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AGA de !a “Siderurgica”Hunedoara a luat o hotărâre dureroasă /

în maximum patru luni se va închide sectorul primar
în ședința din 2.04.a.c., 

Adunarea Generală a 
Acționarilor de la "Siderurgica" 
Hunedoara a hotărât închiderea 
sectorului primar din cadrul 
combinatului siderurgic, sector 
reprezentând secțiile cocserie, 
furnale și aglomeratoarele. Din 
punct de vedere economic, se 
așteaptă ca această măsură să 
amelioreze rezultatele eco
nomice ale combinatului, 
obținându-se o reducere a 
costurilor prin balansarea 
producției de pe oțel Siemens- 
Martin pe oțel electric.

Dacă din punct de vedere 
economic, per total activitate, 
se așteaptă o îmbunătățire, 

închiderea sectorului primar, 
datorită numeroaselor sale 
conexiuni de afaceri în amonte 
și în aval, va genera un 
cataclism social având ca 
victime câteva mii de angajați. 
Primii vizați sunt cei 3300 de 
angajați ai “Siderurgicii” care 
deservesc acest sector. Chiar 
dacă liderul Sindicatului 
“Siderurgistul", dl Petru Vaidos, 
declară, de circumstanță, că 
valul disponibilizărilor nu va fi 
prea înalt, el depășește, în 
opinia noastră, cu mult 
mijloacele de protecție socială 
ce stau la dispoziția sindicatului. 
Deși există un proiect de 
ordonanță pentru aplicarea 

Convenției de Acompaniament 
Social a Restructurării 
Metalurgiei, deși există 
înființată Uniunea Națională 
pentru Reconversia Perso
nalului din Metalur- 
gie(UNIRMET), practic, 
acompaniamentul social al 
siderurgiștilor are, în prezent, 
consistența fumului. Nu există 
înființate organismele locale de 
aplicare a măsurilor active de 
reconversie, numite Centre de 
Reconversie a Personalului din 
Metalurgie și nici banii necesari 
pentru acompaniamentul 
personalului disponibilizat, al 
cărui cost a fost apreciat la 
1893 de miliarde de lei.

în aceste condiții, în 
următoarele 4 luni, cei 
disponibilizați de la “Side
rurgica" Hunedoara vor trebui 
să se mulțumească, drept 
protecție socială, cu pachetul 
de salarii compensatorii.

Ca efect al închiderii 
sectorului de producere primară 
a oțelului la “Siderurgica", în 2- 
3 luni de zile, întreg sectorul 
minier din zona Teliuc-Ghelar, 
ce-și desfăcea producția de 
concentrat de fier exclusiv în 
combinat, va fi trecut în 
conservare. Dl ing. Vaier 
Zaharie, directorul Sucursalei 
Miniere Poiana Ruscă-Teliuc, 
apreciază că asanarea 

mineritului din zonă va lăsa pe 
drumuri, pînă la finele lunii iunie, 
peste 1000 de salariați. Deja se 
întocmesc listele de 
disponibilizați, iar exploatările 
miniere vor trece în 
administrarea Agenției de 
Restructurare în vederea 
conservării lor. Practic, cu 
aceste închideri de mine 
întregul caracter industrial al 
zonei dispare, rămânând de 
acoperit o datorie de 128 de 
miliarde de lei.

Pentru a nu exista 
echivocuri privitoare la 
oportunitatea închiderii fluxului 
primar de producție la 
“Siderurgica", sindicatul din 

combinat a cerut 
administrației, reprezen
tanților FPS să întocmească 
un studiu economic 
documentat și realist din care 
să reiasă clar motivația 
economică care stă la baza 
închiderii sectorului. Din 
calculele sindicatului, 
impactul social al acestui act 
va afecta cca. 10.000 de 
salariați din zonă, care 
acționează atât în combinat, 
cât și în activitățile conexe din 
minerit, transporturi feroviare 
și prestări servicii.
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Euforia și spaima 
sondajelor de opinie

în învățământ,

Amil cu cele mm 
mutte schimburi 

pe colea reformei

M nul școlar de reformă
Â^efectivă a învăță

mântului românesc intră “în 
linie dreaptă", odată cu 
reluarea, după penultima 
vacanță,' a celui de-al doilea 
semestru, care se va 
desfășura în continuare pe 
parcursul a nouă săptămâni 
de cursuri și încă una de 
vacanță. Despre evoluția de 
până acum a acestuia și mai 
cu seamă despre finalul anului 
școlar, care include o 
“premieră" importantă 

(examenul de capacitate la 
clasa a VIII-a) am discutat cu 
dl Ionel Moș, inspector ge
neral al Inspectoratului 
Școlar al județului 
Hunedoara.

- Die inspector general, 
care dintre noile prevederi 
ale reformei au generat 
mai mari probleme 
procesului de învățământ 
de până acum ?

- Fiind anul cu cele mai 
multe schimbări și în care 
reforma a intrat în 
profunzime, a existat, ca la 
orice început, o serie de 
dificultăți. Spre exemplu, cel 
mai greu mi s-a părut, la 
debutul anului școlar, 
adaptarea învățătorilor la 
noul sistem de evaluare cu 
calificative. Apoi, pot spune 
că au apărut probleme legate 
de perioada de evaluare la 
sfârșit de semestru, în care

Georgeta BÎRLA

(Continuare în pag. 2)

întotdeauna, sondajele de 
opinie sunt așteptate cu interes 
și comentate copios. Prin 
rezultatele sale spectaculoase, 

ultimul sondaj CURS, realizat 
la cererea Institutului de Studii 
Liberale, a generat sentimente 
amestecate, păreri
controversate. în pofida unor 
erori, corectate rapid de 
realizatori, cifrele sondajului 
par a fi, în general, normale, 
reflectând opțiunea populației 
la momentul actual. Unora, 
sondajul le-a produs euforie, în 
timp ce pe alții i-a cufundat în 
ceață sau i-a înspăimântat pur 
și simplu.

în privința ierarhizării 
forțelor politice, PDSR își 
întrece principalul adversar - 
CDR - cu șase puncte (31 față 
de 25). Urmează, la egalitate, 
PRM și ApR, cu câte 11 
puncte, PD adunând doar nouă 
puncte. Motive de firească 
mulțumire pentru PDSR și mai 
ales pentru ApR, care urcă

APARE LA DEVA

încet și sigur în preferințele 
electoratului. Pe de altă 
parte, îngrijorare maximă în 
tabăra lui Petre Roman, care 
a sunat deja mobilizarea 
generală, de la centru și până 
jos, pentru reabilitarea 
imaginii destul de șifonate a 
partidului și pregătirea atentă 
și responsabilă a viitoarelor 
alegeri. Cât îi privește pe 
liberali și țărăniști, pe cei din 
PUNR și PNR, pe cei' din 
partidele mai mici, punctajele 
CURS-ului îi lasă departe de 
zona parlamentară, dacă nu 
se vor menține ori lansa în noi 
fuziuni și alianțe. Și cu 
siguranță că așa se va 
întâmpla până la anul, la data 
alegerilor locale și 
parlamentare.

Sondajul îi dă motive de 
majoră satisfacție dlui Ion 
Iliescu, liderul PDSR, care îl 
depășește în clasament pe 
rivalul său din 1992 și 1996, 
la președinția țării, dl Emil 
Constantinescu, pentru 
eventualele “anticipate” cu

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Vremea
Vremea va fi schim

bătoare, cu cer variabil, cu 
înnorări mai accentuate în 
partea a doua a zilei. Local se 
vor semnala ploi care vor 
avea caracter de aversă. 
Vântul va sufla slab, în 
general moderat, cu unele 
intensificări temporare. 
Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 2 și 6 grade, iar 
maximele între 14 și 18 grade. 
(L. Micloșoni)

UN SEPTUL 
IN SCĂDERE

Comună de munte, 
Ghelarul, trăiește din punctul 
de vedere al producției 
agricole de pe urma creșterii 
animalelor. Din păcate, lipsa 
resurselor a diminuat continuu 
numărul de animale crescute 
de gospodarii localității. Ultima 
evidență relevă că la Ghelar 
există la ora actuală 341 
bovine, 1294 ovine, 101 
cabaline, 393 de porcine și 
2130 de păsări.(A.S.)

Deva - bulevardul Decebal
Foto: Traian MÂNU

DISTRIBUIREA
CUPOANELOR AGRICOLE
De la Inspectoratul Hunedoara al controlului 

activității poștale am aflat că, până ieri, în județul 
nostru au fost distribuite peste 74.700 cupoane 
agricole, reprezentând 38 la sută din total. Distribuirea 
s-a realizat și se face în continuare prin oficiile și 
factorii poștali. (N.T.)

3| WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483

Acordă dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 60% 
Xla 60 de zile - 62% 
X la 90 de zile-64%

• Anunț la Casa 
Căsătoriilor

“Marfa vândută nu 
se schimbă! ”

D! inginer Brutus Bocăniciu ne spune că 

Proiectele de dezvoltare a 
satului românesc prind viață

Timp de trei zile !a Deva se desfășoară

Bursa locurilor de munca
Dintr-o discuție purtată 

cu dl inginer Brutus 
Bocăniciu, care este efectiv 
implicat în promovarea 
politicilor Societății 
producătorilor agricoli din 
zona montană a județului 
Hunedoara și a uneia 
asemănătoare nonprofit la 
nivel național, am desprins 
câteva elemente cu caracter 
de noutate, precum și unele 
intenții de viitor în domeniul 
dezvoltării satului românesc. 

Din cele relatate de către in
terlocutor am reținut că s-a 
încheiat primul ciclu de 
pregătire referitoare la 
proiectele de dezvoltare a 
satului românesc, în care au 
fost cuprinse și satele Păuliș 
(comuna Șoimuș) și Pane 
Săliște (comuna Dobra), ul
terior retras din competiție.

Acțiunea inițiată pe baza 
unui program nonprofit și 
apolitic, organizația având 
sediul la Sighișoara și fiind 

sprijinită de către studenții 
de la Universitatea tehnică 
și Școala română de 
afaceri din Alba lulia (care 
aparține Camerei de 
Comerț a României), secția 
de economie și sociologie 
rurală, s-a bucurat de 
succes. Studenții de la 
facultatea de profil au 
urmat un curs de

Nicoiae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

în cadrul măsurilor active 
de combatere a șomajului în 
județul nostru, Agenția 
Județeană pentru Ocupare și 
Formare Profesională a 
decis să organizeze în 
perioada 19-21 aprilie a.c. 
Bursa locurilor de muncă. 
Așa după cum se știe, 
județul nostru este puternic 
afectat de către șomaj, 
efectele acestui fenomen 
punându-și amprenta pe 
întreaga viață socio- 
economică hunedoreană. Ca 
urmare, este nevoie de 
promovarea și aplicarea 

unor politici active pentru 
impulsionarea procesului 
apariției de noi locuri de 
muncă. Măsurile active au ca 
efect creșterea ocupării 
forței de muncă prin crearea 
de noi locuri de muncă sau 
prin facilitarea accesului ia 
cele vacante.

Bursa locurilor de muncă 
organizată la Casa de 
Cultură a municipiului Deva 
încearcă să coreleze cererea 
cu oferta de forță de muncă, 
ea reatizăndu-se cu sprijinul 
serviciului de mediere a 
muncii. întâlnirea directă 

între angajatori și viitorii 
angajați este așadar un 
mijloc extrem de eficient de 
informare corectă și 
completă, șansele pentru 
cei care sunt în căutarea 
unu! loc de muncă de a se 
angaja crescând simțitor.

Acțiunea a fost foarte 
bine primită de către cei 
aflați în căutarea unui ioc 
de muncă, pe parcursul 
celor trei ziie existând reale 
șanse pentru aceștia de a- 
și găsi un serviciu 
(A. NI STOR).
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elevii au fost extrem de 
aglomerați, chiar și profesorii, 
de altfel. De aceea am sugerat 
ca la următoarea perioadă de 
evaluare (ultimele trei 
săptămâni ale semestrului}, 
pentru a nu se ajunge la o 
asemenea supraaglomerare 
să funcționeze acele consilii 
profesorale ale clasei, deci toți 
profesorii care predau la o 
clasă să se înțeleagă și să 
fixeze lucrări și teze unii în 
funcție de ceilalți; în plus, am 
recomanda să se treacă de la 
sistemele așa-zis clasice de 
evaluare sumativă la metodele 
mai noi (cea mai convenabilă 
în acest sens fiind cea a 
portofoliilor). Deci cu o mai 
bună organizare și cu o 
planificare mai clară, 
beneficiind deja și de 
experiența anterioară, sper că 
evaluarea se va desfășura în 
condiții mai bune.

- Cei 6235 de absolvenți 
ai clasei a Viii-a vor avea de 
trecut în curând “proba de 
foc " a examenului de capaci
tate - condiția primordială și, 
în unele cazuri (unde 
numărul candidațiior nu 
depășește numărul de 
locuri), singurul criteriu de 
admitere în liceu. Premisele 
existente ia ora actuală 
converg spre o derulare 
corespunzătoare a acestuia ?

Având în vedere 
complexitatea și modul de 
organizare a acestui examen 
care se vrea a fi național, ar 

opt procente, iar pentru 
alegerile la soroc, din 2001, cu 
nu mai puțin de 23 de 
procente. Această stare de 
spirit a electoratului l-a speriat 
de-a dreptul pe președintele 
țării, dl Emil Constantinescu, 
întrecut pentru prima dată de 
la preluarea funcției de șef al 
statului de dl Ion Iliescu și 
așezat pe aceeași linie a 
preferințelor cu dl Teodor 
Meleșcanu, care vine, vine, 
vine...

îngrijorat peste măsură 
de scăderea catastrofală a 
popularității sale, dl Emil 
Constantinescu și-a convocat 
de îndată sfetnicii la o 
întâlnire de taină spre a se 
consfătui asupra acestui 
recul drastic dinspre inimile

Miercuri
21 aprilie

TVR 1
9.00 TVR Cluj-Napoca 

10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 13.00 Universul 
cunoașterii (r) 14.10 Lumea 
nouă (r) 14.50 Fotbal divizia 
A, etapa a 25-a: Steaua- 
FCM Bacău (d) 17.00 
Medicina pentru toți (mag.)
17.30 Familia Simpson (s, 
ep. 43) 18.10 Sunset Beach 
(s, ep.441) 19.00 Jumătatea 
ta (cs) 20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport. Ediție specială 21.00 
Lumea bărbaților (s, ep. 11)
21.30 Fotbal Meciul I în
semifinalele Ligii
Campionilor (d, retur) 23.40 
Jurnalul de noapte. Sport

TVR 2
8.00 - 12.50 Reluări 

programe 13.15 Rebelul (s, 
ep. 32) 14.00 Emisiune în 
limba maghiară 15.10 
Limbi străine. Germană 
15.35 Sailor Moon (d.a)

Anul cu cclc mai 
multe schimbări"»

putea interveni anumite greutăți, 
unele chiar neprevăzute. Mă 
refer la faptul că elevii clasei a 
Vlll-a n-au susținut pe parcurs 
nici un fel de examen 
(exceptându-i pe cei foarte buni, 
care participă la diverse 
olimpiade), iar cei mai mulți 
profesori nu prea au, de 
asemenea, experiență în acest 
sens. Apoi ar fi problema dotării 
școlilor (mai ales în mediul ru
ral), în perspectiva, asigurării 
acestora cu mijloacele necesare 
desfășurării în condiții optime a 
examenului propriu-zis 
(televizoare - pentru receptarea 
transmiterii în direct a 
subiectelor și copiatoare - 
servind la multiplicarea 
subiectelor pentru fiecare elev 
și renunțând astfel la scrierea 
lor pe tablă, care la simularea 
examenului de capacitate de- 
acum câteva luni a generat 
destule neajunsuri elevilor și 
cadrelor didactice). De altfel, noi 
am început deja să luăm 
legătura cu unele primării, cu 
conducerile școlilor și mai ales 
cu comunitățile locale, pentru a 
vedea în ce măsură putem fi 
sprijiniți în acest fel. Nu e de 
neglijat nici aspectul 
transportului elevilor de acolo de 
unde sunt la unitățile școlare 
desemnate ca centre (în număr 
de 43 în județul nostru) în care 
se va susține examenul de ca

Euforia și spaima
sondajelor de opinie

alegătorilor. Orice păreri vor 
fi avut apropiații săi, orice 
povețe îi vor fi dat, cert este 
că doar prestația sa la cârma 
destinelor națiunii i-a dijmuit 
într-atâta credibilitatea, încât 
oamenii să nu-l mai dorească 
președintele tutui or românilor, 
cum îi place să se proclame 
adesea. Decis să schimbe 
imaginea oamenilor despre 
sine, dl Emil Constantinescu 
și-a reînnoit organigrama 
Președinției, și-a calmat 
discursul cu privire la războiul 
din Iugoslavia (intervenția 
forțelor NATO fiind 
considerată la un moment dat 
necesară și legitimă), s-a 
adresat poporului, înaintea

16.00 Grecia (s, ep.13) 
16.35 Uverturi celebre
16.45 Santa Barbara (s, ep. 
833) 17.35 Recital Veta Biriș
19.10 Contemp-Art (mag.)
20.10 Căsuța din prerie (s) 
22.00 Fiicele lui Yemanja 
(dramă Finlanda 1995)
23.15 Meridianele dansului

ANTENA 1
10.00 Știri 10.20 Cafea 

cu parfum de femeie (s)
11.30 Un pontif la București 
(do) 12.00 Un act de voință 
(s, ep. 3) 13.00 Știrile 
amiezii 13.15 Esmeralda (s, 
ep. 25) 14.00 Foișorul de 
foc (talkshow) 15.00 Trei 
destine (s, ep. 128) 16.10 
Ape liniștite (s, ep. 29) 17.00 
Știri 17.25 Camila (s, ep. 31, 
32) 19.00 Observator 20.00 
Prezentul simplu 20.30 L.A. 
Doctors (s, ep. 2) 21.20 
Cronici paranormale (s)
22.15 Observator 22.45 
Tucă Show 

pacitate, dar sperăm că asta 
se va rezolva pe plan local. 
Continuând seria potențialelor 
dificultăți, le-aș menționa și pe 
cele legate de supravegherea 
elevilor în timpul examenului, 
pentru că dacă aceasta nu 
este corect făcută, rezultatele 
nu vor fi cele reale.

-Așadar, se anunță un fi
nal de an școlar încărcat și 
semnificativ pentru mersul 
reformei...

- Atât bacalaureatul, care 
nu mai este o noutate 
(caracteristică fiind în acest an 
desfășurarea sa în două 
sesiuni), cât și examenul de 
capacitate au constituit de 
altfel principalele subiecte ale 
unei recente întâlniri, la 
Timișoara, a dlui Andrei Marga 
cu inspectori generali din zona 
vestică a țării. Cu acest prilej 
s-a subliniat însemnătatea 
acestuia din urmă, pentru că 
dacă numărul de elevi care vor 
trece de examenul de capaci
tate este mic, aceasta nu-i va 
afecta doar pe ei (care vor 
putea urma doar școli 
profesionale și de ucenici), dar 
și planul de școlarizare pentru 
clasa a IX-a și, consecutiv, 
încadrarea dascălilor, șomajul 
în învățământul liceal și toate 
celelalte probleme.

plecării la reuniunea jubiliară 
de la Washington, din 
această săptămână, cu un 
mesaj temperat, sperând să 
reintre în grațiile electoratului. 
Greu de reușit în condițiile 
dramatice în care se află țara.

Dar. . Să mai spunem un 
lucru. Sondajul CURS amintit 
a reflectat măsura opțiunilor 
populației României la 
această dată. Până în anul
2000, la alegerile locale și 
generale, și până în anul
2001, la vremea, opțiunilor 
pentru Președinție, mai este 
timp. Multe lucruri se pot 
schimba'. în bine sau în rău. 
Așa că lupta politică va 
cunoaște noi etape,

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 
Tânăr și neliniștit (s/r) 10.45 
Aventura (s/r) 11.30 NYPD 
Blue (s/r) 12.30 Susan (s/r) 
13.00 Știrile PRO TV 13.05 
Hercule (s) 13.45 Xena, 
prințesa războinică (s)
14.30 Spirit de echipă (s) 
15.00 Galactica (s) 16.00 
Tânăr și neliniștit (s) 16.45 
Cărările iubirii (s) 17.30 
Știrile PRO TV 18.45 Știrile 
PRO TV 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 Enemies: A love 
Story (dramă SUA 1986)
22.30 Știrile PRO TV 22.45 
Nebun după tine (s, ep. 32)
23.15 Știrile PRO TV/Profit
23.30 Pro și contra 
(talkshow)

ACASĂ

7.00-12.30 Seriale și 
filme (reluări) 14.15 
Marimar (s) 15.00 Surorile 
(s/r) 16.00 Guadalupe (s) 
17.00 Viața noastră (s)

Proiectele de 
dezvoltare a 

satului românesc

dezvoltare a satului, aceștia 
întocmind un proiect de 
dezvoltare a localității 
Gârbova, iar studenții de la 
economie și sociologie 
rurală au realizat, la rândul 
lor, partea proiectului vizând 
probleme specifice tot în 
aceeași localitate, care au 
fost prezentate cu succes la 
Centrul Cultural din Viena, 
unde s-a bucurat de o largă 
audiență. în ce constau 
prevederile proiectului care 
s-a făcut în colaborare cu 
studenți din Viena, care au 
ca specialitate arhitectura și 
sistematizarea?

în esență este de 
specificat că proiectul de 
dezvoltare a localității a 
prevăzut ca oamenii din 
zonă să participe efectiv la 
înfăptuirea obiectivelor, la 
realizarea proiectului 
participând și studenți din 
județul nostru.

Un al doilea proiect, 
acceptat la Viena, este cel 
privind premiul special de la 
ARE - Asociația regională 
pentru dezvoltare rurală - 
primul clasat din cele 12 
proiecte prezentate privind

încrâncenări, divizări, 
alianțe. Iar disputa 
prezidențială va deveni 
extrem de strânsă. Funcție 
și de evoluția viitoare a țării 
și de antecedentele fostului 
șef al statului, nu chiar 
încurajatoare, și în același 
timp nu prea simpatizat de 
către Occident, și de forța 
de afirmare a altor 
personalități, unele deja 
aflate în cărți, precum 
Teodor Meleșcanu și Adrian 
Năstase, altele care ar 
putea ieși din anonimat.

Oricum, vor mai fi și 
sondaje. Tot atâtea motive 
de speranțe și neliniști 
pentru aspiranții la putere.

17.50 Dragoste și putere (s)
18.45 înger sălbatic (s)
19.30 Căsuța poveștilor; 
Flipper (s) 20.15 Celeste se 
întoarce (s) 21.00 Minciuna 
(s) 21.45 Surorile (s) 22.45 
The Big Fix (f. p. SUA 1978)

PRIMA TV
7.00 Ultima ediție (r) 

9.00 Prima oră 12.00 în 
căutarea dreptății (s) 13.00 
Atingerea îngerilor (s) 14.00 
Celebri și bogați (s) 15.00 
Maria Mercedes (s) 16.00 
Tia și Tamera (s) 16.30 
Malcolm și Eddie (s) 17.00 
Jerry Springer Show 18.00 
Știri 18.50 Real TV 19.00 
Detectivi de elită (s) 20.00 
Camera ascunsă (div.)
20.30 Comisarul Rex (s, ep. 
21) 21.30 Gardă de corp (s, 
ep. 8) 22.30 Știri

HB®
10.00 Misiune im

posibilă (f.a. SUA 1996)
11.45 Matilda (co. SUA 

problemele sociale, a vizat 
localitatea Glade din 
județul Suceava, acesta 
derulându-se în cadrul 
aceluiași program ca și cel 
de la Păuliș.

Important de subliniat 
este faptul că în a doua 
etapă de pregătire sunt 
cuprinse sate din județele 
Alba, Hunedoara, 
Suceava și Mureș. Din 
județul nostru în programul 
de dezvoltare a fost 
cuprins satul Bejan din 
comuna Șoimuș. Cursul 
este în desfășurare și 
există nădejdea că 
prevederile se vor înfăptui, 
în cazul concret al 
localității Bejan este de 
notat că se vizează 
participarea oamenilor la 
identificarea obiectivelor 
ce trebuie înfăptuite, la 
clarificarea, după posi
bilități, a participării lor, 
contribuția primăriei și 
organelor județene la 
realizare. în cazul de față 
locuitorii stabilesc 
prioritățile, în raport de 
nevoile locale, aportul lor 
la îndeplinirea acestora 
fiind decisiv.

f* Oficiali din Ml se i 
^instruiesc în DanemarcaJ

Oficiali ai Ministerului de Interne au 
participat în. perioada 12-16 aprilie, în 
Danemarca, la un schimb de experiență 
pentru problemele refugiaților, în cadrul 
proiectului REACT desfășurat în 
cooperare cu partenerii din Suedia și 
Danemarca, se arată într-un comunicat al 
Ml remis agenției MEDIAFAX. Acest 
proiect se înscrie în programul Odysseus, 
aprobat de Consiliul Uniunii Europene: la 
propunerea înaintată, în 1998, de 
Reprezentanța în România a înaltului 
Comisar al Națiunilor Unite pentru 
Refugiați. Proiectul REACT vizează 
analizarea procedurilor de funcționare a 
centrelor de primire și cazare a 
solicitanțilorde azil și a refugiaților, precum 
și analizarea cooperării dintre Guvern și 
Organizațiile Non-Guvernamentale în 
această chestiune.

Oficialii români s-au documentat 
asupra legislației daneze referitoare la 
acordarea azilului și asupra delimitărilor 
de competență ale diferitelor instituții în 
acest domeniu. Au fost instruiți în legătură 
cu procedurile de urgență utilizate în 
aeroporturi și vor face vizite în unele cen
tre de recepția azilanților.

1996) 13.30 Nu privi TA 

urmă (thriller 1996) 15.00 
Un bărbat multiplicat (co. 
SUA 1996) 17.00 Fiul 
președintelui (co. SUA 
’96) 18.45 Golful
francezului (f.a. SUA 
1998) 20.30 Legendele 
toamnei (dramă SUA 
1994) 22.45 Stargate: 
„Prima poruncă” (s)
23.30 Crimă la nr. 1600 
(f.a SUA 1997)

PRO TV - DEVA
06.40-07.00 Program 

comercial 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) 
22.15-22.30 Știri locale

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

Miercuri, 21 aprilie

2 BERBEC
Doriți să clarificați lucru

rile, dar vă este teamă de 
ceartă. Dacă aveți un coleg 
din zodia Gemeni, vă puteți 
baza pe el în mod sigur.

O TAUR
Dacă nu renunțați la 

tendința de agoniseală, veți 
deveni adevărați scoțieni. De 
ce nu investiți micul capital, 
în loc să adunați ban cu 
ban? Cereți sfatul prietenilor 
care au reușit în plan 
financiar.

3 GEMENI
Nativii primei decade 

obosesc ușor, nu prea au 
chef de lucru. De aceea, se 
recomandă să amânați 
câteva zile investițiile 
financiare. Posibile proble
me în viața personală, dar cu 
diplomație se vor rezolva.

O RAC
Păstrați-vă autocontrolul, 

nu vă certați cu ceilalți. Nu 
sunt alții vinovați pentru 
problemele dv. Vegheați 
asupra armoniei vieții 
personale. Pentru a avea o 
relație echilibrată trebuie să 
oferiți dragoste, fidelitate, 
sinceritate.

O LEU
Cei căsătoriți sau cei care 

au o relație stabilă vor avea 
parte de zile fericite. Dacă 
este posibil, nu vă asumați 
sarcini în plus la locul de 
muncă.

2 FECIOARĂ
Prea observați și criticați 

scăpările altora și nu dați 
atenție propriilor greșeli. Ore 
plăcute și intime în familie.

O BALANȚĂ
Discuții aprinse cu parte

nerul din pricina banilor. 
Lucrați mult, din care cauză 
vă neglijați familia. Soluțiile 
neortodoxe pentru obținerea 
banilor nu vă sunt pe plac, 
chiar dacă este vorba de 
mulți bani.

O SCORPION
Cei născuți la începutul lunii 

noiembrie sunt într-o formă 
perfectă. Vă înțelegeți bine cu 
cei din jur, priviți viitorul foarte 
optimist. Aveți impresia că nu 
există problemă care nu se 
poate rezolva.

O SĂGETĂTOR
Nativii Săgetător vor fi în 

prima parte a săptămânii 
într-o formă excelentă. Ar fi 
benefică programarea 
întâlnirilor, discuțiilor 
importante. Generozitatea și 
zgârcenia exagerată vă pot 
aduce prejudicii.

O CAPRICORN
Această perioadă este 

neutră pentru femeile 
Capricorn. Dacă aveți 
inițiative, nu veți întâmpina 
obstacole, dar nu vă 
așteptați la îngăduință din 
partea Fortunei.

C VĂRSĂTOR
Activitatea Vărsătorilor se 

defășoară într-un ritm alert. 
Fac excepție cei născuți în a 
treia decadă. Fiți mai atenți 
pe ce vă dați banii, deoarece 
puteți pierde mult în 
afacerile încheiate azi.

O PEȘTI
Zi plină de speranțe. Sunteți 

energici, plini de fantezie, 
creativi pe toate planurile. Veți 
primi vești bune, veți avea 
parte de experiențe plăcute. 
Aceasta vă va spori cheful de 
muncă, elanul.

netescc»X__________________ x
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Azi, etapă 
intermediară în 

fotbalul 
divizionar

De fapt de ieri, când s-au 
disputat partidele FC Argeș - 
Gloria Bistrița și Steaua - FCM 
Bacău, a început desfășu
rarea etapei intermediare în 
fotbalul divizionar A, B și C. 
Din Divizia A rețipem întâlnirile 
Rapid - Ceahlăul, Steaua - 
FCM Bacău, CSM Reșița - 
Petrolul Ploiești.

în Divizia B2, Corvinul 
joacă acasă cu Poli Timișoara, 
iar Vega Deva se deplasează 
la Inter Sibiu. (S.C.)

Junioare din 
Deva- 

medaliate cu 
argint

Pe un traseu inedit pentru 
alergătorii de cros, federația 
de specialitate a organizat la 
Botoșani ediția din acest an a 
Campionatului național de 
cros pentru copii și juniori. A 
fost o bună ediție dacă ținem 
cont de faptul că au fost pre- 
zenți în competiție reprezen
tanți de la toate cluburile din 
țară, unii participant! având 
impresionante cărți de vizită 
în această disciplină sportivă - 
atletismul.

Remarcăm evoluția deo
sebită a echipei de junioare II 
de la clubul CSS Cetate Deva, 
alcătuită din Ioana Popovici, 
Petronela Breje, Adriana 
Moca și Mihaela Junie (antre
nori Mariana Mladin și Nicolae 
Alexe), care a reușit să urce 
pe podiumul de premiere la 
aceste întreceri, cucerind în 
final o medalie de argint ce 
încununează efortul celor pa
tru sportive care au repre
zentat clubul devean.

în final să mai spunem că 
actualul sezon competițional 
se anunța deosebit de impor
tant pentru juniorii noștri, la 
mijlocul verii fiind programată 
o nouă ediție a Campionatelor 
Mondiale de atletism, unde 
țara noastră poate fi bine re
prezentată.

N. GAVREA

La Onești a început 
ofensiva duhului 

Sportiv Școlar Cetate 
Deva!

Timp de două zile, Sala Centrului Olimpic 
de gimnastică din Onești a găzduit Întrecerile 
Campionatului Național Școlar de gimnastică 
pentru junioare, competiție organizată de către 
Ministerul Educației Naționale în colaborare cu 
federația de specialitate. La acest prim 
concurs al sezonului au participat peste 150 de 
sportive reprezentând 16 cluburi școlare din 
toată țara. A fost prezentă și o delegație a CSS 
“Cetate" Deva condusă de chiar noul director al 
Liceului Sportiv Deva, dl prof. Ion Bădoi, pe 
care l-am abordat la întoarcerea acasă.

■ Die director, cum a fost această pri
mă competiție?

- Putem afirma - ca o performanță în ultimii 
ani, clubul nostru s-a evidențiat cucerind titluri 
atât în întrecerile pe echipe cât și la individual și 
pe aparate. La categoria a lll-a de concurs, 
echipa de junioare alcătuită din Ioana Porancea, 
Larisa Apostol, Oana Ramescu, Roxana Be- 
cheanu, Ana-Maria Napu, Giorgiana Macovei, 
antrenată de Octavia și Dan Burinca, Adela 
Popa, Liliana Cosma și loan Cărpinișan, a ocupat 
în final locul secund în întrecerea echipelor, iar la 
individual și pe aparate gimnastele noastre s-au 
evidențiat după cum urmează: Ioana Porancea - 
locul V la individual și III la paralele, iar Larisa 
Apostol locul II la sărituri, colega lor Giorgiana 
Macovei ocupând doar locul IV la paralele.

Echipa de categoria a ll-a alcătuită din Monica 
Luca, Ramona Bărbat, Petronela Vasiu, Oana Ban 
și Odette Susinschi (antrenori Monica Stamate și 
Cristian Enoiu, coregraf Vaier Puia) a ocupat un 
meritat loc I pe echipe, dar s-au evidențiat și la 
individual prin comportarea lor Ramona Bărbat (loc 
I individual compus, sol și loc II la sărituri), Odette 
Susinschi (locul II în întrecerea de la individual 
compus și locul I la bârnă și sol), dar și Petronela 
Vasiu, în revenire de formă, ea ocupând locul III la 
individual și III la sol. Nu pot să uit aici prezența pe 
podiumul de premiere a Oanei Ban - locul III indi
vidual compus și locul II la sol.

La categoria maestre am obținut locul I - 
individual compus prin Lenuța Slabu, iar colega 
ei Lucica Rusan a ocupat poziția a treia în cla
samentul individual.

Din păcate nu am participat cu echipa de 
concurs la categoria a IV-a deoarece antrenoarele 
Olimpia Tofan și Cecilia Coroiu nu au reușit să 
pregătească sportivele din această grupă suficient 
de bine pentru a se prezența la competiție, iar la 
categoria I nu exista încă echipă de concurs.

- Cum vedeți aceste rezultate în per
spectiva acestui sezon competițional im
portant?

- Reușita de la Onești este Dinevenită pe fondul 
declinului înregistrat în ultimii ani și sper că toți 
antrenorii și tehnicienii, care pregătesc sportivele la 
Deva, vor continua seria succeselor în acest an.

- Vă urăm succes la Campionatele na
ționale ale copiilor șl junioarelor care sunt 
programate în luna iunie, la Constanța, cât 
mai multe medalii și locuri pe podiumul 
de premiere.

Nicolae GAVREA

& DIVIZIA Bl
Rezultatele etapei a 25-a: Dacia Brăila - Sportul Stud. 0-3; 

Rulmentul Alexandria - Metrom Bv. 4-2; Nitramonia Făgăraș - Petr. 
Moinești 0-0; Rocar Buc. - Dunărea Galați 1-2; Poli lași - Midia 4-2; 
Precizia - FC Brașov 2-0; Laminorul Roman - Poiana C. 2-0; Cimentul 
Fieni - Gloria Buzău 0-1; Tractorul Bv. - Chindia Târgoviște 2-0.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare (sâmbătă, 24 aprilie): Metrom ICIM - Dacia; 
Sportul - Cimentul; Gl. Buzău - Laminorul; Nitramonia - Tractorul; 
Chindia - Rulmentul; Dun. Galați - Precizia; Poiana - Rocar; Petr. 
Moinești - Midia; FC Brașov - Poli lași.

1. FC BRAȘOV 25 19 4 2 53-12 61
2. Rocar 25 16 ,1 8 48-28 49
3. Poli lași 25 12 6 7 38-28 42
4. Petr. Moinești 25 12 5 8 34-27 41
5. Laminorul R. 25 12 4 9 27-23 40
6. Cimentul Fieni 25 11 6 8 30-26 39
7. Poiana Câmpina 25 11 6 8 33-30 39
8. Sportul Stud. 25 11 5 9 26-23 38
9. Midia Năvodari 25 10 6 9 41-26 36
10. Precizia Săcele 25 11 3 11 36-32 36
11. Gloria Buzău 25 10 3 12 31-33 33
12. Chindia 25 10 3 12 30-32 33
13. Dun. Galați 25 9 5 11 29-32 32
14. Metrom Bv. 25 8 6 11 28-27 30
15. Tractorul 25 9 2 14 30-41 29
16. Rulmentul 25 8 4 13 24-27 28
17. Nitramonia 25 6 5 14 19-45 23
18. Dacia Brăila 25 1 4 20 8-73 7 Metalul Crișcior 

Min. Aninoasa 
Minerul Bărbăteni 
CIF Aliman Brad 
Victoria Călan

JOC LA DISCREȚIA GAZDELOR

CFR MARMOSIM - 
MINERUL 

BĂRBĂTENI 4-0
Numeroși spectatori au ținut să asiste, 

duminică, la Simeria, la partida deby a rundei a 
XlV-a din Divizia D, între ocupantele locurilor 4 - 
Minerul Bărbăteni și 5 - CFR Marmosim. Deși nu 
pot aspira la implicarea în lupta pentru promo
vare, cele două'formații au oferit un frumos 
spectacol sportiv. Partida a fost dominată cu 
autoritate de jucătorii gazdă, dar în prima re
priză, până s-a înscris primul gol, și replica 
oaspeților a fost destul de bună.

Elevii pregătiți de Nicu Alexiuc au avut un 
început de meci mai greoi, greșind execuții 
tehnice și pase simple și arătând nesiguranță în 
apărare și imprecizie în atac. Astfel, replica 
minerilor a fost destul de consistentă, ei des- 
trămând ușor acțiunile ofensive ale gazdelor și 
inițiind uneori periculoase acțiuni de contraatac. 
Dar pe măsura trecerii timpului, dominarea 
simerienilor a fost și mai autoritară și, firesc, au 
venit și golurile. în minutul 44, Jolvinski a centrat 
de pe aripa stângă, iar Moldovan, nemarcat, a 
reluat cu capul în plasă deschizând scorul: 1-0. 
Apoi, în ultimul minut al reprizei, în urma unei 
faze similare cu cea de la primul gol, Moldovan 
a centrat, iar Pepenar a reluat cu capul stabilind 
scorul la pauză: 2-0.

Debutul reprizei secunde a fost nefast 
pentru oaspeți, în minutul 49 E. Lumperdean, cel 
mai bun jucător al lor, a primit al doilea cartonaș 
galben și a fost eliminat. N-au trecut decât 
două minute de la această fază și gazdele și-au 
mărit avantajul: F. Biri a slalomat pe banda 
stângă, a centrat în careu, iar Mureșan a în
scris cu latul în poarta goală și 3-0. în tabăra 
oaspeților s-a instalat degringolada, astfel că în 
minutul 59 scorul a luat proporții: același foarte 
activ Biri a centrat în careu, iar Moldovan s-a 
înălțat peste adversarul direct și a trimis plasat 
la coltul opus și 4-0. în afara unui gol înscris de 
Mureșan la 0-0, după un henț și anulat de 
arbitru, simerienii au mai înscris de două ori prin 
Moldovan (min. 70) și Biri (min. 80), dar și aceste 
goluri au fost anulate corect pentru offsiduri. 
Ultima fază demnă de consemnat a partidei a 
avut loc în minutul 87 atunci când F. Biri a fost 
eliminat pentru un fault dur la mijlocul terenului.

CFR MARMOSIM: Bobariu - Urzică (85 
Bunea), Bal, Stan, Sicoe - Mureșan, Avasiloaie 
(65 Varga), Jolvinski, Pepenar (82 Bortă) - 
Biri, lordache (2 Moldovan).

MINERUL BĂRBĂTENI: Marcu - Comeanu, 
Orosz, Ambruș (72 Mărcuț), Dudașu - E. 
Lumperdean, M. Lumperdean, Bob, Ambruș - 
Bejan (53 Mihăilescu), Kiss.

Ciprian MARINUȚ

. DIVIZIA D]

JUNIORI
Rezultatele etapei nr. 17 din 18 aprilie 1999:
Minerul Ghelari - Parângul Lonea 0-5.
Dacia Orăștie - Metalul Crișcior 18-0
FC Paroșeni - Vulcan - Min. Aninoasa 0-1
CFR Marmosim Simeria - Min. Bărbăteni 4-0
Constr. Hunedoara - CIF Aliman Brad 9-0

CLASAMENTUL

Etapa viitoare nr. 18 din 25 aprilie 1999:

1. FC PAROȘENI-VULC.' 14 11 1 2 62-10 34
2. Parângul Lonea 15 10 2 3 61-21 32
3. CFR Marmosim 14 10 1 3 65-13 30
4. FC Dacia Orăștie 14 10 0 4 64-20 30
5. Min. Bărbăteni 15 8 3 2 63-35 27
6. Constr. Hunedoara 14 7 4 3 57-20 25
7. Victoria Călan 14 7 3 4 54-19 24
8. Min. Aninoasa 15 6 2 7 35-43 20
9. Min. Teliuc 14 4 ’ 2 8 27-41 14
10. Min. Ghelari 14 2 0 12 34-67 6
11. CIF Aiiman Brad 14 2 0 12 15-79 6
12. Metalul Crișcior 15 0 0 15 7-176 0

Minerul Ghelari;
Minerul Teliuc
FC Paroșeni Vulcan; 
CFR Marmosim Simeria; 
Constr. Hunedoara.

Campionatul județean de fotbal 

ENERGIA DEVA - 
UNIREA VEȚEL1-1 (0-0)

Duminică, s-a dat startul și pentru returul Campionatului 
județean de fotbal, după o vacanță de trei luni, timp în care 
jucătorii și-au recuperat oboseala din tur, iar conducerile secțiilor 
de fotbal s-au preocupat de aducerea de noi jucători pentru a-și 
întări echipele. în primul meci din returul Campionatului județean 
de fotbal pe terenul din Vețel și-au dat întâlnire echipele Energia, 
care își va disputa toate partidele de acasă pe acest teren, și 
Unirea din localitate. După câteva minute de tatonări, Energia 
pune stăpânire pe joc, are câteva ocazii de a înscrie, dar Pal 
(min. 25) singur cu portarul, când să șuteze, alunecă și cade. Un 
minut mai târziu, Podelean șutează în bara transversală, ca tot el, 
în minutul 40, să trimită balonul pe lângă poarta goală.

Cea mai mare ocazie a Unirii de a înscrie s-a petrecut în min. 
30 când Oargă primește o minge în adâncime de la Răfăilă și, 
ajungând în careul de 16 m, singur cu portarul, se împiedică 
irosind astfel o mare ocazie de a înscrie.

în repriza secundă, cei care domină jocul sunt cei de la 
Unirea, gazdele dând dovadă de oboseală (se pare că mulți 
jucători nu au participat decât la ultimele antrenamente).

Cu toată dominarea, scorul nu se deschide, Oargă (47 și 55) 
și Covaci (49) ratează ocazii clare de a înscrie. Golul totuși 
apare în minutul 60, când Răfăilă pornește de la mijlocul terenului 
cu mingea, parcurgând o bună distanță, îi pasează lui Macingo, 
acesta îl deschide din nou pe Răfăilă care, dintr-un unghi destul 
de dificil, îl execută pe Irimie.

Golul egalizator vine în min. 88 când, la executarea unui 
corner de pe partea dreaptă, Jura, bine plasat, îl execută cu o 
lovitură de cap pe portarul Motroc.

ENERGIA: Irimie, Stepan, Ghera, Vlaiconi, Sicoe 
(Nlstorescu), Andrei, Ploscaru, Gaspari, Pal, Podelean, Morton 
(Topor), Manolache.

UNIREA: Motroc, Hosu, Darvaș, Sterie, Buczi, Muth 
(Oargă), Varga (Szacas), Covaci, Macingo (Mândruț), Răfăilă, 
Szoc.

A arbitrat o brigadă hunedoreană: Beniamin Popescu, llie 
Pană și Carol Magyari.

______________________ loan SIMION

Rezultatele etapei a 9-a din 18 aprilie:
Retezatul Hațeg - Poiana Rusca Ghelari 3-0;
Victoria Dobra - Gloria Geoagiu 3-0;
Energia Deva - Unirea Vețel 1-1;
Casino Ilia - Santos Boz 3-0.

CLASAMENTUL
1. VICTORIA DOBRA 9 7 1 1 29-6 22
2. Gloria Geoagiu 9 6 0 3 21-18 18
3. Retezatul Hațeg 9 5 2 2 17-8 17
4. Casino Ilia 9 5 0 4 22-11 15
5. Fotbal Start Deva 9 4 0 5 21-26 12
6. Unirea Vețel 9 3 1 5 16-25 10
7. Santos Boz 9 3 1 5 14-22 10
8. Energia Deva 9 3 1 5 12-18 10
9. Poiana Rusca 9 2 0 7 9-27 6

Etapa viitoare din 25.04.1999:
Casino Ilia - Retezatul Hațeg;
Unirea Vețel - Victoria Dobra;
Santos Boz - Fotbal Start;
Gloria Geoagiu - Poiana Rusca Ghelari.

V , _______ _ ___ _ ,___ ___-

CAMPIONATUL JUNIORILOR
( A1 )

FC CORVINUL 13 12 1 0 80-4 37
Jiul Petroșani 13 9 1 3 37-19 28
Victoria Călan 13 6 2 5 31-34 20
Fotbal Start 13 6 1 6 39-29 19
CIF Aliman Brad 13 2 1 10 17-58 7
Vega Deva 13 1 0 12 7-67 3

( Bl )I

FC CORVINUL 13 12 1 0 77-4 37
Jiul Petroșani 13 11 1 1 68-10 34
CIF Aliman Brad 13 5 1 7 19-51 16
Victoria Călan 13 3 2 8 15-45 11
Fotbal Start 13 2 9 8 20-41 9
Vega Deva 13 2 0 11 14-62 6

' JUNIORI C VALEA MUREȘULUI -'
ULTIMA ETAPĂ

TEHNO SIMERIA 18 15 1 2 101-13 46
FC Corvinul 18 13 3 2 80-12 42
Dacia Orăștie 18 9 3 6 43-24 30
Minerul Certej 18 6 2 10 41-45 20
CSS Hunedoara 18 5 3 10 40-52 18
ASA Aurul Brad 18 5 1 12 23-68 16
Vega Deva 18 3 1 14 17-131 10

JUNIORI C VALEA JIULUI -
ULTIMA ETAPĂ

JIUL PETROȘANI 12 10 1 1 45-8 31
Parângul Lonea 12 6 2 4 28-22 20
Minerul Lupeni 12 4 1 7 17-32 13
Paroșeni-Vulcan 12 3 3 6 15-23 12
Minerul Uricani 12 3 1 8 16-36 10
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La orizont
Consorțiul de dezvoltare a zonelor miniere

Brad-Poiana Rusca- Alfîn Tepe
La Colectivul Zonai Deva, din 

cadrul Agenției Naționale de 
Dezvoltare și Implementare a 
Programelor de Reconstrucție a 
Zonelor Miniere (ANDIPRZM), se 
află în stadiu avansat de pregă
tire constituirea unui nou orga
nism în domeniu. Este vorba 
despre Consorțiul de dezvoltare 
a zonelor miniere Brad-Poiana 
Ruscă-Altîn-Tepe, care va funcți
ona la Deva, în spațiul și în para
lel cu Colectivul Zonal de aici.

Noua structură din compo
nența ANDIPRZM va avea perso
nalitate juridică și își va asuma 
responsabilități majore în de
mersul atât de complex și de 
anevoios de reabilitare a zonelor 
miniere amintite, în contextul 
restructurării severe a industriei 
miniere din România.

După cum ne spunea dna 
Corina Lazăr, de la Colectivul 
Zonal Deva, Consorțiul se va 
preocupa cu dinamism și per
severență de atragerea și orien-

modernizări la
Termocentrala Mintia

Banca Mondiala creditează

în cadrul unei conferințe de 
presă desfășurate cu câtva timp 
în urma la S.E. Deva-Mintia. di
rectorul general al acestei entități 
economice, dl ing. Victor Vaida, a 
făcut cunoscute câteva aspecte 
privitoare la programul de moder
nizări pe care Termocentrala Min
tia îl are prevăzut pentru acest an. 
S-a obținut deja un credit de la 
Banca Mondială în valoare de 70 
de milioane de dolari. Acești bani 
sunt destinați modernizării unui 
prim grup energetic.

"Modernizarea vizează toate 
componentele grupului, începând 
de la cazane, turbină și până la 
instalațiile electrice și de auto
matizare, sublinia dl Victor Vaida. 
Lucrările vor începe în acest an, în 
prezent fiind în faza de licitare 
internațională a lucrării. Strategia 
de reabilitare prevede ca în per
spectivă toate cele șase grupuri 
ale Termocentralei Mintia să 
parcurgă un proces asemănător 
de reabilitare și modernizare”.

Din cele declarate de inter
locutor am reținut că S.E. Deva - 
Mintia este oaja angrenată într-un 
proces de modernizare, anul 
trecut, de exemplu, fiind complet

. CONELse ! 
'restructurează!

Noul director al Com- ! 

1 paniei Naționale de Elec- • 
I tricitate (CONEL), Silviu I 
| Lucian Boghiu, a anunțat | 
| că până la data de 2 mai 
. a.c., din sistem vor fi 
* disponibilizați 9.772 de 
I angajați. Cei care își vor 
| pierde locurile de muncă 
| vor primi în compensație
■ câte 20 de salarii, 
1 acordate integral sau în 
I tranșe lunare. S-a mai 
| anunțat că privatizarea 
| sectorului de distribuție a
■ energiei electrice va 
! începe abia în luna 
1 octombrie a.c. 

I I I I I I I I I ■I 
i

□

tarea investitorilor spre aceste 
zone miniere, facilitarea relațiilor 
acestora cu autoritățile locale și 
cu instituțiile bancare, în sensul 
valorificării operative și eficiente a 
fondurilor alocate domeniului 
minier din România de diferite 
organisme financiare interna
ționale. Iar toate acestea în nobi
lul scop de organizare a unor 
întreprinderi și servicii și crearea 
de locuri de muncă pentru per
sonalul disponibilizat din unitățile 
miniere din zonele respective.

Dar iată și câteva dintre prin
cipalele obiective cuprinse în 
Statutul Consorțiului de dez
voltare a zonelor miniere Brad- 
Poiana Ruscă-Altîn-Tepe:

•stimularea inițiativelor an
treprenorilor din aceste zone;

•identificarea programelor și 
proiectelor de dezvoltare a res
pectivelor zone miniere și cola
borarea cu asociații similare pe 
plan național și internațional (De 
menționat că Zona Poiana Rus- 

modernizată o stație de transport 
energie de 400 kV, ceea ce va 
permite conectarea la sistemul 
energetic european și eventual va 
constitui baza unor exporturi 
energetice românești într-un 
orizont mai îndepărtat.

în altă ordine de idei, proce
sul de restructurare în energetica 
românească va reprezenta în 
acest an pentru Termocentrala 
Mintia, la capitolul personal, 
disponibilizarea unui număr de 
150 de salariați prin pensionare și 
30 care au optat pentru ordo
nanță. Conform celor declarate de 
dl Victor Vaida, în planul general 
de restructurare, Termocentrala 
Mintia va rămâne cu toate cele 
șase grupuri energetice în funcție, 
șocul disponibilizărilor urmând a 
fi extrem de redus în cazul 
acestei unități de producție 
energetică.

“La Mintia nu va avea loc o 
reducere brutală de personal pen
tru că nu este nevoie. în cazul 
nostru vor exista mai mult reglaje 
fine la capitolul personal, care să 
optimizeze procesul de producție 
și folosirea noilor tehnologii", a 
mai menționai dl Victor Vaida.

Societăți 
comerciale cu 

participare 
străină de capital

De la începutul anului 
în curs, în întreaga țară au 
fost înmatriculate la 
Registrul Comerțului 
aproape 1500 de societăți 
comerciale cu participare 
străină de capital. Valoarea 
capitalului subscris în 
valută este de circa 25 de 
milioane de dolari.

Pe primele trei locuri 
din punctul de vedere al 
capitalului subscris în 
valută în România se 
situează: Germania, Italia, 
Cipru. 

că are arondat și municipiul 
Deva, cu unitățile miniere afe
rente);

•elaborarea de propuneri de 
proiecte, funcție de sursele de 
finanțare ce pot fi accesate în 
vederea dezvoltării de programe 
și activități în parteneriat;

•sprijinirea executării unor 
lucrări publice de infrastructură în 
aceste zone miniere în scopul 
inițierii unor activități economice;

^•crearea de centre de dez
voltare și afaceri pentru spriji
nirea persoanelor fizice și juri
dice care doresc să înceapă o 
activitate în aceste zone;

• identificarea de surse de 
finanțare pentru reconstrucția și 
dezvoltarea zonelor miniere din 
componența Consorțiului;

•elaborări de strategii pri
vind dezvoltarea turismului local;

• propuneri de oferte de 
produse din zonele respective 
prin organizarea de târguri, expo
ziții, seminarii etc.

Ludovic Micsey - bobinator specialist la SC UPSRUEEM SA 
Petroșani - privește prin statorul unui motor spre viitorul 
întreprinderii în care lucrează și meditează:
- Mineritul în Valea Jiului va trăi și odată cu el și această uzină de 
piese de schimb și reparații ale utilajelor și echipamentelor 
electrotehnice miniere. x.

Pagină realizată de
Dumitru GHEONEA, Adrian SALAGEAN

Foto: Traian MÂNU

Zonele defavorizate așteaptă instrucțiuni
I n cele două mari și 

importante zone miniere 
defavorizate din județul nostru - 
Valea Jiului și Brad - procesul de 
redresare a vieții economice și 
sociale, în urma restructurării din 
domeniul minier și al disponibi
lizărilor masive de personal, de
curge extrem de anevoios. Legea 
pentru aprobarea Ordonanței de 
Urgență nr.24/1998 privind regi
mul zonelor defavorizate, adop
tată în data de 15 ianuarie a.c., nu 
este de mare folos atâta timp cât 
normele metodologice de apli
care a ei nu au fost elaborate nici 
până astăzi în urmă cu o lună de 
zile, un reprezentant al Ministe
rului Finanțelor declara la Petro
șani'că respectivele norme vor 
apărea în două-trei săptămâni. 
Vorbe în vânt.

Obiectivele și intențiile sunt 
mult mai multe, interesante și 
generoase, a căror materia
lizare va determina schimbarea 
în bine a modului de existență 
a comunităților din zonele 
Brad-Poiana Ruscă (Deva)- 
Altîn-Tepe. Ele vor fi dezbă
tute, completate, adoptate în 
ședința de constituire a Con
sorțiului, care va avea loc către 
sfârșitul acestei luni, în muni
cipiul Deva.

Până în 27 aprilie se pot 
lua informații de la Colectivul 
Zonal Deva, din sediul Com
paniei Naționale „Minvest", 
direct sau la telefonul 218617, 
unde se pot face și înscrieri pe 
lista de membri fondatori ai 
asociației.

Aproape 30 de întreprin
zători și societăți comerciale 
din județ și din țară, precum și 
consilii locale și-au exprimat 
deja această opțiune. Lista 
este nelimitată.

în pofida tuturor acestora, unii 
investitori insistă. La Aninoasa, 
bunăoară, după o serie de tato
nări, bariere și intervenții, este pe 
cale să se finalizeze un prim obi

D Investitori printre jaloane
U Un magazin devine fabrică
L7 în curând - pâine boamfă de Aninoasa

ectiv. Un patron mai curajos și 
mai optimist al unei firme mixte 
româno-maghiare, cu sediul în 
Petroșani, a închiriat magazinul 
alimentar din orașul Aninoasa și 
a trecut la pregătirea spațiilor de 
la parter în vederea organizării u- 
nei fabrici de pâine. “N-a fost 
deloc ușor, ne spunea deunăzi dl 
llie Botgros, primarul orașului Ani
noasa. Ne-am lovit mai întâi de

jpi 1UTULU

Ia o în.tâlnire care a 
Javut loc cu ceva timp 

în urmă la Prefectura județului 
Hunedoara între lideri de sin
dicat din minerit și metalurgie 
cu parlamentari de Hunedoara 
s-au rostit cuvinte grele la adre
sa guvernelor și partidelor care 
s-au perindat la putere în Ro
mânia din 1990 încoace, cufun
dând țara în sărăcie și dispe
rare. Liderii de sindicat i-au 
acuzat pe guvernanți și politi
cieni că nu s-au preocupat 
decât de propriile interese, că 

COMENTARIUL PAGINII
incompetența și neimplicarea 
au dus la falimentarea unor 
importante sectoare industriale, 
mineritul fiind cel mai grav lovit 
dintre ele.

în pofida cuvintelor dure, 
bolovănoase, rostite și a ame
nințărilor proferate la adresa 
celor care conduc destinele 
țării, oamenii aveau dreptate 
să fie nemulțumiți de modul 
brutal în care s-a intervenit în 
munca și viața lor, prin închi
derea de unități miniere și 
disponibilizarea masivă de 
personal, nepunându-se nimic 
în loc, mii de oameni fiind 
lăsați fără o sursă minimă de 
existență.

Nici protestele, nici mitin
gurile, nici grevele lor n-au 
avut darul să amelioreze situ
ația din domeniu. Ca urmare, 
drama lucrătorilor din minerit 
continuă. Cheltuielile sunt tot 
mai mari, pierderile în producție 
continuă să se acumuleze, iar 
subvențiile, limitate drastic, nu 
acoperă decât în mică măsură 
nevoile de producție și salariile 
din mineritul țării. Din aceste 
motive și din altele nelămurite 
între Ministerul Industriei și Co
merțului, Ministerul Finanțelor 
și Curtea de Conturi, în multe 
unități miniere angajații nu-și 
primesc salariile bune peri
oade de timp, generând ne
mulțumiri, mitinguri de protest, 
alte manifestări sindicale.

înșiși reprezentanții Gu
vernului recunosc diminuarea 
severă a subvențiilor în sec
torul minier, ele fiind în 1999

z

barajul ajungerii la spațiu. Am dis
cutat la Sucursala FPS Hunedoa
ra, am cerut sprijin la Consiliul 
județean, am găsit în- țelegere și 
astfel SC "SM Internațional Com- 

impex" SRL Petroșani a reușit să 
închirieze magazinul din Aninoa
sa. în timp ce constructorii s-au 
apucat de lucru, au fost contrac
tate utilajele și instalațiile din im
port. Alte probleme cu taxele va
male și TVA pentru ele. Alte de
mersuri și intervenții, până la mi
nistrul Finanțelor, care a trebuit să 
certifice că este vorba de o inves
tiție într-o zonă defavorizată, care 

de cinci ori mai mici decât în 
1990 - de la 528,4 milioane 
de dolari la 100 de milioane 
de dolari (aproximativ 1500 
de milioane de lei) - și îi „op
timizează” pe angajații din do
meniu că vor fi reduse în con
tinuare, pe măsură ce restruc
turarea se va accentua. Chiar 
în urmă cu două săptămâni, 
Guvernul a adoptat lista cu 
subvențiile pentru produsele 
din industria cărbunelui, mine
reurilor neferoase, feroase, 
radioactive, rare și metalifere, 

livrate de către societățile și 
companiile naționale. Astfel, 
CNH Petroșani primește o 
subvenție de 142.032 lei/tona 
de huilă brută, iar SNC Ploiești 
este subvenționată cu 31.197 
lei/tona de lignit, în timp ce 
tona de cărbune brun de la 
cele două unități este sub
venționată cu 195.333 lei, res
pectiv cu 107.830 lei, sume 
care se acordă integral în 
semestrul I al anului.

în domeniul minereurilor 
neferoase, producțiile rea
lizate de către Minvest Deva și 
Remin Baia Mare sunt sub
venționate cu sume cuprinse 
între 34,8 milioane de lei/tonă 
și 19,3 milioane de lei/tonă - 
la cupru, 8,6 milioane de lei și 
5,3 milioane de lei/tonă - la 
plumb, 16,7 milioane de lei și 
7,8 milioane de lei/tonă - la 
zinc, 305.757 lei și 97.890 lei/ 
tonă - la fier, 214,1 milioane 
de lei/kg și 113,2 milioane de 
lei/kg - la aur. Dacă amintim și 
per global cât reprezintă sub
vențiile acceptate deocamdată 
pentru cele două companii 
naționale miniere din județul 
nostru (675 miliarde de lei 
pentru CNH Petroșani și doar 
230 miliarde de lei pentru Min
vest Deva), vom observa cu 
ușurință că ele sunt cu totul 
insuficiente pentru activitatea 
acestora, ceea ce anunță noi 
închideri de unități și dispo
nibilizări de personal. Nivelul 
de trai al multor oameni din 
domeniu se va reduce drastic. 
Sumbre perspective.

»

profită de scutirea de la plata taxe
lor vamale și a taxei pe valoarea 
adăugată, așa că s-a trecut și a- 
cest hop. Acum lucrurile sunt în li
nie dreaptă. în curând utilajele 
vor sosi și vor fi montate, se selec
tează și se pregătesc cei 54 de 
angajați care vor lucra în moder
na fabrică de pâine din Aninoasa, 
dintre care jumătate sunt-din ora
șul nostru, sperându-se ca în 15 
mai a c. să iasă din cuptoare pri
ma șarjă de pâine". '

Aceeași firmă face acum efor
turi și la etajul al doilea al maga
zinului amintit, unde intenționează 
să deschidă o fabrică de lapte și 
produse lactate. Alți 150 de oa
meni își vor găsi locuri de muncă 
în Aninoasa, după 15 septembrie 
a.c., la fabrica de lapte Măcar de 
s-ar prinde...
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LUCRURI BUNE LA ȘCOALA
GENERALA PETROS

în ultima vreme situația eco
nomică a țării s-a înrăutățit 
foarte mult. Acest declin eco
nomic se răsfrânge asupra 
tuturor sferelor vieții, existând 
prin urmare dificultăți și în să
nătate, învățământ, comerț etc. 
Dar cum nu există pădure fără 
uscături, tot așa și în acest o- 
cean de nereușite se mai întâm
plă să existe și un dram de bine.

învățământul din mediul ru
ral se confruntă cu numeroase 
dificultăți. Multe școlii sunt într-o 
situație grea, confruntându-se 
atât cu probleme gospodărești 
(lipsa apei, a unor grupuri sa
nitare moderne etc.), cât și cu 
probleme profesionale - ab
sența cadrelor didactice califi
cate, dezinteresul elevilor pen
tru continuarea studiilor etc.

Astfel, am fost surprinși când am 
aflat că la Școala Generală (cla
sele l-VIII) din satul Petros, co
muna Baru, situația e radical dife
rită și am dorit să ne convingem 
de acest lucru.

Am vizitat școala împreună 
cu dl. Marcu Popescu, primarul 
comunei Baru, cel care a propus 
Consiliului local alocarea banilor 
și care s-a ocupat de coordo
narea lucrărilor de reparații. "în 
perioada august - septembrie 
1998 școala a fost renovată 
capital cu bani de la Consiliul 
local. S-au executat tencuieli, 
zugrăveli și reparații interioare. 
S-a introdus gazul metan pentru 
încălzire, s-au montat lambriuri în 
toate clasele și s-au pus ce- 
târne. Urmează ca în acest an 
să se finalizeze lucrările la gru-

purile sanitare și să se repare 
gardurile împrejmuitoare" - ne- 
a spus dl.Popescu. La rându-i, 
dl. Nicolae Butnar, directorul 
școlii, ne-a spus: “Apreciem 
foarte mult sprijinul pe care ni 
l-a acordat Consiliul local pen
tru rezolvarea problemelor 
gospodărești ale școlii. Pe de 
altă parte, din punctul de ve
dere al procesului de învăță
mânt nu ne putem plânge. La 
toate materiile de bază avem 
profesori titulari calificați, astfel 
că dintr-un total de 24 cadre 
didactice doar trei sunt 
suplinitori, in vara anului trecut, 
din cei 21 de absolvenți ai cla
sei a Vlll-a 11 au intrat la liceu, 
șapte la școli profesionale și 
doar trei au rămas acasă." 
(C.M.)

LEGILE ÎN DIRECT DIN
REȚEA

CTN Agenda Legislativă, care 
înmagazinează zeci de mii de 
legi emise din 1860 încoace în 
țara noastră.

Așa după cum se cu
noaște, începând din 1990 în
tregul sistem legislativ româ
nesc a cunoscut profunde 
transformări. Foarte 
multe legi au fost a- 
brogate, înlocuindu- 
se cu unele noi, de
asemenea a fost emisă o can
titate imensă de ordonanțe, 
ordonanțe de urgență etc. 
Pentru cineva care vrea să 
afle un aspect anume legat de 
o lege sau alta, este uneori o 
adevărată aventură fără aju
torul unui specialist în domeniu.

Ca urmare a acestei situa
ții, tot mai multe firme produ
cătoare de software și-au ori
entat activitatea către editarea 
de cataloage legislative care 
conțin întreaga legislație româ
nească. Probabil cel mai bun 
program de acest gen este

este departe de ceea ce ar 
trebui să însemne un îndreptar 
legislativ, este cel găzduit de 
pagina Ministerului Justiției. 
Intitulat superlex, programul 
are o interfață extrem de gre
oaie, timpul de încărcare, chiar 
și în cazul unui modem per
formant, fiind foarte lung. Pe 

deasupra, 
_  odată intrat în 

respectiva 
pagină, ai toa

te șansele să nu gă
sești legea pe care o 
cauți. Pagina este găz

duită de serverul Kappa, iar 
adresa este www.domino, 
kappa.ro/mj/superlex.nsf. Deși 
nu vă recomandăm accesarea 
paginii respective, în lipsa unei 
alternative mai bune puteți să 
vă încercați norocul.

Așadar, mai trebuie să 
treacă ceva vreme până când 
va exista și în Internetul româ
nesc un site legislativ cu ade
vărat profesionist.

După achiziționarea CD- 
Rom-ului și plata unei taxe lu
nare, clientul beneficiază de 
upgrade-uri ale programului cu 
toate legile apărute în respec
tiva lună.

Mai sunt și alte programe 
asemănătoare pe piața româ
nească, dar - lucru foarte im
portant - au apărut și în Inter
net. Pagina www.lex.ro este tot 
a companiei CTN, aici având 
acces numai clienții firmei. Un 
site pe care îl menționăm, deși A. NISTOR

Fional înmarpaninii 
Ep nețul iubirii

E clipa de splendoare 
Capninsă-ntn-o filoane.

E teamă ft misten 
Pentna. v-ende ft efiemen.

tt-t'ață în toate 
E u-tață țf Ar o ante.

Georgiana BÂLDEA ■

MUSIC BOX
în 1986 Cher începe fil

mările filmului The Witchess 
Of Eastwick (Vrăjitoarele de 
la Eastwick) unde joacă într- 
o distribuție de zile mari: 
Jack Nicholson, Michelle 
Pfeiffer și Susan Sarandon. 
Casa de discuri EMI 
lansează culegerea Best Of 
Cher pe care sunt incluse 
piesele: Bang Bang / All I 
Really Want To Do / Where 
Do You Go / Hey Joe / Mama 
/ I Feel Like Something In 
The Air / Like A Rolling 
Stone / Come To Your 
Window I Gypsies Tramps & 
Thieves / You Better Sit 
Down / Pied Piper / I Want 
You / Young Girl / Come & 
Stay With Me / Dark Lady și 
Half Breed.

Până la premiera filmu
lui Suspect unde joacă ro
lul unei avocate care-l 
apără pe Liam Neesom, 
Cher începe să compună

piese noi alături de noul său 
prieten Richie Sambora (chi
taristul grupului Bon Jovi).

în 1987 Cher semnează 
un contract cu casa de dis
curi Geffen Rec., intrând apoi

Aprilie 1999... Oameni triști 
și chipuri îngândurate; copii, 
cărora viața le-a furat copi
lăria; maturi, pentru care exis
tența a devenit o povară; o via
ță mai grea, lipsită de bucurii. 
Război de interese și nepă
sare. Oamenii mor, oamenii su
feră și ajutorul nu mai vine.

1999, primăvara... Soare, 
dar mai puțină lumină; nopți li
niștite și totuși zgomote dure
roase; puzderie de stele, dar 
fără farmecul de odinioară. E 
primăvară, dar sufletele îmbă
trânesc. Astăzi mai suntem, 
dar mâine ce se va întâmpla?

...Printre frânturi de gânduri 
și amintiri care s-au șters, prin-

tre șoapte și speranțe deșarte, 
un miracol: învierea Domnului și 
o privire rătăcită spre Cer... Săr
bătoarea Paștelui trebuia să 
aducă Pacea, dar...

Rugăciune
Există suflete dezamăgite. 

Există oameni care au plătit pen
tru momentele lor de sinceritate. 
Se spune că naivitatea și gre
șelile se plătesc și că viața nu 
este sinceră... Dar cum ar putea fi 
viața sinceră, dacă pentru oa
meni, interesele personale sunt 
mai presus de orice? Și cum să

mai distingem binele de rău, 
dacă nu mai avem voie nici să 
greșim? Oamenii dezamăgiți în
cearcă adesea să găsească 
refugiu din fața a ceea ce ei 
numesc neîmplinire... Dar nu 
ocolind obstacolele și plângân- 
du-ne de milă vom descoperi 
fericirea, ci încercând să cre
dem, oricât de greu ar fi, în sin
ceritate, în speranță și în adevăr.

1999, aprilie... Și o rugă
ciune: Ajută-ne, Doamne, să 
învățăm să credem, să sperăm 
și să iubim. Arată-ne, Doamne, 
calea cea dreaptă, spre locul 
în care sălășluiește Pacea! 
Ajută-ne să fim mai buni!

Manuela RUSU, Brad

infracțiunea
9

i

Jovi (Jon Bon Jovi / Sambora
Child). Albumul Cher a 

apărut la 14.11.1987 pe el 
Tind incluse piesele: I Found 
Someone / We All Sleep 
Alone / Bang Bang / Main 
Man / Give Our Love A 
Fightin' Chance / Perfection / 
Dangerous Times / Skin 
Deep / Working Girl și Hard

CHER (X)
în studiouri cu o adevărată 
armată de producători 
(Michael Bolton, Jon Bon 
Jovi, Richie Sambora, Peter 
Asher, Desmond Child și Jon 
Lind) și ingineri de sunet 
(Michael Christopher, Daren 
Klein, sir Arthur Payson, 
Csaba Petocz și Frank Wolf). 
Noul album intitulat "Cher" i- 
a adus o revenire pe scena 
muzicală în ton cu succesul 
ei ca actriță. Pe disc găsim 
atât pop contemporan cât și 
accente semi-metal, rod al 
colaborării cu echipa Bon

Enough Getting Over You. 
Singlelul promotional I 
Found Someone (compoziție 
Michael Bolton) a atins locul 
5 în UK, fiind prima apariție a 
lui Cher în topul britanic după 
o absență de, 14 ani 
(16.01.1988) și locul 10 în 
Billboard (5.03 1988).

în luna decembrie 1987 
are loc premiera filmului 
Moonstruck în regia lui Nor
man Jewison, unde Cher 
joacă rolul Loretta. Pentru 
acest rul Cher va câștiga îr 
1988 un premiu Oscar la

Cei mai tineri participant! la “Crosul Ministerului de Interne" 
- care s-a desfășurat recent la Deva

Foto: Traian MÂNU

Lecții de ecoloeie în

Parcul Dendrolofiic
Simeria

Creat la începutul secolului 
al XVIll-lea, prin amenajarea 
zăvoaielor naturale existente 
în lunca Mureșului, arboretumul 
este considerat drept cea mai 
veche, mai valoroasă și pito
rească colecție de plante lem
noase exotice și indigene din 
România.

Astăzi, când se pune un 
accent deosebit pe protecția 
mediului înconjurător, păstrarea 
echilibrului în natură și com
baterea poluării, multe lecții de 
ecologie cu acest conținut pot 
fi ținute în mijlocul naturii pen
tru ca pe baza observațiilor 
directe să fie temeinic însușite 
națiunile teoretice predate la 
clasă. Iar opțiunile elevilor pen
tru lecțiile de biologie cu ca-

categoria cea mai bună 
actriță și a fost nominalizată 
la British Academy Awards.

Al doilea single extras 
din albumul Cher intitulat 
We All Sleep Alone (co - 
scris și produs de Sambora 
/ Jon Bon Jovi și Desmond 
Child) a atins locul 14 în 
Billboard (30.04.1988) și 
47 în UK.

După ce se ceartă cu 
Richie Sambora, Cher se 
împrietenește cu Robert 
Cameletti (24 ani), poreclit 
de presa de scandal "toy 
boy" deoarece este mult 
mai tânăr decât ea, consi- 
derându-l o jucărie. Cu 
toate acestea într-un inter
viu Cher declară că Rob 
este o persoană drăguță 
pe care o iubește foarte 
mult și cu care intenționea
ză să facă un copil. La sfâr
șitul lui 1988 Cher începe 
lucrul la un nou album, sti
mulată de nouă relație 
sentimentală. (- va urma -)

racter practic -aplicativ, ținute 
într-un cadru natural, sunt tot 
mai numeroase.

Un exemplu concret a fost: 
“studiul pădurii de foioase 
ca ecosistem terestru', o- 
cazie cu care elevii au obser
vat, comparat și descoperit 
singuri relația biotop - bioce
noză; influența variației fac
torilor abiotici asupra organis
melor vii; cauzele și conse
cințele atacului produs de unii 
dăunători animali; valoarea sa
nitară a pădurii și influența ei 
asupra sănătății și exemplele 
pot continua. Ieșirile repetate în 
parc, pe parcursul celor patru 
anotimpuri, le-au permis elevilor 
aprofundarea cunoștințelor, 
ieșirea din tiparele lecțiilor, 
precum și sensibilizarea lor 
față de natură.

Arboretumul fiind un eco
sistem complex, elevii au în
țeles rezistența acestuia față 
de factorii abiotici (climatici 
locali) și biotici (dăunătorii); 
rolul omului în prevenirea po
luării, în protejarea pădurii și 
păstrarea echilibrului în eco
sisteme, precum și consecin
țele dezechilibrelor din natură, 
datorate distrugerii unor specii.

în minunatul parc de la Si
meria, mulți elevi ar putea cu
noaște specii de plante den- 
drologice, ornamentale aclima
tizate și silvice experimentale.

Prof. Gabriela NAVRATIL
Școala Generală Nr. 2 -

Deva

Horia SEBEȘAN

Bătăuș identificat
Lucrători ai Biroului Poliției 

Criminale Deva au identificat un 
bătăuș notoriu care a agresat- 
o pe Steia Oprea în timp ce se 
afla în fața pieței bazar Micro 
15 Deva. El se numește Mihăiță 
Cristian Toma, are 18 ani și nici 
o ocupație. Cercetările au sta
bilit că a lovit femeia cu pumnii 
și picioarele cauzându-i leziuni 
care au necesitat pentru vin
decare 55 zile de îngrijiri medi
cale. Este cercetat pentru să
vârșirea infracțiunii de vătă
mare corporală.

Hoți în casă!•
Trei indivizi au pătruns nu 

cu multă vreme în urmă în lo
cuința lui Vasile Cosma din 
Deva, de unde au furat bunuri 
în valoare de 12.000.000 de lei. 
Toți sunt deveni și se numesc 
Tihamer Pinczes, 24 de ani,’ 
Ciprian Vlădulescu, 20 de ani, 
și Gheorghe Roznovan, 17 
ani. Nici unul nu are vreo ocu
pație. împotriva primilor doi s- 
a luat măsura arestării pre
ventive pe timp de 30 de zile.

Prostituate
sancționate

in urma unei acțiuni orga
nizate de lucrători ai Biroului 
Ordine Publică Deva pentru 
combaterea infracțiunii de 
prostituție, la intersecția DN 7 
cu Bulevardul luliu Maniu au 
fost depistate încă două femei 
care acostau persoane în ve
derea întreținerii de raporturi 
sexuale. Este vorba de 
Cosmina Furdui din Vărmaga 
și Cristina Munteanu din Deva.

Aii a sosit la Deva
Aii Majlat are cu puțin 

peste 20 de am, de loc este din 
Petroșani, nu are nici o ocupație, 
dar este recidivist. De puțină 
vreme el a poposit și la Deva, 
unde s-a pus pe treabă. Pe fu
rat mai exact. Din barul “Amigo" 
a furat într-o zi un radiocase- 
tofon și băuturi alcoolice în 
valoare de 1.200.000 de lei. 
Marea lovitură a dat-o însă la 
magazinul Ulpia. De aici el a fu
rat 6 ceasuri de mână în va
loare de 5.798.000 de lei.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Poliției 

municipiului Deva

<pănd fi-o poantă la Cinb
Echilibru
“Trebuie să fim pe deplin- 

convinși că, chiar dacă am pu
tea să ne ascundem de toți zeii, 
de toți oamenii, nu trebuie să 
făptuim nimic în mod hrăpăreț, 
nimic în mod nedrept, nimic în 
mod desfrânat, nimic în mod 
nestăpânit."

Cicero

întâlnire

Cum a de
curs întâlnirea cu bruneta 
aia drăgălașă?

- Aproape perfect!
- Ce vrei să spui?
- Că eu am fost punc

tual, iar ea n-a venit!

http://www.domino
http://www.lex.ro


Cuvântul liber 21 APRILIE 1999

S.P.I. CARNIEIAPLAST SJL 
DEVA

organizează interviu pentru ocuparea a trei posturi 
la Compartimentul Desfacere - Marketing și Fabrica 
mecanică.

Condițiile pentru ocuparea acestor posturi sunt:
- studii superioare tehnice sau economice;
- experiență in domeniul vânzărilor de cel puțin 2 ani;
- cunoștințe de marketing;
- cunoașterea la nivel cel puțin mediu a limbilor 

engleză sau germană;
- cunoștințe de operare pe calculator;
- disponibilitate pentru un program de lucru flexibil;
- permisul de conducere constituie un avantaj.
Concursul va avea loc la sediul societății la data de 

3.05.1999, ora 10,00.
înscrierea la concursul de selecționare se face la 

Compartimentul Resurse Umane al societății, prin 
completarea formularelor procedurale și prezentarea 
documentelor suport: act de studii, copie cap. IX al 
carnetului de muncă, documente de identitate, până la 
data de 27.04.1999.

Alte informații suplimentare la Compartimentul 
Resurse Umane al societății, telefon 227107, inter. 100.

'fKHNTLLE DE PUKUOTm
"OIVdHTUL LIBER"
Pentru a economisi timp și bani puteți pu

blica anunțuri de mică și mare publicitate în 
ziarul nostru, apelând la agențiile publicitare 
din:

* DEVA - ta SEDIUL REDACȚIEI din str. 1 
Decembrie, nr.35 (în clădirea Tribunalului 
Județean); - ia chioșcul de lângă magazinul 
COMTIM;-ta chioșcul  de lângă Saia Sporturilor; 
-la chioșcul din CARTIERUL MICR015 (stația de 
autobuz “Orizont1);

* HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia 
(tel.716926);

* BRAD, strada Republicii (tel. 650968), 
la sediul S.C.”MERCUR“;

* ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă maga
zinul “Pa!ia“;

* HA ȚEG, pe str.Progresului, nr. 1 (în 
spațiul secției foto). Telefoane: 770367, 770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, ia taxe 
rezonabile, publicarea cu maximă promp
titudine a tuturor anunțurilor de mică și mare

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

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

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

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

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

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

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

RĂMÂNEȚI CU NOI!
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

AMUIXIT
Puternică Companie Farmaceutică 

Mixtă, producătoare și distribuitoare de 
medicamente 

recrutează personal în vederea 
angajării cu carnet de muncă 

pentru poziția de reprezentant 
medical în zona Hunedoara, Alba.

Expediați CV-ul dvs. și scrisoare de 
motivație pe fax Ia nr. 057270620 sau 
014103965.

Condiții de angajare:
- medic (absolvent al Fac. de Medicină);
■ vârsta între 25-30 ani;
■ stagiatura efectuată;
■ disponibilitate pentru activitatea de 

promovare și vânzare de medicamente;
■ experiența anterioară în domeniu reprezintă 

un avantaj;
■ permis de conducere auto cat. B;
- exprimare fluentă în limba engleză.

PUBLICITATE

SC STILMES SRL DEVA
| B-dul Decebal, nr.6, tel/fax: 054/211128; 219045 |
| Confecționează |

• PRELATE CAMIOANE (10,5 DM/mp);
• ACOPERIRI TERASE - COPERTINE;

• BANNERE - PANOURI PUBLICITARE.
I--------------------------------------------------------------------------------- 1

Hidroizolații PLUVTTEC® Italia 
prin

SC AMBIENT CONSTRUCT SRL
Str. Depozitelor, nr. 1 (în incinta 

Cooperativei Cauciucul).
Relații la telefon 092/231946.

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

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

toată gama de conductori și cabluri electrice.
IMPORTANT

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

maximum 5 zile.
Informații la telefon 

054/232946.

SN ROMARM SA Rucuresti - Sucursala Orăștie» »
cu sediul în Orăștic, str. N. Titulescu, nr. 60, cod 2600, jud. Hunedoara, telefon 054/ 

241040, fax 054/241131,
organizează în ziua de 06.05.1999, ora 10, LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ 

pentru vânzarea de țevi și coturi rezultate din dezmembrarea Centralei termice de 
zona Orăștie.

în caz de neadjudecare, licitația se va relua în zilele de 13.05.1999 și 20.05 1999. 
Țevile și coturile oferite spre vânzare au următoarele prețuri de pornire:

OLT 35 TV <|>500xl2
ȚEVI

326.759 lei/m
COTURI

313.235 lei/buc
OLT 35 TV <(>324x8 224.763 lei/m 227.165 lei/buc
OLT 35 TV 4>219x8 114.303 lei/m 111.252 lei/buc
OLT 35 TV <j) 108x4 37.895 lei/m 21.882 lei/buc
OLT 35 TV 4>89x4 33.800 lei/m 18.480 lei/buc
Taxa de înscriere și participare la licitație este de 50.000 lei, iar garanția de 10% 

din valoarea licitată se achită la casieria unității.
Documentele de înscriere și participare la licitație se depun la sediul unității cu cel 

puțin 5 zile înainte de data desfășurării licitației.
Informații suplimentare la tel. 054/241040, int.145.

Daca v-ați saturat de probleme bănești, 

Dacâ dorifi sâ faceți ceva în viata, 

Atunci, este momentul sâ deveniti 
propriul dvs. stâpân!

Colecția «Afaceri la cheie» 

Creșterea prepelițelor japoneze

&
MX>lr :. U

IIMOMIU 
~4wcvirwr

O afacere la cheie este 
întotdeauna...
• Un dosar complet pentru crearea unei 

mici întreprinderi

• Ușor de înțeles de către nespecialiști

• Testata de mai multe persoane care 

au creat deja o astfel de afacere

• O idee de afacere care a dovedit câ poate 

aduce beneficii foarte bune
• Bazată pe cifre reale (capital initial, rata 

profitului, investiții etc.)

• O idee nouă care are un mare potential 

de dezvoltare

• Sau o idee veche, dar care este încă de 

mare actualitate

Completați ACUM cuponul de mai jos și veți primi GRATUIT informații suplimentare în cel mai scurt timp.

........... -J....... ...............■■■;................................................ :
□ DA, vâ rog sd-mi expediați GRATUIT pachetul meu cu informații suplimentare despre ’ 

colecția «Afaceri la cheie»:

Firma ..................................   Domeniul de activitate ................................................

Nume.....................................Prenume.................................... Funcția................. .............................

Localitatea....................................Str.............................................Nr.... Bl. ... Sc.... Et. ... Ap....

Sect./Cod........................ Jud........................................Tel............................... Fax............................
[1481)

Expediați 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.



VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan în 
Șoimuș. Tel. 094 864650. 
(2668)

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

• Vând casă în Dobra, str. 
Oborului, nr.9, preț nego
ciabil. (2664)

• Cumpăr spațiu comercial 
30-60 mp, central, sau garso
nieră, apartament, la parter, 
pentru privatizare. Tel. 058 
833864, orele 19-21. (4202)

• Vând vilă în roșu. Deva, 
Grigorescu, 20. Tel. 220370, 
223420. (3548)

• Vând casă, Bacea, corn. 
Ilia,133, 3 camere, beciuri, 
grădină, familia Pușcaș 
Marinei. (12)

• Vând apartament 3 ca
mere, ultracentral. Tel. 
227473, 092 411476. (4206)

• Vând apartament 2 ca
mere, Dorobanți. Tel. 
230130, după ora 16. (4224)

• Vând spațiu comercial 
51,47 mp, amenajat centru 
Petroșani. Tel. 214777. (4206)

• Vând urgent apartament 
2 camere, etaj 3, Deva, str. 
Minerului, tel. 241918, 
216283. (2606)

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

• Vând Fiat Panda înma
triculat, numere noi, cu multiple 
piese de schimb, motor, cutie 
etc. Sat Pricaz, nr.3. (3545)

• Vând două tractoare im
port Germania: Kramer 45 CP 
și unul 20 CP, hidraulice, stare 
bună. Tel.212, Pianu de Sus, 
jud. Alba. (4213)

• Vând ARO Diesel, cu 
remorcă. Tel. 227473, 092 
411476. (4206)

• Vând Barkas microbuz, 
stare funcționare, motor 
Renault, CIVT, numere noi, 
Orăștie, Pricazului, bloc 38/ 
31, tel. 241967 (2608)

• Cumpăr celulare GSM 
defecte, repar, decodez rapid 
și ieftin. Tel. 094 859958, 092 
743712. (3541)

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

• Vând cruce marmură 1,5 
milioane, stativ telefon sculp
tat marmură 1 milion. Tel. 
217075. (2673)

• Vând talon sau Dacia 
1300, 1978. Tel. 667137, 
după ora 16. (2672)

• Vând mașină industrială 
de cusut, surfilat, butonieră, 
cheiță. Tel. 094 171686. 
(4225)

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

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

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

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

• Vând tractor U650, re
morcă și plug. Informații Peș- 
teana, 094/583153 (9514)

• Termoprofil Orăștie co
mercializează tavan sus
pendat Donn, cărămizi de 
sticlă, ghips carton, tâmplărie 
PVC, vată minerală Tel, toate 
din import, la preturi de dis
tribuitor. Tel. 092/740048, 092/ 
741940 (2605).___________

• Vând semiremorcă cu 10 
familii de albine, Orăștie, tel. 
241249, între orele 21-22. 
(2607)

• Vând telefon mobil nou, 
Bosch, în garanție, preț nego- 
ciabil, tel. 092/405046 '(2609)

• Mobilă la comandă. Tel. 
094/790810 (2610)

• Țevi plastic, fitinguri,
încălzire centrală, prețuri 
fără concurență, Orăștie, 
lângă liceul chimic. Tel. 
054/241268, 094/790810 
(2610)__________________

• Vând computer 386, 
Laptop 386, videorecorder, 
combină muzicală, impri
mantă, TV color sport. Tel. 
711063 (2758)

• Vând cameră tineret. Tel. 
216442 (7123)

• Caut baby-sitter cu expe
riență pentru îngrijirea a doi 
copii. Informații tel. 094/283738 
sau 054/624067, numai între 
orele 11-12. (3573)

• Șofer cat. A,B,C,E, expe
riență, auto personal, caut loc 
de muncă. Tel. 626440. 
(3547)

niVERSE
 „

• Reamintim promoției 
1968-1969 a Colegiului Na
țional ‘'Decebal"Deva că 
întâlnirea de 30 de ani de la 
absolvire are loc în 14 mai, 
ora 10. Comitetul de orga
nizare,

• Tămaș Dan anunță inten
ția de autorizare din punctul 
de vedere al mediului a caba
nei particulare situate în Lu- 
peni, zona Straja. (2757)

PIERDERI

• Pierdut certificat înre
gistrare finanțe nr. 5196/IT 
aparținând SC Helios Miriza 
Exim SRL Teliuc. Se declară 
nul. (4204)

H ^COMEMORĂRI

ÎNCHIRIERI

• închiriez garsonieră cen
trală. Tel. 211204, după ora 
20. (2669)

OFERTE DE
SERVICII

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

• Oferim lucru la domiciliu. 
Tel. 092 785768.(3549)

• Căutăm distribuitori pen
tru bigudiuri și accesorii cos
metice. 092 532799. (3549)

• Societate comercială 
angajează muncitor vulca
nizare, mecanic auto. Con
diții: absolvenți și/sau șomeri. 
Tel. 230618, 223642. (4223)

• Efectuez sonorizări mu
zicale pentru diferite ocazii. 
Detin toate genurile de mu
zică. Tel. 262201. (4205)

• Societate comercială
angajează 2 barmani-ospă- 
tari. Informații tel, 018/591614 
(556)____________________

• O zi tristă și plină de 
durere este ziua de 22 aprilie 
când se împlinesc 6 luni de 
când ai plecat de lângă mine 
pentru totdeauna. Te vor 
plânge mereu soția ta Veta 
și nepoții Cornel și Aurica. 
Dumnezeu să te odihnească 
în veșnică pomenire, fie-ți 
somnul lin și îngerii aproape, 
vei fi veșnic în inimile noas
tre. Dumnezeu să te ierte,

• 800-1200 dolari, zu
gravi, faianțari, electricieni, 
constructori, Canada, ter
men lung. Tel. 01/8985819 
(2100 lei/sec). OP.

• Fermă zootehnică Ger
mania angajează lucrători 
agricoli necaîificați, 900 DM. 
Tel. 01/8985819 (2100 lei/ 
sec). (OP)

• Companie construcții 
Canada angajează zidari, 
tâmplari, cazare, masă, 15 
dolari/oră. Tel. 01/8985819 
(2100 lei/sec) (OP).

• "JOB SERVICE" recru
tează personal (ajutor bu
cătar, cofetar, patiser) pentru 
vase de croazieră S.U.A. Tel. 
069/229042, 092/511233. 
(OP)

• “M.V GRUP” recrutează 
dulgheri și fierari-betoniști 
pentru Israel. Tel. 069/ 
229042, 092/511233. (OP)

• Angajăm bucătar și os
pătar, condiții avantajoase, tel. 
241918. (2606)

• Societate internațională 
de import oferă imediat locuri 
de muncă cu câștiguri între 
700 000-1.000.000 lei/săptâ- 
mână. Nu necesită expe
riență. Tel. 627527, 094/ 
280444 (3591).

PERA ALEXANDRU
Dumnezeu să te milu

iască, îngerii să te ocrotească 
în împărăția cerească. 
Dumnezeu să te odihnească 
în veci. Soția Veta și nepoții 
Cornel și Aurica. Parastasul 
de pomenire va avea loc 
duminică, 25 aprilie, la 
Biserica catolică Geoagiu. 
(2607)

DECESE

• Primăria și Consiliul lo
cal al municipiului Deva își 
exprimă profundul regret 
pentru dispariția fulgerătoare 
din viață a fostului subprefect 
al județului Hunedoara,

PAVEL NICOLAIE
SEGESVARI

Sincere condoleanțe 
familiei îndoliate!

• Colectivul Agenției Ju
dețene pentru Ocupare și 
Formare Profesională Hu
nedoara aduce un ultim 
omagiu celui care a fost

NICOLAIE PAVEL
SEGESVARI

Transmitem sincere 
condoleanțe familiei îndo
liate.

• Colectivul Muzeului Civi
lizației Dacice și Romane 
Deva deplânge dispariția 
prematură și fulgerătoare a 
celui care a fost un apropiat 
colaborator al instituției 
noastre

NICOLAIE PAVEL 
SEGESVARI

Vei fi veșnic viu în inimile 
noastre (4210)

• Familia Naș Vasile și 
Gertrude este alături de 
familile Stanca Maria și Ni- 
colae, Badea loan și Rodica 
la greaua încercare prici
nuită de moartea mamei, 
respectiv soacrei. Sincere 
condoleanțe. (4219)

• Colectivul Sucursalei 
Miniere Deva este alături de 
familiile ing. Badea loan și 
Rodica și ing. Stanca 
Nicolae și Maria cu ocazia 
decesului celei care a fost

MARIA BODEA
o deosebită mamă și soacră. 
Dumnezeu s-o odihnească 
în pace ! (4222)

• Colegii din cadrul SC 
Apaterm SA Deva deplâng 
dispariția fulgerătoare a celei 
care a fost o foarte bună 
colegă

EUGENIA LAZIUN
Suntem alături de familia 

îndoliată și transmitem sin- 
cere condoleanțe. (4212)

• Cu inima și sufletul 
zdrobite, ne luăm rămas bun 
de la tine

JENI
Colegii tăi de la biroul 

financiar Vei rămâne veșnic 
în inimile noastre. (4212)

• Suntem alături de familia 
greu încercată de pierderea 
fulgerătoare a celei care a fost 
un suflet mare și un adevărat 
creștin

EUGENIA LAZIUN
îi vom păstra o veșnică 

amintire. Familia Pavel. 
(4221)___________________

• Colegii de la SC Salu
britate SA Deva sunt alături 
de colega lor Karina Laziun 
la greaua încercare prici
nuită de pierderea mamei. 
Dumnezeu s-o odihnească 
în pace ! (4209)

• Colegii de la SC Unita 
SA Sucursala Deva sunt 
alături de Țiti și Vasilica în 
greaua încercare pricinuită 
de pierderea celui care a fost 
un bun tată și socru

ENACHE CONSTANTIN
Sincere condoleanțe fa- 

miliei. (4214)

• Cu adânc regret anunțăm 
decesul celui care a fost

dr.ing. AUGUSTIN 
STANCIU

Corpul neînsuflețit se află 
depus la capela cimitirului 
din Simeria. înmormântarea 
joi, 22.04.1999, ora 13. Erika 
soție, Paula fiică.

• Colegii din Direcția 
Silvică Deva anunță decesul 
colegului lor

dr.ing. AUGUSTIN 
STANCIU

și transmit sincere condo
leanțe familiei îndurerate.

Compania Națională 
“Apele Române” 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Deva 
organizează LICITAȚIE PUBLICĂ pentru 

organizarea folosirii luciilor de apă din râurile 
interioare și lacurile de acumulare naturale 
pentru pescuit sportiv, în conformitate cu HG 
981/ 31.12.1998, în data de 7 mai 1999, la 
sediul SGA, Deva, str. C.A. Rosetti, nr. 9.

Relații la telefoanele 211773, 211536.

Nova Brasilia
Supreme Distribution Alba Iulia

Angajează agent comercial pentru județul 
HUNEDOARA.

Condiții:
• experiență în domeniu;
• mașină proprie (important).

Curriculum vitae se trimite la sediul firmei din 
Alba Iulia la tel/fax 058/816000.

I--------------------------------------------------------------------------------- 1
Se convoacă adunarea generală extra- | 

| ordinară a Baroului de Avocați - județul | 
. Hunedoara, pentru data de 24 aprilie , 

1999, ora 09.00, la sediul Tribunalului * 
I Hunedoara, pentru alegerea organelor 1 
I de conducere. Prezenta este obligatorie. I 
l___________________________________________ l

TRATAM FVT 
MATURAT

• Cu plante amestecate în număr de 32;
• Cu ciuperca din Tibet, folosind laptele crud;
• Cu ouă de prepeliță;
Informații telefon 213752

9

Compania Națională 
“Apele Române”

Sistemul de Gospodărire a Apelor Deva
organizează LICITAȚIE PUBLICĂ pentru ex

ploatarea covorului vegetal de pe digurile Deva, 
Batiz - Simeria, Ilia - Bacea, Brâznic, Săcămaș, 
Qelmar, Aurel Vlaicu, Suinprod Orăștie, în data de 
7 mai 1999, ora 10,00, la sediile formațiilor:

Deva - str. C.A. Rosetti, nr. 9
Ilia - str. T. Vladimirescu, nr. 2. 
Orăștie - str. Progresului, nr. 66.
Relații la telefoanele 211773, 211536.

Sucur/ala BAHKCOOP SA
Hunedoara - Deva

Agenția llațeg
Scoate la vânzare prin 

LICITAȚIE PUBLICĂ:
1. Vânzare imobil situat în Hațeg, str. Victor 

Babeș, nr. Ii, proprietar SC BUNGĂU SRL.
2. Vânzare imobil Fermă Agrozootehnică în 

Sălașu de Sus.
Licitația va avea loc în data de 26.04.1999, ora 

10,00, la Judecătoria Hațeg (Executor 
judecătoresc).

Informații la telef. 770030, Bankcoop Hațeg.

SC AGROTEHNICA SA 
ORĂȘTIE

cu sediul în Orăștie, str. Târgului, nr. 25, 
telefon 242060, vinde:

>
>
>

vaci cu lapte, 
juninci gestante, 
tineret pentru reproducție
toate din rasa Holstein. Preț negociabil.V
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Se solicită analize în scop profilactic
în ultimii ani, labo

ratoarele de analize 
medicale din țară s-au 
confruntat cu un aflux de 
pacienți, fiind deseori luate 
cu asalt. Obligați la 
efectuarea analizelor sunt 
cei internați în spital sau cei 
care suferă de anumite 
maladii, în cazul cărora 
astfel de investigații sunt 
absolut necesare. O parte 
însemnată a populației (care 
suferă de ... teama de a nu 
se îmbolnăvi) apelează în 
mod frecvent și în scop 
profilactic la serviciile 
laboratoarelor.

Laboratorul Spitalului 
municipal Hunedoara are 
competență de spital 
județean, efectuând toată 
gama de analize 
(hematologie, biochimie, 
bacteriologie, serologie, 
imunologie, citologie,

inclusiv examen profilactic 
pentru depistarea cancerului 
în sfera genitală feminină). 
“De asemenea, facem 
analize pentru prevenirea 
infecției nozocomiale, o

și din lipsa solicitanțilornu pot 
fi făcute aici, se numără și 
cea de depistare a 
sindromului imunodeficienței 
umane (HIV).

Beneficiarii de gratuități la

s

La laboratorul Spitalului 
municipal Hunedoara

analiză profilactică pe care 
lunar o solicită cam 3 - 4.000 
de persoane. Cererea este 
mare și a crescut simțitor în 
ultimii ani. Anul trecut, spre 
exemplu, am efectuat în to
tal 630 de mii de analize, 
ceea ce înseamnă 
aproximativ 2700 de analize 
pe zi”, ne-a spus dl dr. loan 
Rob, medic șef la laboratorul 
Spitalului Hunedoara. Printre 
analizele care din lipsa 
reactivilor foarte scumpi dar

r ~ -----------------------
La sfârșitul lunii trecute, dl Gheorghe 

Ana, deputatul PDSR de Hunedoara, a 
adresat o interpelare pentru Guvernul 
României, în care se referă îndeosebi la 
promisiunile actualei puteri și la situația 
reală din Valea Jiului. Redăm, în sinteză, 
ideile esențiale aduse în atenție:

“în campania electorală din toamna 
anului 1996, intrată deja în tradițiile 
românilor drept campania minciunilor 
nerușinate, toți politicienii aflați acum la 
putere au promis votanților din Valea Jiului, 
pe lângă marea cu sarea, asigurarea 
locurilor de muncă ca una din principalele 
măsuri de protecție socială.

Președintele României, aflat în 
exercitarea mandatului, a trimis minerilor 
din Valea Jiului o celebră scrisoare prin 
care se angaja că, dacă va fi ales, nu va 
permite închiderea minelor sau 
concedierea muncitorilor de 
acolo până ce nu va exista o 
alternativă efectivă și 
imediată de absorbție și 
ocupare a forței de muncă. 
Cu aceeași fermitate, cu 
aceleași promisiuni s-a 
adresat președintele 
invitaților selecționați pentru 
a forma “adunarea 
cetățenească” de la Lupeni 
în data de 4 august 1997 cu 
ocazia comemorării a 20 de 
ani de la mișcările 
revendicative cu caracter
economic ale minerilor din vara anului 
1977.

în paralel cu aceste deșertăciuni, prin 
ordonanțele de urgență cunoscute, 
Guvernul României a indus în starea 
psihologică a minerilor mirajul grămezii de 
talanți fără muncă, dar concomitent și 
teama că în situația neacceptării 
“ploconului” guvernamental tot vor fi dați 
afară prin închiderea, în viitor, a 
sectoarelor de producție sau a unor mine 
întregi”.

în continuarea intervenției se arată că: 
“Și astfel, “benevol”, siliți de teamă, 

înșelați de mirajul grămezii de bani, s-au 
cerut a fi disponibilizați peste 18 mii de 
mineri din Valea Jiului, respectiv peste 90 
mii din întreaga țară, din care marea 
majoritate de la abatajele cameră sau 
frontale, adică cei calificați. Este cazul să 
vă reamintesc cum perversa televiziune 
națională ca și unele posturi private de 
televiziune, pe toate canalele pe care au 
emis, ca și presa de limbă română - în 
această situație antiromânească - a 
prezentat repetat, cu insistență diabolică, 

kpe MINERUL ce se va întoarce acasă în

J
analize sunt bolnavii arondați 
spitalului Hunedoara, chiar și 
din teritoriu, precum și 
bolnavii internați în secțiile 
instituției. Recoltarea în 
ambulator se efectuează în 
policlinica spitalului, unde 
zilnic se înghesuie cca 120 
de oameni, iar rezultatele se 
eliberează în aceeași zi 
(după ora 14), cu excepția 
celor la care se lucrează mai 
multe zile (analizele de 
bacteriologie, spre exemplu,

durează 3 zile). Serviciul de 
gardă presupune o muncă 
titanică, deoarece în acest 
interval de timp sunt 
onorate cca 90 de analize.

Activitatea specifică 
profilului este aici foarte 
bine înfăptuită, iar 
personalul care lucrează în. 
laborator este calificat și 
competent. în prezent, la 
laboratorul Spitalului din 
Hunedoara activează doi 
medici, șase cadre 
superioare (biologi, chi- 
miști, farmaciști) și 20 de 
asistenți. Dotarea cu 
aparatura performantă pre
supune două autoanali- 
zoare de biochimie și un 
autoanalizor de hema
tologie care au intrat în 
funcțiune anul acesta.

Aparent n-ar putea exista 
nici o legătură directă între 
salariul minim pe economie și 
creșterea taxei pentru montele 
artificiale efectuate prin 
intermediul rețelei de 
reproducție și selecție a 
animalelor. în realitate însă, o 
asemenea legătură nu poate 
să fie ignorată. Detaliile 
necesare le-am primit de la dl 
ing. Niculiță Mang, directorul 
Oficiului județean Hunedoara 
pentru reproducția și selecția 
animalelor.

- întrucât - spunea 
interlocutorul - prin taxele 
încasate pentru numărul de 
însămânțări artificiale efectuate

cu material seminal provenit 
de la cei mai valoroși 
reproducători existenți acum 
în țară și în lume.

Referitor la costuri, aș mai 
face o subliniere. Anume 
aceea că în Franța, spre 
exemplu, costul unei 
însămânțări artificiale 
reprezintă contravaloarea a 
100 I lapte, în timp ce la noi 
acest cost e de peste zece ori 
mai redus. Dacă ne referim la 
cheltuielile totale reale, 
constatăm că la noi se 
acoperă abia 30-40 la sută, 
diferența fiind suportată de la 
bugetele de stat sau locale.

!n corelație cu salariul minim pe economie

Creșterea taxei
pentru monte

Cristina CÎNDA nu se acoperă nici pe departe 
cheltuielile cu manopera (ca să 
nu mai vorbim despre cele cu 
materialul biologic utilizat), 
pentru a asigura plata salariului 
minim pe economie 
operatorilor-însămânțători, 
suntem nevoiți să creștem de 
la 40 la 50 mii lei taxa pentru o 
montă efectuată la speciile de 
bovine și porcine. Mai 
menționez și faptul că de la 1 
februarie 1998 taxele n-au mai 
crescut, în vreme ce de atunci 
au sporit salariile în toate 
celelalte domenii de activitate, 
iar cele ale salariaților noștri au 
rămas la același nivel. Să nu 
mai vorbim de majorarea 
prețurilor la combustibili, la alte 
materii și materiale necesare 
în activitatea firmei.

- Ce alte precizări doriți 
să mai faceți?

- Am dori ca toți proprietarii 
ce dețin animale în gospodării 
să înțeleagă că repetarea, 
uneori, a însămânțărilor 
artificiale nu constituie ceva 
anormal. Repetarea montelor 
artificiale 'este explicată și 
științific prin faptul că în timp ce 
la o montă naturală se 
inoculează între 2 și 5 milioane 
spermatozoizi, la una 
artificială, conținutul dintr-o 
doză nu este decât de 12-15 
mii spermatozoizi. Trebuie avut 
însă în vedere că prin 
practicarea montelor artificiale

^Jnșămânțănle^ș^efecțuează"

- în acest context, ce 
cheltuieli se suportă de la 
bugetele locale?

- în conformitate cu 
precizările făcute de MAA și 
de Agenția Națională de 
Reproducție și Selecție a 
Animalelor din bugetele locale 
se suportă: 1) organizarea și 
funcționarea stațiunilor de 
montă naturală; 2) 
cumpărarea de reproducători 
la toate speciile pentru 
realizarea montei naturale; 3) 
cheltuielile pentru întreținerea 
punctelor de însămânțări 
artificiale, respectiv plata 
chiriei, reparații, zugrăveli, 
pentru posturile telefonice 
(unde există oare?).

Ordinul nr.40/1997 al 
MAA prevede că manopera 
pentru montă artificială este 
suportată de către crescătorul 
de animale.

Ar mai fi de spus că la 
autorizarea operatorilor- 
însămânțători se inten
ționează ca probele practice 
să fie susținute în prezența 
cadrelor didactice de la 
disciplina de Reproducție a 
instituțiilor de învățământ 
superior de profil, astfel încât 
să nu mai planeze suspiciuni 
privind profesionalismul 
operatorilor-însămânțători.

A consemnat 
Nicoiae TÎRCOB 

__________ ___________ /

T I I I I I I I I I I I

Maramureș, în Moldova sau în alte ținuturi 
ale țării românilor, de unde îl mânase 
anterior sărăcia.

Fals, mincinos, înjositor pentru o presă 
care se dorește a fi obiectivă și 
independentă. Din cei 18 mii de mineri ai 
Văii Jiului foarte puțini au părăsit Valea, iar 
din total nici unul nu s-a transformat în 
“oameni de afaceri” sau “fermieri" cu 
“grămăjoara” de bani cu care au fost 
manipulați de Guvern.

. Numărul mare de disponibilizați trăitori 
în localitățile Văii Jiului, exasperați de 
așteptare și de lipsa de perspectivă, sătui 
de minciuni, promisiuni și amânări, s-au 
grupat în Asociații pentru a putea deveni 
parteneri de dialog cu autoritățile, iar mulți 
dintre ei au participat la marșurile de 
protest din ianuarie și februarie 1999.

Deși prin cadrul juridic s-au creat, de 
aproape un an, 
posibilități de investire 
cu înlesniri fiscale, în 
“zona defavorizată" 
până în prezent nu s-a 
constatat canalizarea 
sau coagularea inte
reselor întreprinzătorilor 
în Valea Jiului.

De neînțeles este 
faptul că acolo, în Valea 
Jiului, nu este cunoscut 

.un centru care să 
informeze, să îndrume 
sau să consilieze pe 

eventualii temerari investitori, chiar dacă 
formal există diverse agenții, fundații, 
consorții etc., care se ocupă sau ar trebui 
să se ocupe cu această problematică”.

De asemenea, este de menționat că 
se pun câteva întrebări care își așteaptă 
un răspuns urgent și concret. De neînțeles 
apare, însă, și poziția unora din autoritățile 
publice locale, care în limita competențelor 
și autorității dată de lege, ar trebui să se 
implice în problematica dezvoltării 
economico-sociale a localităților. în 
această stare de lucruri, Guvernul 
României consideră că și-a terminat 
misiunea odată cu elaborarea Ordonanței 
privind zonele defavorizate?

Dacă s-a considerat și se consideră 
încă implicat, ce intenții are Guvernul 
României în legătură cu alternativele 
economice din Valea Jiului?

Este necesar ca personalul 
disponibilizat și familiile acestuia să intre în 
greva foamei sau să inițieze alte măsuri de 
protest neresimțind protecția statului față 
de cetățenii săi? Deocamdată răspunsul 
se lasă așteptat. (N.T.)

Deputatul hunedorean 
Gheorghe Ana susține 
problemele privind

Redresarea

V.

situației din 
Valea Jiului

Primăria municipiului Deva
Anunță populația că in data de 34 aprilie 1999 

se desfășoară TÂRGUL DE ANIMALE 
“BĂLȚATA ROMÂNEASCĂ” la Cristur. 

Târgul va fi deschis în fiecare a 4-a sâmbătă 
din lună.

r--------------------------
I Ratificare la 
IConvenția Curopeanâ 
I a Drepturilor Omului
! România a ratificat Acordul Eu- 
I ropean referitor la persoanele im- 
| plicate în proceduri înaintea Curții 
■ Europene a Drepturilor Omului, cât 
■și cel de-al Șaselea Protocol 
I Suplimentar Acordului General 
[asupra Privilegiilor și Imunității 
I Consiliului Europei.

Aplicarea Acordului european
| în ce privește persoanele care | 
i participă la proceduri în fața Curții 
! Europene a Drepturilor Omului este 
I necesară pentru modificarea 
[mecanismului de control al 
■ drepturilor omului, inițiată de 
•Protocolul 11 al Convenției 
I Europene a Drepturilor Omului, 
| care a instaurat o Curte unică (în 
.locul Comisiei și al Curții) ce 
• funcționează pe o bază 
| permanentă.
■ Acest Acord obligă Statele să 
! garanteze persoanelor care 
I participă la proceduri instituite în 
| virtutea Convenției Europene a 
> Drepturilor Omului și a Protocolului 
1 11 (agenți, consilieri, avocați, 
| reclămanți, persoane invitate de 

Președintele Curții să ia parte la 
procedură, martori, experți) 
imunitate în fața Curții unice cît și 
libertatea de corespndență cu 
acest organ și deplasare pentru a 
participa la procedurile sale.

I I I I I I
I I I I I I I I I
I
I
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'Agenția Județeană pentni Ocupare și Formare Profesională a județului Hunedoara
SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 20.04.1999
______ I------------------------------------------------------- ---------------------------------------

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
barman 6
brutar 2
bucătar 4
cofetar 4
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 1'
electrician de întreținere

| și reparații 4
| electromecanic reparator
obiecte de uz casnic 4;
electronist 2
electrotehnician 1
frigotehnist 4
inginer construcții
civile, industriale și agricole 2
inginer tehnică de calcul 2
'nginer textile, pielărie 3
maistru în industria textilă-
pielărie 3
mecanic auto 2
medic de specialitate 1
muncitor necalificat 85
optician 1
ospătar (chelner) 6

programator 
responsabil vânzări

| secretară

șef secție producție,
i exploatare, întreținere,
i reparații ind
|: șofer autobuz

șofer de autoturisme
și camionete 
tehnician normare, salarizare, 
organizare 
tehnician protecția muncii 
tâmplar universal 
vânzător 
vânzător de ziare 
zidar rosar-tencuitor

1
1
2

2
3

4

1
1
3

22
4

10

tot. locuri de muncă vacante 295

''informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare' 
Profesională puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare Deva, 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 
8.00-12.30V_______________________________________________________________________ '
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