două capitole 
mari: „Problemele editării” și 
„Dincolo de editare" (fiecare 
cuprinzând 5 secvențe 
substanțiale, probate cu exemple 
și citate semnificative), exigentul

eminescolog trece rând pe 
rând în revistă: lipsurile edițiilor 
operei lui Eminescu (de la ediția 
Maiorescu - până la ediția 
Perpessicius și la propria con
tribuție editorială); dificultățile 
editării tuturor scrierilor marelui 
nostru poet; problema 
„antumelor” și a „postumelor"; 
aspecte ale „glosarului" 
eminescian; prozodia în creația 
eminesciană, precum și alte 
multe elemente și aspecte pe 
care trebuie să le aibă în atenție 
viitorii editori creației ai marelui 
poet.

Prin maniera în care 
vede o nouă ediție, prin reperele 
călăuzitoare, prin metodologia și 
întreaga structură de conexiuni 
intuite în integralitatea scrisului 
eminescian, Petru Creția ar dori 
s-o ferească în mod absolut: de 
improvizație, de caracterul 
anodin și falacios, de 
generalizări plate și incolore, de 
calificative prețioase, ritualice și 
încremenite, precum și de 

idolatrie desuetă, de aprecierea 
grandilocventă, găunoasă și 
dăunătoare - atât de străină 
spiritului marelui poet. El dorea 
să încadreze creația eminesciană 
în „cultura vie" românească 
deschisă în permanență noilor 
lecturi și exegeze, ispitind 
necontenit generațiile de cititori și 
cercetători prin imensitatea 
universului său de gândire 
poetică, istorică, social-politică 
și estetică.

LV Pentru a pune la 
îndemâna cititorilor o nouă 
ediție în spiritul eminescologului 
Petru Creația, acesta socotește 
că: „exegeza eminesciană are 
nevoie de mai multe lucruri de 
la care unul nu poate veni 
decât de la Domnul: o minte 
strălucită, pe măsura globală a 
timpurilor noi, atotștiutoare și 
adânc iubitoare de adevăr și de 
seninătatea adevărului, cineva 
genial care să ne spună despre 
Eminescu ceva încă nesjous^ 

mirific. Și rostit totuși cu un glas 
normal." (p. 218)

LV în întregul ei, cartea 
lui Petru Creția este o patetică 
mărturisire de credință pornită 
dintr-o autorizată și înaltă 
conștiință despre imensa 
valoare a scrisului 
eminescian. Propunând citi
torilor numeroase, noi și utile 
informații despre munca 
migăloasă, perseverență și 
plină de răspundere a editării 
operei eminesciene, acest 
„testament" al emines
cologului Petru Creția oferă, 
tuturor celor ce vor osteni să- 
I citească, bucuria unei lecturi 
de rară și exemplară noblețe 
spirituală, precum și o directă 
și generoasă invitație spre 
largile orizonturi de 
cunoaștere din creația marelui 
nostru EMINESCU.

Prof. Dumitru SUSAN
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Grupul de tipogafii Gutenberg și Polidava din Deva 
angajează trei

AGENTI VÂNZĂRI
(bărbați și femei în vârstă de până la 35 de ani). 

Cerințe: carnet de conducere categoria “B”;

disponibilitate la program; aptitudini și cunoștințe în 
domeniu; dorință de afirmare.

Salarizare: 300 DM/ lună, cu posibilitate de a crește.

Cererile de angajare însoțite de curriculum vitae se 
depun la sediul societății din Deva, str. 22 

Decembrie nr. 257, până la 23 aprilie. în 27 aprilie, 

ora 9,00, solicitanții sunt invitați la interviu.

Alte informații la telefoane 220712, 221750.

S C. ARDEALUL SÎA. 0FK4
Consiliul de Administrație al SC Ardealul SA 

Convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDI
NARĂ Șl ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru ziua de 
3.05.1999, ora 9,00, la sediul societății, P-ța Victoriei nr 8. în 
cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar, adunarea se 
amână pentru a doua zi, la aceeași oră și în același loc.

Ordinea de zi la Adunarea Generală Extraordinară 
este următoarea:

1. Diminuarea capitalului social cu suma de 51.621.938 lei, 
reprezentând c/val Patiseriei Crizantema, care a fost retrocedată 
la SC Cetate SA Deva prin hotărâre judecătorească. SC Ardealul 
SA Deva va rămâne cu un capital social de 877.200.000 lei, 
totalizând un număr de 35.088 acțiuni cu o valoare nominală de 
25.000 lei.

2. Aprobarea unor modificări ale statutului SC Ardealul SA 
Deva: La Cap. III - privind atribuțiile Adunării Generale ale 
Acționarilor, la art. 12 se elimină alineatele de la lit. "a", "d" și de 
la lit. "i", ultimele cuvinte: "încheierea de contracte de închiriere".

Art. 17, lit. "a" va avea următorul conținut "Aprobă structura 
organizatorică a societății și nr. de posturi precum și normativul de 
constituire a compartimentelor funcționale și de producție."

"Angajează și concediază personalul, stabilește drepturile și 
obligațiile acestuia și salarizarea."

Se modifică art. 16 cap. IV, alineatul 1, în sensul că 
"Societatea va fi administrată de un administrator unic" în loc de 3 
administratori

3. Diverse.
Ordinea de zi la Adunarea Generală Ordinară este 

următoarea
1. Aprobarea bilanțului pe anul 1998
2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 1999.
3. Alegerea administratorului uni:
4. Alegerea comisiei de cenzori
5. Stabilirea salariuluradmimstratorului unic.
6. Stabilirea salariului cenzorilor.
7. Diverse

CONVOCATOR
Consiliul de Administrație al SC Transport j 

Uzinal SA Călan, cu sediul în Călan, str. |j 
Furnalistului nr. 17/ D, județul Hunedoara, 
înmatriculat sub nr. J/ 20/ 196/ 1998 la Oficiul 
Registrului Comerțului jud. Hunedoara, convoacă 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 
ACȚIONARILOR de la SC Transport Uzinal SA Călan, 
pentru data de 3.05.1999, ora 11,00, la sediul 
societății, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Descărcarea de gestiune a Consiliului de 
Administrație al SC Transport Uzinal SA Călan.

2. Alegerea unui nou C.A. al SC Transport Uzinal 
SA Călan.

3. Diverse ți eventuale.
în situația în care Adunarea Generală nu va fi 

statutar întrunită, se convoacă o nouă Adunare 
Generală Ordinară cu aceeași ordine de zi, pentru 
ziua de 4.05.1999, ora 11,00, la sediul societății.

Firma CDA&CAMARDU
Angajează

COORDONATOR VÂNZĂRI
pentru județul HUNEDOARA

Cerințe: studii superioare, vârsta maximă 37 ani, 
abilități relaționale, carnet de conducere categoria B.

Trimiteți C.V. (scris de mână), o fotografic recentă și nr. 
telefon la care vă putem contacta pe adresa 1900 Timișoara, str. 
Constanța, nr.6, până la data de l mai 1999.

Informații:.092/380583; 094/50 l 222.

SC DANEROMIMPEX SRMEVA
Vinde din stoc arpagic pentru 

însămânțat la prețuri negociabile.

Informații la telefon: 094/605685; 
telefon/fax: 223950.

Colecția «Afaceri la cheie» 
Ki Cultivarea Ciupercilor Pleurotus

Daca v-afi saturat de probleme bănești, 
Dacă doriți să faceți ceva în viată, 

Atunci, este momentul sâ devenifi 
propriul dvs. stăpân!

• Un dosar complet pentru crearea unei mici întreprinderi
• Ușor de înțeles de către nespecialiș’
• Testată de mai multe persoane care au creat deja o 

astfel de afacere
• O idee de afacere care a dovedit că poate aduce 

beneficii foarte bune

Completați 

ACUM 

cuponul de 

alăturat și veți 

primi 

GRATUIT 

informații 

suplimentare 

în cel mai 

scurt timp.

r............................................................................................................................ ............................................................. ...................................I

i □ DA, vâ rog să-mi expedient GRATUIT pachetul meu-cu informații suplimentare despre 
I colecția «Afaceri la cheie»:
I Firma................................................. Domeniul de activitate....................................
j Nume............................ Prenume............................ Funcția...................................
I Localitatea.......................... Str ............................... Nr. ... Bl. ... Sc. ... El. ... Ap. ...
i Sect./Cod.................. Jud.............................. Tel....................... Fax.....................

(1466) 
Expediafi CHIAR ASTĂZI acest talon pe adresa: RENTROP & STRATON, Grup de Editură și Consultantă în 

Afaceri, O.P 54, C.P. 46, sector 1, București. Puteți expedia cuponul și prin fax, la numărul (01) 320 38 84.

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPARE Șl FORMARE 

PROFESIONALĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA 
ORGANIZEAZĂ ÎN PERIOADA 19-21 APRILIE 1999 

j| BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ |

Sunt invitați agenții economici ofertanți de locuri dc muncă, 
având posibilitatea selectării dc forță dc muncă necesară și toate I 
persoanele aflate în căutarea unui loc dc muncă.

Agenții economici invitați la bursa locurilor dc muncă sunt , 
I rugați să confirme participarea până ia data dc 16.04.1999, la | 

sediul Agenției Județene pentru Ocupare și Formare Profesională : 
din Deva, Piața Unirii, nr.2 sâu la telefon 216151/ int.212.

Locul de desfășurare - Casa dc Cultură din Deva.
„ Vă dorim succes! ).

SC “G0MAR LUX” SA BISTRIȚA
Distribuitor unic al ICME București în județul Hunedoara

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

toată gama de conductori și cabluri electrice.
IMPORTANT

Marfa se comercializează la preț de producător 
din depozit sau în termen de

maximum 5 zile.
Informații la telefon 

054/232946.

C/ PĂL MELAMINĂȚ^>
(diverse culori)

lată oferta noastră specială!
Informații suplimentare la tel. 054/ 223350, 

233137, int. 148 sau la sediul firmei din Deva, str. 
Depozitelor nr. 5.

Și nu uitați! COMAT DEVA SA oferă PRODUSE 
PENTRU TOȚI, SERVICII PENTRU FIECARE

SC ELIRO COM București |
ORGANIZEAZĂ SĂPTĂMÂNAL EXCURSII 

BUCUREȘTI - POLONIA.
Siguranță garantată. Tel. 01/ 2507633 și 092/ 448856.

sjuysies-satsElsî

O afacere la cheie este întotdeauna...

• Bazată pe cifre reale (capital initial, rata profitului, 

investiții etc.)
• O idee nouă care are un mare potențial de dezvoltare
• Sau o idee veche, dar care este încă de
' mare actualitate

*

SC. FARES SA. 
ORĂȘTIE

Angajează

CONDIȚII: vârsta maximă 35 ani.
SE OFERĂ: salariu atractiv și mijloc de transport 

gratuit pentru naveta Deva-Orăștie.
RELAȚII: tel 241941 sau 247570 sau la sediul firmei 

din Orăștie, str. Plantelor, nr.5O.
_

SC CAMASTAR COMPANY SRL Deva 
cu sediul în str. Mihai Eminescu, nr. 2 
(in clădirea Fundației pentru tineret), 

oferă persoanelor disponibilizate în baza Ordonanțelor 9 sau 22 

Consultanță Gratuită 
pentru pornirea și dezvoltarea unei afaceri pe cont 

propriu
Program: 10.00-16.00 zilnic (luni-vineri)

WC «A
VINDE:

CA SE UE MARCAT CU MEMORIE 
FISCALĂ CARAT 1500 ER-I

Casa de marcat cu memorie fiscală CARAT 1500 ER-lete 
destinată pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile de unități 
comerciale.

Caracteristici:
S Memorie fiscală energoindependentă de păstrare a circuitului 

realizat la 4 grupe fiscale precum și a circuitului total cuprinzând 3.109 
rapoarte (8 ani)

J Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori
•S Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole la 

magazine și 1.400 articole la restaurante
J Tipărirea automată a TVA (4 grupe).
J Imprimarea pe bon a unui text (antet, nr. de ordine al bonului, 

codul casierului, codul fiscal al agentului economic, data și ora de 
emitere a bonului, seria fiscală)

•7 Ihterfețe pentru cuplare la calculator, cântar electronic, cititor optic
J Sertar cu cifru de siguranță
Se asigură service garanție și postgaranție de către IIRUC SA Deva 

PREȚ 400 S + TVA
INFORMAȚIILA TEL: 054-213357, 054-214124 SAU LA SEDIUL SOCIET&II
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VANZARI 
CUMPĂRĂRI

OFERTE DE 
SERVICII

• Vând 3000 mp teren 
intravilan în Deva. Tel. 
624195 (3514)

• Vând teren intravilan cu 
proiect casă, facilități mul
tiple, poziție excelentă în 
Șoimuș, sau schimb cu 
apartament 2 camere. Tel. 
094 864650.(2659)

• Vând teren pentru ca
bană Rîu Mare, zona Nisi
poasa, 9 ari. Informații Ha
țeg, str. Florilor, nr. 28, tel. 
777132 (9579)

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

• Vând otel beton dia
metrul 6, 8,10,12, tablă 
zincată, țeavă zincată și 
neagră, profile mici cornier 
și lat. Săliștioara, nr.42, tel. 
092 676081. (3503)

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

• Angajez croitorese. Tel. 
234674,217109(3502)

• Societate comercială 
angajează agenți comerciali,

• Vând spațiu comer
cial, ultracentral în Deva, 
suprafața 130 mp. Tel.

; 260687. (4034)

• Vând apartament 2 ca
mere, semidecomandat, 
etaj 1, Gojdu. Tel. 092 
788365 (4049)

• Vând casă cu curte în 
Geoagiu Băi, stațiune. 
Lădar, tel. 648246. (3509)

• Vând apartament 2 ca
mere, Deva. Tel. 233520, 
orele 16-18. (3521)

• Vând casă corn. Bo- 
șorod, nr.93.Tel. 217553 
Deva(3522)

• Vând apartament 3 ca
mere, Orăștie, Pricazului, bl. 
54/9, et.2, 45 milioane lei 
(2601)

• Vând construcție în 
reparație, 83 mp, în loca
litatea Vața de Jos, ame- 
najabilă ca locuință, spațiu 
comercial sau producție, 
curent trifazic, sursă apă 
proprie, zona industrială. 
Tel. 271141 sau 271427(4)

• Vând casă în localitatea 
Sîntămărie Orlea, nr. 105, 
informații Brutăria Gemenii, 
Sîntămărie Orlea. (9578)

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

•Vând VW LT 28 Diesel, 
fabricație 1981 (dubiță), 
înmatriculat persoană fizică, 
preț negociabi. Tel. 233049. 
(4050)

• Cumpăr Daewoo Tico. 
Tel. 094 515445. (3508)

• Vând tractor chinezesc 
2 pistoane, cu toate utilajele, 
tractor 445, 650 - 55 CP. 
Deva, Sala Sporturilor, 094 
633208,225325.(3513)

• Vând Gaz 69, motor L 
27 Diesel, înmatriculat, 
eventual piese de schimb. 
Romos, nr. 331, tel. 649190. 
(3515)

• Vând tractor L 445 și 
remorcă RM 7, în perfectă 
stare. Detalii la tel. 058 
731542, Sebeș-Alba, după 
ora 20. (2660)

• Cumpăr celulare 
defecte, repar, decodez 
rapid și ieftin. Tel. 094 
859958. (4025)

• Vând tractor U650, re-, posesori de permis de condu- 
morcă, Brad, Transilvaniei, 
3A, ap. 19. (6888)

• Vând caroserie Dacia 
1300- 1310 în perfectă sta
re, motor Ford 2000 cmc, 6 
V, piese din dezmembrare 
Opel Rekord. Tel. 214830. 
(3509)

• Vând pompe erbicidat 
import Germania. Tel. 
672162 și rochie mireasă 
44-46. Tel. 214063(3510)

• Vând familii albine,sat 
Măgura, nr.47, Certej, 
Ciobanu Aristide. (3520)

• Viagra, 100 mg, 
180.000. 01/6376273, 092/ 
342628, 092/342629. (OP)

cere cat.B, cunoscători de 
piese auto. Tel. 234542 (2661)

• Societate comercială 
angajează 2 barmani-ospătari. 
Informații tel. 018/591614 (556)

• Execut instalații de în
călzire centrală, reparații 
Vaillant, flacără de veghe. 
Tel. 092/380609 (9047)

• “JOB SERVICE” recru
tează personal (ajutor bucătar, 
cofetar, patiser) pentru vase 
de croazieră S.U.A. Tel. 069/ 
229042,092/511233.

• M.V. GRUP” recrutează 
dulgheri și fierar-betoniști 
pentru Israel. Tel. 069/ 
229042,092/511233.

• Cu mare durere și 
nemărginit dor amintim 
împlinirea a 6 săptămâni 
de la trista despărțire de 
dragul nostru

NICOLAE MACAVEI
O clipă de reculegere și 

aducere aminte din partea 
celor care l-au cunoscut. 
Comemorarea va avea loc 
sâmbătă, 17 aprilie, ora 12, 
la Cimitirul Bejan Deva. Te 
vom iubi întotdeauna și nu 
te vom uita niciodată. Soția 
Sia, mama Elvira. 
Dumnezeu să-l odihneas
că ! (3524)

DECESE

• Vând, închiriez spa
țiu comercial, ultracen
tral, în Deva, suprafața 
127 mp, dotat cu toate 
utilitățile. Tel. 094/ 
602419(4079)_________

• Vând și montez par
brize. Deva, Dragoș Vodă, 
14. Tel. 225075 (4083)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (150.000 
lei), video, satelit. 092/ 
368868(2174)

• Vând computer 386 Lap 
Top 386, TV color sport, 
videorecorder, compact 
disc, imprimantă Epson, tel. 
711063 (9041)

• Vând vitrină frigorifică, 
2,20 x 1 m de Lipova, tel. 
717655, 714386 (9049)

DIVERSE

• Mircea și Andy Trans a- 
nunță intenția de autorizare a 
restaurantului din str. G. Enes- 
cu, nr. 6, Hunedoara. (9048)

PIERDERI

• Termosanitara SRL 
Hunedoara, str. Doro
banților, 12, comercia
lizează centrale termice 
pe gaz, țeavă multistrat și 
fitinguri Henco, boilere, 
radiatoare. Tel. 092/ 
701072.(9046)

• S.C. vinde cele mai tari 
antene pentru receptio
narea tuturor programelor 
TV, antene pentru tele
foane mobile în locuri unde 
semnalul este slab, filmări 
video. Informații 092/ 
275403, 054/777455. 
(9580)

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat spațiu 
comercial, ultracentral în 
Deva. Tel. 094 616663 sau 
213222(4048)

• Caut pentru închiriat 
garsonieră mobilată. Tel. 
092 751500 (3527)

• Ofer spre închiriere 
apartament două camere, 
mobilat, ultracentral. Tel. 
626508. (2657)

• închiriez spații comer
ciale patiserie, abator, 
carmangerie, dotate și 
vând aparat înghețată. 
Tel. 092/356273, 711955 
f9042)

• Pierdut certificat nr. 
1821 eliberat de DGFP-HD. 
îl declar nul. (3563).

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Palea loan. îl 
declar nul. (9050)

• Pierdut certificat de înre
gistrare fiscală nr. 5807509 
aparținând SC Mavi Modim- 
pex SRL Deva. Se declară 
nul. (3507)

, COMEMORĂRI

• La 17 aprilie se împli
nesc 6 săptămâni de la 
plecarea pentru totdeauna 
dintre noi a celei mai iubite 
ființe din familia noastră

SANDA DRAIA
o minunată și grijulie soție 
și mamă. Amintirea ei va 
rămâne neștearsă în amin
tirea, sufletele și inimile 
noastre. Dumnezeu să o 
odihnească în pace, loan 
și Sanda loanela Draia.

• Colegii de la 
DGFPCFS Hunedoara 
Deva sunt alături de colega 
lor Crucin Camelia de la 
Curtea de Conturi Deva, la 
greaua încercare la care 
este supusă prin moartea 
fulgerătoare a tatălui ei. 
Sincere condoleanțe. 
(3528)

• Personalul din cadrul 
Curții de Conturi Hune- 
doara-Deva este alături de 
colega lor Crucin Camelia 
în aceste clipe grele, cau
zate de trecerea în eter
nitate a tatălui său

IOAN ORIAN
Dumnezeu să-l odih

nească în pace I(3519)

• Colegii din cadrul ser
viciului administrativ al IPJ 
Hunedoara sunt alături de 
mr. Popa Dorin la greaua 
încercare pricinuită de 
pierderea socrului. (3530)

• Cu adâncă durere în 
suflet soția, fiica, ginerele 
și nepoata anunță trecerea 
în neființă a celui care a 
fost

GHIORGHE 
CRĂINEANU 

în vârstă de 79 ani. înmor
mântarea va avea loc as
tăzi, 16 aprilie 1999, ora 14 
la Cimitirul Ortodox Bejan 
din Deva. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace ! 
(3517)

Vinde uă cal. I, la prețul 
de 575 lei/ bucata.

Informații la sediul firmei sau la 
telefon 215884.

i ~~ MEDICAMENTELE S AU | 
; SCUMPIT CU MAXIMUM 30% j 
| Ordinul ministrului sănătății nr. 180, din 10 martie 1999, a | i dat mână liberă importatorilor și producătorilor străini de i 
! medicamente pentru a mări marja de risc valutar și adaosul ! I comercial. în urma acestor măsuri și a deprecierii leului, I 
| medicamentele din import s-au scumpit în medie cu 30%. Nici |
■ prețul produselor autohtone nu a rămas același. Presate ■ 
1 constant de scadența facturilor către furnizori, farmaciile sunt J I cu un picior în prăpastie. Drept urmare, Horia Bucur, preșe- I 
| dintele Colegiului Farmaciștilor, susține că “suntem țara cu cel |
■ mai mic adaos comercial din Europa: 33% la medicamentele ■ 
• românești.”

SC APOLLO SA DEVA
Cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie, nr.37 A, județul 

Hunedoara
Organizează LICITAȚIE CU PRESELECȚIE 

pentru următoarele obiective:
• ambientare hală producție apă minerală pe baza 

proiectului întocmit;
. • achiziționare și proiectare amplasament 

instalație de îmbuteliere apă minerală PET-uri la o 
capacitate de 2.400 1/h.

Caietul de sarcini pentru instalația de îmbuteliere apă 
minerală se poate achiziționa de la sediul societății.

Ofertele se primesc la sediul societății până la data de 
23.04.1999.

în data de 30.04.1999 va avea loc licitația pe baza 
ofertelor selecționate.

Relații suplimentare la sediul firmei, telefon 054/ 
214296, fax 054/219245.

SC ALIMENTARA SA 
DEVA 

organizează LICITAȚIE pentru închirieri spații 
comerciale în data de 3 mai 1999, ora 14,00.

Relații la sediul societății, Bd. Decebal, bloc F, 
parter sau la telefoanele 216406, 211229.

Licitația se va repeta in fiecare săptămână, in caz de 
neadjudecare.

Oficiul Județean de Reproducție și 
Selecție a Animalelor Deva 
str. 22 Decembrie nr. 222, telefon 221554,

ORGANIZEAZĂ SELECȚIE DE OFERTE pentru : studiu 
fezabilitate centrală termică în Deva și racord gaze 

la Centrul Orăștie.

SC BENO
OIL SRL

DEVA
prin stațiile de 

benzină Sântu- 
halm și Ilia comer
cializează îngrășă
minte chimice, 
azotat de amoniu 
și complex. Aces
tea se pot cumpă
ra și pe cupoane 
agricole.

PRIMA COMPANIE DE TELEFONIE CELULARA
DIN ROMANIA

Angajeaza

Cerințe:

in TIMISOARA, ARAD, DEVA

sales Executives
• studii superioare
* 1-2 ani experiența t asenti vinzari ]

Daca sunteti motivat sa munciți intr-un colectiv dinamic, in 
plina dezvoltare si sa castigati un salariu atractiv, 

trimiteti CV-ul pana la data de 25.04.1999 la:

fax: 056-201788 sau postai la adresa: 1900 Timisoara, str. Lenau nr.6
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O activitate cu 
tradiție, confruntată 

cu rigorile pieței
Dialog cu dl ing. VASILE IOVAN, 

director la SC Urban Construct SA Deva
REP.: D-le director, firma pe care o conduceți este una din 

cele trei entități economice formate prin divizarea R.A.G.C.L. Ce 
impact a avut această desprindere pentru fosta secție de 
construcții-instalații, actuala SC "Urban Construct" SA Deva?

V.I.: Pentru "Urban Construct", lansarea în apa rece a 
concurenței a însemnat dintr-un foc pierderea a cca. 80 la sută 
din cifra de afaceri pe 1998, ca parte care-i revenea din activitatea 
fostei regii. De aceea, finele anului trecut a fost, din punctul de 
vedere al rezultatelor economice, o pagină “neagră” în scurta 
istorie, de până acum, a firmei. Efectul imediat a fost 
disponibilizarea a aproape jumătate din personal. Astfel, din cca. 
140 de salariați cât avea fosta secție, astăzi mai lucrează aici doar 
60 de persoane. Atmosfera “călduță" de dinainte de divizare s-a 
evaporat ca un fum, găsindu-ne dintr-o dată în fața unei 
concurențe numărând peste 40 de firme, vânând comenzi pentru 
a ne putea câștiga pâinea.

REP.: Experiența de zeci de ani în domeniul construcțiilor și 
instalațiilor poate fi considerată un atuu în câștigarea și 
menținerea pieței ?

V.I.: Și da și nu. Răspunsul este ambivalent din anumite 
considerente ce țin de factura mediului economic în care s-a 
acumulat această experiență. Fără îndoială că angajații care au 
rămas în firmă sunt meseriași cu experiență, care știu bine care 
sunt “secretele" construcțiilor și reparațiilor în construcții, ale 
producerii bolțarilor și prefabricatelor sau ale așezării, la linie, a 
gresiei și faianței. Avem o activitate ce acoperă mare parte din 
aspectele domeniului costrucțiilor și instalațiilor, de la fabricarea 
de elemente de dulgherie și tâmplărie, la construirea de cavouri 
în cimitirul Bejan, administrat de noi. Totuși, de-a lungul anilor, 
această experință a fost grevată de o anumită imagine 
nefavorabilă pe care unii salariați ai fostei secții au generat-o prin 
neseriozitate, neprofesionalism, tentația exacerbată pentru ciubuc 
sau pahar. De aceea, zic, trebuie să recâștigăm și un strop de 
imagine pozitivă, arătând salariaților că cei pentru care lucrăm 
sunt clienți de ale căror comenzi depinde viața firmei. Noi trebuie 
de acum să luăm punctaj maxim nu numai la impresia tehnică, 
cât și la cea “artistică”, beneficiarului trebuind să-i facă plăcere 
să lucreze cu noi. Numai așa vom putea să ne lărgim sectorul de 
piață deținut în prezent.

REP.: Ce portofoliu de comenzi aveți în acest an ?
V.I.: Lucrăm pentru Consiliul local Deva, plombări și reparații 

de străzi și alei, facem o lucrare de alimentare cu apă la 
Sântuhalm, în valoare de cca. 300 de milioane de lei, pe care cred 
că o vom finaliza în acest an. Mai avem în dosarul de comenzi 
diferite lucrări de amenajare a unor apartamente sau spații 
comerciale pentru populație și mici întreprinzători.

REP.: Ce prevede pentru acest an planul de afaceri de la 
Urban Construct?

V.I.: Ne-am propus o cifră de afaceri de cca. 3 miliarde de lei. 
Ca lucrări mai importante planificate în 1999 amintesc asfaltarea 
integrală a străzii Victor Babeș din Deva, în valoare de 500 de 
milioane lei, terminarea trecerilor pietonale pentru handicapați la 
Deva - 50 de milioane de lei, diverse reparații de străzi și alei - 500 
de milioane de lei, modernizarea ștrandului Deva’- 710 milioane 
de lei ș.a. Am planificat, de asemenea, un pachet de servicii 
pentru societatea comercială “Apaterm”, în valoare de 600 de 
milioane de lei pe 1999. în ce măsură resursele financiare ale 
acestui partener vor putea susține un asemenea volum de lucrări 
de service rămâne de văzut.

Adrian SĂLĂGEAN
- - _

FILIALELE JUDEȚENE ALE SINDICATELOR 
DIN CARTEL "ALFA", B.N.S., 
C.N.S.LR. FRĂȚIA, C.S.D.R.
( CCiHUMCAT~)

Conducerile județene ale celor patru confederații, 
luând act de lipsa oricăror rezultate ale întâlnirii din 
14 aprilie ale sindicatelor cu Primul Ministru, declară 
că în aceste condiții, acțiunile de protest din datele de 
19 și 26 aprilie se vor desfășura conform hotărârilor 
luate în comun.

Astfel, în data de 19 aprilie, greva de avertisment 
va avea loc în unitățile din energetică și transporturi, 
între orele 7-9. în celelalte unități, greva se va desfă
șura pe durata a două ore, în intervalul 9-15, funcție 
de Specific. Paralel cu această acțiune, siderurgiștii 
hunedoreni și minerii din bazinul Poiana Ruscăi vor 
organiza un miting de protest în piața din fața Casei de 
Cultură din Hunedoara, începând cu ora 15.20.

Sindicatele declară că rămân deschise negocierilor 
cu Puterea, fără nici o condiție prealabilă. în cazul în 
care aceasta nu înțelege să reacționeze responsabil, 
decizia de declanșare a GREVEI GENERALE din 
data de 26 aprilie rămâne fermă.

Deva, 15.04.1999
Fii. Jud.

Cartel “Alfa”
Petru

Vaidoș

Fii. Jud. Fii. Jud. C.N.S.L.R. Fii. Jud.
B.N.S. FRĂȚIA C.S.D.R.
Adolf Gheorghe Iacob

Mureșan Pîs Andreica

Comtim va fi 
lichidat?

Cel mai mare combinat de 
prelucrare a'cărnii din România, 
Comtim, ar putea fi lichidat. 
Până vineri, nu a fost depusă 
nici o ofertă pentru privatizarea 
Comtim, au declarat pentru 
INFO PRO surse din FPS. 
Ofertele de privatizare urmau să 
fie înaintate la FPS până la 9 
aprilie 1999, după depunerea 
unei garanții de 23,8 miliarde lei. 
Comtim Timișoara are datorii de 
peste 1.800 de miliarde de lei, 
din care 1.200 la Banca Agri
colă. Potrivit directorului general 
al FPS, Alin Giurgiu, dacă până 
la 28 aprilie, când se va întruni 
AGA la Comtim, nu va fi pre
zentată nici o scrisoare de in
tenție, reprezentanții FPS vor 
mandata conducerea să inițieze 
procedura de lichidare judiciară. 
Până la momentul declanșării 
procedurii, Comtim va intra în 
oprire operațională parțială.

20.000 de spectaton, dinamoviștii 
au luat conducerea în min. 25 
prin golul marcat de Lupescu din 
lovitură de la 11 m, iar militarii au 
câștigat prin golurile înscrise de 
Roșu (62) și Dănciulescu (72). în 
al doilea meci, Rapid și-a asigurat 
victoria în min. 77 când Barbu a 
înscris unicul gol al partidei.

Returul se va disputa la 5 
mai a.c. (S.C.)

JPORT
în Cupa României la fotbal

• Dinamo - Steaua 1-2
• Rapid - FCM Bacău 1-0

Miercuri, la București, s-au 
desfășurat meciurile în prima 
rundă a semifinalelor Cupei Ro
mâniei - Tuborg la fotbal între 
Dinamo - Steaua (scor 1-2) și 
Rapid - FCM Bacău (1.-0). La 
prima partidă au participat peste

Arbitrii și observatorii etapei din
18 aprilie

DIVIZIA D
MIN. GHELARI - PARÂNGUL LONEA, arbitri: Marin 

Ormenișan, Ionel Adam și Ștefan Chiriță, obs. Sever Bogdan.
DACIA ORĂȘTIE - MET. CRIȘCIOR: Remus Azamfirei, 

Cristian Lazăr și Daniel Dudaș, obs. Lazăr Kelemen.
PAROȘENI-VULCAN - MIN. ANINOASA: Traian Melha, Tiberiu 

Nistor și Răzvan Avram, obs. Cornel Cărare.
CFR MARM. SIMERIA - MIN. BÂRBĂTENI: Ion Mândru, Virgil 

Gherghel și loan Clinei, obs. Stan Hanzi.
CONSTR. HUNEDOARA - CIF ALIMAN BRAD, Adrian Costea, 

Marian Lucaci și Eugen Ambruș, obs. loan Deac.
CAMPIONATUL JUDEȚEAN

RETEZATUL HAȚEG - POIANA R. GHELARI: Aurelian Lagu, 
Daniel Haidiner și Flaviu Șterean, obs. Dorel Târsa; VICT. DOBRA 
- GLORIA GEOAGIU: Claudiu Durlescu, Cornel Dumitriu și Daniel 
Thirt, obs. Emil Muntean; ENERGIA DEVA - UNIREA VEȚEL: 
Beniamin Popescu, Karoly Magyari și llie Pană, obs. Nicolae 
Stanciu; CASINO ILIA - SANTOS BOZ: Valentin Gavrilă, 
Constantin Dineș și Nicolae Albulescu, obs. Petru Spărios.

Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională 
a județului Hunedoara

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 13.04.1999
•-____________:________________________________________________ ’____________________________________ ■

agent de asigurare 15
agent reclamă publicitară 19
agent turism 1
aplicator de detalii la

produse din ceramică 15
arhitect 2
arhitect urbanism, peisagis

tică și amenajarea teritoriului 1
asistent farmacist 1
barman 3
brutar 4
bucătar 2
confectioner - asamblor

articole din textile 36
contabil 2
contabil șef 1
croitor 3
cusător piese din piele

și înlocuitori 9
cusător piese la încălțăminte 10

economist în industrie 2
electrician de întreținere și

reparații 4
electromecanic reparator

obiecte de uz casnic 4
electronist 2
electrotehnician 1
frigotehnist 4
gestionar depozit 1
informatician 1
inginer autovehicule rutiere 1
inginer construcții civile,

industriale și agricole 2
inginer electromecanic 1
inginer tehnică de calcul 2
inginer textile, pielărie 3
inginer tricotaje, confecții 1
jurisconsult 1
maistru în industria

textilă-pielărie 3

medic de specialitate 1
medic stomatolog 1
muncitor necalificat 1
optician 1
ospătar (chelner) 5
programator 1
responsabil vânzări 1
secretară 2
sudor autogen 2
șofer autobuz 2
șofer de autoturisme și

camionete 6
tâmplar universal 8
tinichigiu carosier 2
vânzător 13
vânzător de ziare 4
zidar rosar-tencuitor 15

tot loc. de muncă vacante 222

'--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Agenția Județeană pentru Ocupare 
și Formare Profesională a județului Hunedoara puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare, 
Clubul Șomerilor Deva, precum și de la agențiile locale pentru ocupare și formare profesională și 
punctele de lucru din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Vulcan, Ilia, 
*în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.00 - 12.30

Constituind principala cale 
de combatere a buruienilor din 
culturile agricole, prezentăm 
modul de erbicidare la culturile 
principale ce se înființează în 
această primăvară.

La cultura porumbului, în 
cazul infestărilor puternice cu 
ierburi (pir, mohor) și buruieni 
cu frunza lată se utilizează 
Onezin 10 kg/ha, înainte de 
semănat, cu încorporare în sol 
cu discul. Datorită remanenței 
în sol, în anul următor se poate 
cultiva pe suprafața respectivă 
numai porumb. Sunt combă
tute majoritatea speciilor de 
buruieni. Pentru prevenirea 
fenomenului de remanență re
comandăm să se aplice 
Onezin 3 kg/ha + Mecloran 5 I/ 
ha, înainte de semănat cu în
corporare superficială la 2-4 
cm sau după semănat, pe solul 
umed, fără încorporare; Onezin 
- 3 kg/ha + Diizocab 5 l/ha îna
inte de semănat cu încorporare 
la 6-8 cm în sol cu discul; 
Onezin - 3 kg/ha + Icedin 0,75 
l/ha sau Onezin 3 kg/ha + Sare 
DMA 33 1,5-2 l/ha, pe vege
tație, când porumbul are 3-5 
frunze; Sanrom - 1-1,5 l/ha 
aplicat când porumbul are 2-6 
frunze (ca eficiență este similar 
cu amestecul de Onezin cu 
Icedin); Guardian 2-2,5 l/ha

Erbicidele și folosirea lor
sau Acenit 3-5 l/ha, aplicat 
imediat după semănat, înainte 
de răsărirea buruienilor (com
bate un spectru larg de buruieni); 
Tazastomp 4-5 l/ha sau Stomp 5 
l/ha, după semănat la 5-7 zile 
înainte de răsărit sau după ră
sărit până porumbul are maxi
mum 4 frunze, iar majoritatea 
buruienilor sunt răsărite (ambele 
produse combat speciile de bu
ruieni anuale care răsar din să
mânță); Trophy - 2-2,5 l/ha, ime
diat după semănat, înainte de 
răsărirea porumbului sau a buru
ienilor (după recomandările fir
mei producătoare nu afectează 
fasolea semănată în culturile de 
porumb, combate buruienile 
anuale); Merlin 100 g/ha + 
Guardian 1-1,5 l/ha, aplicat ime
diat după semănat, combate 
infestările puternice cu buruieni 
cu frunza lată; iar Merlin 100 g/ 
ha + Onezin 2 kg/ha, aplicat 
imediat după semănat, combate 
infestările puternice cu ierburi 
anuale.

Combaterea pirului din cul
turile de porumb se realizează cu 
Onezin 10 kg/ha, înainte de se
mănat sau cu Titus 40-60 g/ha 
aplicat o singură dată, până 

când porumbul are 7 frunze, 
după răsărirea pirului. Aplicarea 
acestui produs se poate face și 
fracționat, în două reprize: prima 
în faza de 1-4 frunze la porumb, 
după răsărirea pirului, în doză de 
20-30 g/ha când se poate ames-

Recomandări privind combaterea 
buruienilor din culturile agricole

teca cu Onezin 2 kg/ha sau 
Sanrom 1-1,5 kg/ha, iar al doilea 
tratament cu 20-30 g/ha după 
apariția unui nou val de pir sau 
costrei, în faza de 4-7 frunze la 
porumb.

La cultura cartofului, 
pentru combaterea majorității 
buruienilor anuale se utilizează: 
Sencor 0,75-1 kg/ha sau Lexone 
0,75-1 kg/ha după rebilonat, pe 
sol umed, înainte de răsărit sau 
până când cartofii au maximum 
8 cm (în ultimul caz apar feno
mene de îngălbenire și arsuri pe 
marginea frunzelor, fără a 
afecta producția); Gesagard 
(Prometrex, Promedon) 4-5 kg/ 
ha aplicat la fel ca Sencorul; 
Stomp 5 l/ha aplicat înainte de 

răsărit, după rebilonare; Afalon 
2-8 kg/ha, după rebilonat, înainte 
de răsărit. în cazul infestărilor 
puternice cu pir se poate utiliza 
pe vegetație Gallant super 1,5 I/ 
ha, Titus 40-60 g/ha, Fusilade
1,5-3  l/ha, Targa super 2-2,5 l/ha, 

când pirul are 10-20 cm, indi
ferent de faza de vegetație a 
culturii de cartof.

La cultura florii soarelui, 
buruienile cu frunza lată și unele 
ierburi pot fi combătute utilizând: 
Treflan (Triflurom, Triflurex) 3-5 I/ 
ha sau Treflan 48 (Triflurom, 
Triflurex) 1,5-2,5 l/ha înainte de 
semănat cu încorporare în sol 
(combate majoritatea buruienilor 
anuale); Stomp 5 l/ha aplicat 
înainte de semănat cu încor
porare superficială sau după 
semănat la maximum 5-7 zile 
(combate un spectru larg de 
buruieni); Goal 1 l/ha după se
mănat, înainte de răsărit. în con
dițiile de ploi abundente care 
antrenează particulele de sol 

tratat pe frunzulițele tinere pot 
apărea arsuri, fără a afecta dez
voltarea plantelor; Relay 1,7-2,2 
l/ha combate un spectru larg de 
buruieni, se aplică la maximum 5 
zile după semănat; Assert 1 l/ha 
aplicat pe vegetație când cultura 
are 4-6 frunze, iar buruienile cu 
frunza lată au 2-4 frunze; 
Madawn 1-1,5 l/ha aplicat pe 
vegetație în faza de 2-4 frunze. 
Pot apărea efecte ușoare de 
fitotoxicitate. Combate numai 
buruienile cu frunza lată, fără 
pălămidă. Pentru combaterea 
pirului se utilizează Gallant super 
1 l/ha, Fusilade super 2 l/ha, Agil
1,5-2  l/ha, pe vegetație, când 
pirul are 10-20 cm.

La cultura sfeclei de zahăr 
și furaj, în combaterea buruie
nilor se folosesc: Venzar 1 kg/ha 
+ Dizocab 6 l/ha aplicat înainte 
de semănat cu încorporare în sol 
cu discul (amestecul combate 
majoritatea buruienilor); Betanal 
AM 11-6 l/ha combate buru
ienile cu frunza lată (se aplică pe 
vegetație o singură dată-sau 
fracționat de 2-3 ori în doză de 3 
respectiv 2I, la apariția valului de 
buruieni, când sunt în faza de 2- 
4 frunze); Safari 30 g/ha + 0,1% 

Trend combate buruienile cu 
frunza lată (se aplică pe vege
tație 1-2 tratamente, la infestări 
puternice cu pălămidă se 
aplică Safari 30 g/ha + Lontrel 
0,2 l/ha). Pentru combaterea 
concomitentă a pirului și buru
ienilor cu frunza lată se folo
sește Safari 30 g/ha + Fusilade
1,5-3  l/ha sau Agil 1-1,5 l/ha, 
când pirul are cel puțin 10-15 
cm.

La culturile de fasole și 
mazăre de câmp, se recoman
dă: Treflan 2,4-3 l/ha înainte de 
semănat cu încorporare în sol 
(combate majoritatea ierburilor 
și unele buruieni cu frunza 
lată); Afalon 1,5-2 kg/ha după 
semănat (înainte de răsărit); 
Pivot 0,5-0,75 l/ha pe vege
tație, când buruienile au 4-6 
frunze iar ierburile sunt de 5-15 
cm; Basagran 2-3 l/ha pentru 
combaterea buruienilor cu frun
za lată, se aplică pe vegetație, 
când buruienile au 4-6 frunze.

Pentru distrugerea pirului 
se aplică pe vegetație un tra
tament cu Fusilade 1,5-3 l/ha, 
Agil 1-1,5 l/ha, Targa 2-2,5 l/ha, 
Nabu S 2-4 l/ha.
Biolog luliana MARIAN,

Inspector șef al
Inspectoratului de protecția 

plantelor și carantină 
fitosanitară Deva
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