
Consiliul județean 
Hunedoara are un nou 
vicepreședinte

Probabil că pentru 
reprezentanții presei, dar nu 
numai pentru ei, cel mai așteptat 
moment al ședinței Consiliului 
județean Hunedoara ce a avut 
loc la finele săptămânii trecute a 
fost dezbaterea punctului nr. 11 
al ordinii de zi; el prevedea 
alegerea unui nou 
vicepreședinte al CJH. S-au 
vehiculat în ultima vreme mai 
multe nume de consilieri care ar 
fi putut fi aleși, în respectiva 
funcție, dar în cele din urmă cea 
mai credibilă candidatură a fost 
cea a lui Gheorghe Marc. în 
favoarea domniei sale au votat 
22 dintre colegi. Domnul 
Gheorghe Marc este inginer și a 
ocupat funcția de manager al 
Regiei de gospodărie locală din 
Petroșani; are 45 de ani, este 
căsătorit și are un copil. Este 
membru al Partidului Democrat 
din anul 1997.

Alte 17 puncte s-au aflat pe 
ordinea de zi a CJH pe lângă cel 
privitor la alegerea 
vicepreședintelui. Odată cu 
alegerea ca subprefect a dlui 
luliu Winkler mandatul de 
consilier județean al acestuia a 
încetat, fiind necesară 
desemnarea unui nou consilier 
din partea UDMR. Astfel a fost 
validat ca membru al Consiliului 
județean dl losif Ciontoș, supleant 
pe listele respectivului partid.

La punctul doi al ordinii de 
zi au fost discutate și aprobate 
rapoartele de activitate pe anul 
1998 ale instituțiilor de cultură 
din subordinea CJH. Pentru 
Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane au fost prezentați 
principalii indicatori de activitate 
din anul trecut, evidențiindu-se 
faptul că, deși resursele 
financiare au fost relativ limitate, 
s-au realizat în întregime 
obiectivele propuse atât în ceea 
ce privește numărul de 
vizitatori, activitatea științifică 
dar și în ceea ce privește 
veniturile și cheltuielile instituției, 
în subordinea Consiliului 
județean se mai află Biblioteca 
județeană ,,Ovid Densusianu”, 
Teatrul de Estradă Deva, Teatrul 
Dramatic I.D. Sârbu din 
Petroșani, precum și Centrul 
județean de Conservare și 
Valorificare a Tradiției și Creației 
Populare.

De asemenea, au fost 
aprobate rapoartele de 
activitate ale regiilor autonome 
din subordinea CJH. Au mai fost 
adoptate două hotărâri 
referitoare la conturile de 
execuție ale bugetului propriu 
al județului Hunedoara și 
contului de execuție al fondului 
de tezaur județean.

A. NISTOR
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Războiul din Iugoslavia

începe sâ bata oare un 
vânt de pace?

Imprevizibili cum sunt în 
luarea deciziilor majore, din 
partea diplomaților te poți 
aștepta la orice. Este posibil, 
deci, ca în urma numeroaselor 
contacte diplomatice ce au 
avut și au loc în ultima vreme să 
se ajungă la o înțelegere în 
privința războiului din 
Iugoslavia, adică să învingă 
rațiunea și să tacă armele. 
Este și timpul să se întâmple 
așa dacă avem în vedere 

atrocitățile comise pentru 
nimicirea unui popor nevinovat.

Efectul nemijlocit al sutelor 
și miilor de rachete și bombe 
aruncate zi și noapte asupra 
Iugoslaviei se regăsește în 
pagubele de peste 100 miliarde 
de dolari, la care se adaugă 
viețile pierdute, care nu se mai 
pot evalua. Potrivit datelor 
vehiculate de mass-media în 
Kosovo și în celelalte zone ale 
Iugoslaviei au fost distruse 

peste 500 imobile, clădiri, 
uzine, poduri, rafinării și altele. 
Mai este de semnalat și faptul 
că cheltuielile militare ale 
forțelor NATO depășesc și 
ele, la rândul lor, 10 miliarde 
dolari.

Dacă aceste fonduri plus 
pierderile cauzate în urma

Nicoiae TÎRCOB

(Continuare în pag. 8)
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La Hațeg se pun 
bazele unui 
centru de 

integrare socială
- Inimi caritabile - deschise larg celor 

vitregiți de soartă
- Fostul șantier de construcții - spațiu 

de alinare a suferințelor și de speranță
- De departe, cu dragoste, în drum 

spre Țara Hațegului

Dl Timotei Vălean este președintele Fundației 
"Betania", din Hațeg, care.prevede prin programul și 
statutul său ocrotirea orfanilor, bătrânilor și invalizilor. 
Este o asociație demnă de respect, spre care se 
pot îndrepta multe suflete caritabile.

- Ca om al locurilor, am văzut mulți oropsiți ai 
soartei în zonă - handicapați, copii ai nimănui, bătrâni 
abandonați, bolnavi cronici - și ne-am gândit, în 
numele lui Dumnezeu, că ar fi bine să facem ceva 
pentru ei, spune dl Timotei Vălean. Și atunci, 12 familii 
de credincioși din Hațeg, cam 25 de persoane, am 
constituit Fundația “Betania''. Cu resurse proprii am 
cumpărat patrimoniul fostului șantier de construcții 
din oraș, în suprafață de vreo 7000 mp, cu spații și 
clădiri, și ne-am apucat să organizăm un eentru 
social. Numai că mijloacele noastre financiare au 
fost puține și am intrat în impas. Ne-a venit însă în 
ajutor părintele Petru Dugulescu, deputat PNȚCD de 
Timiș, a cărui soție este din Hațeg, iar domnia sa a 
păstorit vreo 15 ani în zona noastră, iubind oamenii 
de aici și fiind iubit de ei. Prin*fundația sa din 
Timișoara, “Isus, speranța României”, ne-a dirijat unele 
fonduri cu care ne continuăm lucrarea.

Lucrarea înseamnă un cămin de cazare pentru 
copii orfani, o școală profesională pentru pregătirea

D. GHEONEA

PUNCTE DE VEDERE

Prețuri, inflație, sărăcie
In strânsă corelație cu prețurile, 

care nu au de gând să se mai 
oprească, presiunea inflaționistă 

continuă să deterioreze grav puterea de 
cumpărare a populației, nivelul său de 
trai. Estimările guvernului referitoare la 
rata inflației pe anul 1999, acceptate de 
FMI, de 35 la sută, par să devină deja 
nerealiste, având în vedere că pe 
primele patru luni ale anului în curs 
inflația a atins nivelul de 18,2 la sută. în 
luna martie ea a fost de 6,4 la sută, adică 
mai mult decât dublă față de rata medie 
lunară, pentru ca în aprilie să 
înregistreze numai 4,8 la sută. Aceasta 
și ca urmare a unei ușoare calmări a 
prețurilor, însă și datorită faptului că 
evoluția cursului leu-dolar a cunoscut o 
relativă stabilitate.

în continuare, inflația pare că va 
marca noi creșteri. Principalul factor 
care va determina acest proces îl va 
constitui, după aprecierea specialiștilor, 
tot evoluția cursului leu-dolar, obligat să 
urce în defavoarea monedei noastre 
naționale, de trecerea vârfului de plată 
a datoriei externe, de 546 de milioane 
de dolari în această lună și de 390,5 
milioane de dolari în iunie. După cum 
majorările tarifelor la o serie de servicii 
vor influența și ele negativ calculele 
guvernanților privind inflația. Cifrele 
statistice sunt relevante. Față de luna 
decembrie 1998, costurile serviciilor au 
crescut în primele patru luni din acest 
an cu 22 la sută pe total, la unele fiind 
chiar mai mari: 28,5 la sută la energie(Continuare în pag. 8)

“Computer Top Solution ” 
Se demonstrează utilizarea aparatului 

de jotograjiat digital.
Foto: Traian MÂNU

“ Computer Top Solution”
Aflată la a IV-a ediție, expoziția 

de tehnică de calcul, birotică și 
telecomunicații “Computer Top 
Solution” a devenit o manifestare 
tradițională pe eșichierul 
expozițional hunedorean. La 
această expoziție au fost prezente 
cinci firme specializate și anume 
“Eta-2U”, “Top Tech”, “Exe Tech 
Computer”, “Dual Com Tech” din 
Deva și “Digital Electronic Com
puter” din Petroșani. Din cele 
declarate de dna Daniela Szitar, di
rector adjunct al Centrului de 
afaceri “Master”, organizatorul 

• expoziției, a reieșit că există un 

electrică, gaze naturale și încălzire 
centrală, 25,6 la sută la transportul in
terurban - ca urmare a majorării prețului 
la carburanți - și (atenție!) 50 la sută la 
prestațiile Romtelecom, privatizat în stil 
grecesc.

Dar caruselul scumpirilor continuă. 
Chiar zilele trecute s-au anunțat noi și 
considerabile măsuri de creștere a 
prețurilor la energia electrică (cu 54 la 
sută pentru consumul casnic) și la 
energia termică, la transporturi și la 
medicamente, la alte servicii și 
produse. Populația a simțit însă pe 
propriile buzunare escaladarea 
prețurilor și la o serie de mărfuri 
alimentare, bunuri de consum și 
articole industriale, care i-au înrăutățit 
continuu nivelul de trai. Și i-o va 
înrăutăți mai abitir în perioada 
următoare.

Iar dacă avem în vedere că salariile 
și pensiile n-au cunoscut ajustări 
semnificative, că numărul șomerilor 
este în continuă creștere, că pierderile 
în majoritatea domeniilor se tot 
acumulează și băncile dau faliment una 
câte una, observăm cu ușurință cum 
țara se afundă în sărăcie și deznădejde. 
Timp în care, acolo sus, “se ceartă 
bradu’ cu plopu’, care e mai mândru’n 
codru”, aleșii națiunii se întrec în 
excursii și concedii în străinătate, își 
mai trag o vilă, un sereleu, o 
indemnizație... C-așa e viața...

Dumitru GHEONEA

mare interes din partea firmelor 
ce comercializează tehnică de 
calcul de a ieși la rampă cu cele 
mai noi produse specifice 
domeniului informatic.

A fost expusă o gamă largă de 1 
sisteme, componente de calculator, I 
scannere, imprimante, copiatoare, , 
faxuri, tehnologie de fotografiere j 
digitală, sisteme de urmărire, j 
alarme control acces, video | 
interfoane cu facilități de înregistrare i 
pe timp de zi și de noapte. Au fost I 
prezentate și cele mai noi apariții de 
pe piața soft, în avanpremieră Of- I 
fice 2000 al firmei Microsoft.(A.S.) 1

Sfințirea unei plăci 
comemorative și a podului 
de !a Geimar - Geoagiu

Sâmbătă la 
"Podul lui 
Busuioc"

La împlinirea a trei ani de când a 
trecut în neființă inginerul Augustin Puiu 
Busuioc, constructorul podului de peste 
râul Mureș, ce leagă localitățile Geimar 
de Geoagiu, a avut loc dezvelirea și 
sfințirea unei plăci comemorative, 
precum și sfințirea Podului care poartă 
numele constructorului său. în prezența 
unei numeroase asistențe, a familiei, 
rudelor, a unor specialiști și foști colegi 
din Cluj, Timișoara, Deva și din alte 
localități, preotul Vasile Herlea a oficiat 
slujba de pomenire și sfințire.

După slujbă, personalitatea 
inginerului Busuioc a fost evocată de 
către ing. Aurel Achimescu, de la Grupul 
de șantiere, drumuri și poduri Timișoara, 
unitate unde defunctul și-a început 
activitatea, urcând toate treptele 
ierarhiei în profesia sa. De asemenea s- 
a afirmat prin seriozitate, promptitudine 
și calitate și ia alte lucrări pe care le-a 
realizat în județul nostru, precum și ia 
canalul Dunăre - București. Opera i-a 
fost însă încununată de "Podul lui 
Busuioc”, care a fost construit și după 
unele soluții originale adoptate în cadrul

__________N. TÎRCOB 
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Divizia A

Rapid s-a detașat 
la patru puncte 

de Dinamo
Prin victoria obținută clar la 

FC Național, cu un scor con
cludent (3-1), Rapid s-a detașat 
la patru puncte de principala (și 
unica) sa contracandidată la 
titlu de campioană în ediția '98 - 
'99. Rapidiștii au dovedit și pe 
stadionul din Cotroceni că se 
află într-o formă bună și ce e im
portant, acțiunile lor ofensive 
sunt cu ridicat coeficient de peri
culozitate la poarta adversarilor. 
La capitolul eficiență se înre
gistrează încă rateuri, dar e 
bine când se înscriu 3 goluri la 
o echipă cum e FC Național. Bu
curia galeriei din Giulești a fost 
mare și a ajuns în finalul partidei 
- când s-a aflat că scorul în 
meciul dintre Dinamo și Steaua a 
rămas alb - fără margini. Fiindcă 
să fie clar, nici cei mai înfocați 
suporteri din B-dul Ștefan cel 
Mare nu mai cred că Dinamo va 
câștiga toate cele 4 partide ce 
au mai rămas de disputat, în 
condițiile în care Rapidul ar tre
bui să piardă punctele luate 
avans. Suporterii dinamoviști 
sunt supărați că s-au pierdut 
punctele cu CSM Reșița și 
Steaua, dar sunt de-a dreptul 
îngrijorați pentru jocul mediocru 
al elevilor lui Dinu (pentru care 
se anunță vremuri grele), care 
evoluează fără vlagă și orienta
re tactică, de parcă nu s-au mai 
antrenat din turul campionatului! 
Oare să-l “lucreze" pe procuror, 
a cărui comportare dură lasă 
amprente. Cert este că 
Lucescu a câștigat duelul cu 
mai vechiul său adversar, fără 
să se gândească să-i arunce 
prosopul, cum s-a grăbit Dinu să 
o facă în Giulești.

Așa cum au promis, fotba
liștii de la CSM Reșița s-au în
tors neînvinși de la Foresta, ri
valul lor de temut în lupta pentru 
evitarea locului 16 din clasa
ment! Emoțiile au fost mari în am
bele tabere, jocul fiind întrerupt 
48 de minute din cauza unei ploi 
torențiale, cu gheață, ce a făcut 
impracticabil gazonul pentru joc. 
Gazdele ar fi vrut să se rejoace 
meciul în altă zi, dar meciul a 
putut fi reluat în aceeași zi și s- 
a încheiat nedecis (0-0). Res
pectând adevărul, gazdele și-au 
creat 4 ocazii bune de a marca, 
din care două rarisime. Și oas
peții au ajuns periculos în fața 
porții adverse, fără rezultat con
cret pe tabela de marcaj. Ei s-au 
îngrijit mai mult de apărare și au 
obținut ce au dorit într-un meci 
desfășurat într-un desăvârșit 
spirit de fair-play și pe teren și 
în tribună. Fapt notabil.

C. SANDU
-

DIVI2IA

I Fără menajamente

JIUL PETROȘANI - CORVINUL*

HUNEDOARA 3-1
Disputat altă dată pe scena diviziei A, 

tradiționalul derby hunedorean le-a surprins în 
acest an pe echipele fanion ale județului într-o 
situație destul de delicată. Jiul se află în ne
plăcuta postură de a lupta pentru evitarea 
retrogradării, orice pas 
greșit pe teren propriu 
însemnând automat mi
nimum un sezon în divi
zia C. Iar Corvinul ve
nea la Petroșani după 
un semieșec (0-0 cu FC Drobeta), în urma că
ruia se pare că cei din conducerea clubului au 
sistat plata primelor de joc până la recuperarea 
punctelor pierdute acasă. Dacă mai adăugăm 
că hunedorenii au ajuns la Petroșani cu emoții, 
autocarul lor rămânând în pană în Hațeg, avem 
imaginea aproape completă a tensiunii sub care 
s-a jucat această partidă.

Jocul în sine a fost unul fără menajamente. 
Minerii au început în forță prin câteva faulturi 
dure stabilind din capul locului cine “conduce 
ostilitățile” în teren. Și în plus, spre deosebire 
de partida de acum două săptămâni cu Chimica 
Târnăveni, sâmbătă minerii au jucat mai legat, 
mai organizat, mai eficient, în evoluția lor re- 
simțindu-se din plin mâna noului director tehnic 
Gogu Tonca. Primul gol a venit în minutul 23, 
atunci când Mocanu a speculat o greșeală de 
marcaj a hunedorenilor, reluând din voie o 
centrare de pe stânga a lui Stoian: 1-0. Petro- 
șănenii și-au mărit avantajul în minutul 33, după 
o cursă pe dreapta a lui Mocanu, Stoian în
scriind cu latul din interiorul careului și 2-0. 
Replica oaspeților a fost promptă, în minutul 35, 
la primul atac pozițional al Corvinului, Gheară 
șutând imparabil de la 22 metri în vinciul porții 
lui Hotoboc și 2-1. Finalul reprizei a fost încrân
cenat, minerii contracarând cu intrări “la rupere” 
(Neiconi - min. 41 și Stoian - min. 42 primind 
cartonașe galbene) tentativele de egalare ale 
hunedorenilor, care au dominat jocul.

Deși s-a înscris doar un singur gol, și acela 
din penalty, în repriza secundă am consemnat 
mult mai multe ocazii de gol decât în prima parte, 
jocul derulându-se cu rapiditate de la o poartă 
la alta. în contul minerilor am notat ocaziile lui 
Stoian (min. 50, 57 și 65), Neiconi (min. 61), 
Drăgan (min. 66), Poienariu (min. 77 bară - din 
lovitură liberă) și Stoica (min. 79), iar în cel al 
hunedorenilor pe cele semnate de Gheară 
(min.55, 67 și 71) și Mitrică (min. 72). în afara 
golului înscris de Stoica în minutul 83 în urma 
unui penalty obținut de Neiconi, am mai notat un 
gol înscris de Mitrică în minutul 90, din lovitură 
liberă de la 17 m, dar anulat corect de arbitrul 
Florin Verigeanu pentru off-side la un atacant 
hunedorean care a mascat intervenția por
tarului.

JIUL: Hotoboc - Doroș, Vesa, Poienariu, 
Irina - Drăgan (68 Damian), Mocanu (86 
Păcurariu), Stanciu, Stoica (cpt.) - Neiconi, 
Stoian (75 Ciornei).

CORVINUL: Rahoveanu - Rus, Măcnea, 
Ispas, Babarți - Dincă (cpt.), (80 Procorodie), 
N. Mitrică, M. Dinu, Gheară - Șandor, Pavel.

%_____________________Ciprian MARINUȚ t

UEGA DEVA - UNIREA DEJ
2-1

Și de această dată, tribuna stadionului “Cetate” 
a fost arhiplină, spectatorii deveni urmărind cu 
mare interes evoluția favoriților lor în lupta pentru 
evitarea retrogradării. Adversarul Unirea Dej a 
venit la Deva pentru a "ciupi" măcar un punct, 
întrucât se află în aceeași situație grea, a retro
gradării! Cum era normal, toți cei prezenți - apro
ximativ 100 de susținători ai oaspeților - au ținut și 

ei să participe la acest 
meci “derby" al subsolului 
clasamentului - se aștep
tau la o partidă viu dis
putată. Și așa a fost. De
venii au intrat de această 
dată mai hotărâți pe teren 

să-și apropie victoria, fapt constatat din primele 
minute ale jocului, ei atacând din start poarta 
oaspeților, cu incursiuni rapide pe centru și ambele 
flancuri, șutând spre poarta lui Pap Deac, din toate 
pozițiile posibile. De partea cealaltă s-a răspuns cu 
o apărare bine organizată, cu lansări pe atac ale 
coechipierilor lor Șuvagău, Ivan, Tamaș și Dulcea. 
După cum se știe, Unirea Dej a fost întărită cu câțiva 
jucători divizionari în frunte cu portarul Pap Deac, 
Holostă, Sălăgean, Cristea, Cremenischi, Șuvagău, 
Tămaș, Sorin Pop ș.a. Și antrenorul formației I. 
Balaur este preocupat să salveze echipa de la 
retrogradare. Așa se face că din dorința celor 
două echipe de a da totul pentru a nu pierde și a-și 
acumula punctele puse în joc, a rezultat un meci 
antrenant cu multe faze frumoase în special la 
poarta Unirii. începutul partidei aparține minute în șir 
devenilor. Acțiunile de atac “curgeau" mereu spre 
careul adversarilor și ceea ce a plăcut suporterilor 
echipei gazdă s-au încercat șuturile spre poartă 
din orice poziție prielnică. Așa s-a întâmplat în 
minutele 6,8,9,12,13,15, când am notat acțiunile 
ofensive periculoase, toate încheiate cu șuturi, 
unele parate de D. Pap, altele nu și-au atins ținta. în 
min. 9, 26, tunarii echipei Bordean și Luca au 
executat 2 lovituri libere de la distanță (30 și 35 de 
metri) puternic, respinse in extremis de portar. în 
min. 34, Bordean de pe linia de fund centrează în 
careul mic, însă Naniu nu poate relua în plasă. 
Oaspeții dau mari emoții în unul dintre 
contraatacurile lor în min. 37 când Bordean e 
nevoit să-l oprească la 16 m prin fault pe Șuvagău.

Dominarea devenilor se menține și la reluarea 
jocului și după numai 4 minute trecute din repriza a 
ll-a gazdele deschid scorul: la o fază "lucrată” de 
Popovici, Bosânțeanu trimite balonul spre plasă, 
portarul parează, însă mingea este șutată cu 
putere sub tranversală de neobositul Popa 1-0! Nu 
trec decât 2 minute și devenii înscriu din nou. Gigi 
Ștefan (într-o zi foarte bună) recuperează la 
centrul terenului, se angajează spre poartă și îl 
deschide “la întâlnire" pe Răican care nu poate fi 
oprit în careu decât prin fault de Cristea și lovitura 
de la 11 metri este transformată impecabil de 
Tănasă 2-0. Și gazdele mai puteau marca în mi
nutele 61,74 și 80 din ocazii dare de gol: Băncilă I- 
a pus în posesia balonului ca la carte pe Popa 
care a trimis pe lângă stâlpul porții: apoi Răican 
șutează senzațional spre colțul de sus al porții lui 
Popa și mingea trece milimetric pe lângă vinclu; 
pentru ca Gigi Ștefan să nu-l poată învinge pe 
portar la 6-7 metri de linia porții. Oaspeții de la 2-0 
au inițiat și ei mai multe incursiuni spre poarta lui 
Cibotaru și după o bară (63 Dulcea), reduc din 
handicap în min. 87 prin Sorin Popa, la o lovitură 
liberă din preajma careului de 16 m.

VEGA: Cibotaru, Bordean (46 Bosâncean), 
Zanc, Grosu, Gigi Ștefan, Popa, Băncilă, Luca, 
Tănasă (58 Chira), Răican, Naniu (46 Popovici).

Sabin CERBU .-------

VICTORIA DOBR A' 

-CASINO ILIA 1-5
Copleșiți de miza partidei, de 

numărul destul de mare de 
spectatori și lipsiți de experiența 
jocurilor decisive, jucătorii Vic
toriei Dobra au avut un start 
catastrofal care a generat apoi 
o evoluție sub așteptări a echi
pei. în schimb, mai motivați, mai 
organizați și mai bine pregătiți 
fizic, oaspeții au dominat tactic 
partida, obținând o victorie cate
gorică și meritată.

După ce în minutul 2 căpi
tanul oaspeților Murar a trimis în 
bară din lovitură liberă în minutul 
3 Plămadă a speculat o gre
șeală a apărării gazdă deschi
zând scorul cu un șut sec din 
careu: 0-1. Gazdele s-au arun
cat în atac dar Bumbaru și 
Stancu s-au dovedit neinspirați 
în distribuția baloanelor, iar vâr
furile Zalomir și Sas au avut o 
prestație foarte modestă, astfel 
că la poarta oaspeților n-am 
consemnat ocazii clare de gol. 
în minutul 29, în plină dominare a 
gazdelor, Casino scapă pe con
traatac și după o cursă a lui 
Șoancă, Sava înscrie cu un șut 
la colțul scurt: 0-2, stabilind sco
rul la pauză.

La reluare, nemaiavând ce 
pierde, jucătorii Victoriei s-au 
aruncat în atac lăsând spații 
uriașe în apărare, de care au 
profitat pe contraatac oaspeții, 
în minutul 62, la un astfeîde con
traatac, Sava a obținut un pe
nalty dar șutul slab al lui Lazăr a 
fost parat de portarul Lascu. 
Zece minute mai târziu, la un alt 
contraatac al oaspeților, Sas a 
oprit cu mâna pe linia porții o 
boltă trimisă de Potinteu. Penalty 
transformat de Sava și eliminare 
pentru jucătorul Victoriei. în mi
nutul 75, Bumbaru se complică 
în apărare, pasează la adversar, 
iar Burian șutează imparabil de 
la 20 m și 04. în minutul 87 oas
peții profită pentru ultima dată 
de degringolada din tabăra gaz
dă înscriind prin Popa: 0-5. Golul 
de onoare al gazdelor a fost 
reușit de Stancu, în minutele de 
prelungiri, șutul său din marginea 
careului fiind deviat în poartă de 
un apărător al lui Casino.

Foarte bun arbitrajul brigăzii 
brădene formată din Valentin 
Gavrilă - la centru și Stelian Chi- 
riță și Stelian Ștefan - asistenți. 
Observator A.j.F - Stan Hanzi.

VICTORIA: Lascu
Opariescu, Zoica, Sava, Mora 
(30 Beanga, 66 Meroniuc) - 
Bumbaru, Stancu, Costa (58 
Ciobanu), Vișan - Zalomir, Sas.

CASINO: Floricel - Lazăr, 
Cora, Plămadă, Caceu - 
Roman, Burlan, Murar - Sava 
(79 Dumitreasa), Șoancă, 
Sîrbu (46 Potinteu, 74 Popa).

Ciprian MARINUȚ

AS FAMOS 
ODORHEI UNIV. 

REMIN DEVA 26-31 
(13-20)

în ultima etapă a 
Campionatului Diviziei A, seria 
Vest, la handal feminin, pe 
teren propriu, Famos Odorhei 
a fost învinsă de către Univ. 
Remin Deva care a promovat 
astfel în Liga națională. Vom 
reveni cu amănunte în ziarul 
de mâine. (Cr. C.) 

UNIVERSITATEA
REN! ti DEVA• 
V1R0MET OR. 

VICTORIA 3H26
La Sala Sporturilor din 

Deva, în cadrul Diviziei A, seria 
Vest, la handbal feminin, 
echipa gazdă Universitatea 
Remin Deva s-a întâlnit cu Vi- 
romet Oraș Victoria. Aflată cu 
o treaptă mai sus în clasament, 
Univ. Remin și-a dovedit și în 
teren superioritatea prin jocul 
impus încă din primele minute 
ale întâlnirii.

Prima repriză s-a disputat 
într-un ritm alert, cu faze spec
taculoase, ceea ce a atras 
aplauzele publicului numeros. 
Devencele au înscris frecvent 
în poarta adversă, reușindu-le 
fazele pe contraatac, condu
când cu 10-4 (min. 17), 14-7 
(min. 22), 20-10 (min. 28). 
Firește, Remin s-a detașat net 
de echipa adversă, obținând, 
la pauză, scorul de 21-12.

“Prima repriză a reflectat 
modul in care trebuie să se 
prezinte o echipă ce dorește 
să ajungă in liga națională. 
Jocul a curs frumos, 
sportivele materializându-și o 
serie de acțiuni. Din păcate 
insă, repriza a doua s-a situat 
la polul opus. Echipa deveană 
și-a schimbat fața în sens ne
gativ, greșind adeseori pe 
fondul lipsei de mobilitate în 
apărare și a concentrării in 
atac. Acest lucru a permis 
oaspetelor să micșoreze dife
rența de scop, a declarat prof. 
Marcel Șerban, antrenorul 
echipei Universitatea Remin 
Deva. Oboseala acumulată de 
devence s-a făcut simțită mai 
cu seamă în min. 41-45, in
terval în care oaspetele au în
scris 4 goluri consecutiv, apro
piind scorul. La final de meci, 
tabela de marcaj arăta 31-28 
în favoarea devencelor.

Cristina ClNDA
. /

~ ......" ' ' '

& DIVIZIA A
Rezultatele etapei a 30-a: Univ. Craiova - 

“U" Cluj 4-1; Astra PI. - FC Argeș 0-1; Olimpia 
S.M. - FC Onești 1-6; Foresta - CSM Reșița 0-0; 
FC Național - Rapid 1-3; Farul C-ța - Ceahlăul 
P.N. 2-1; Oțelul Gl. - Petrolul 0-1; Gloria Bistrița - 
FCM Bacău 2-0; Dinamo - Steaua 0-0.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Farul - “U" Cluj; FCM Bacău 
- Dinamo; CSM Reșița - FC Național; Steaua - 
Foresta; Rapid - Olimpia; FC Onești - Astra; FC 
Argeș - Univ. Craiova; Petrolul - Gloria Bistrița; 
Ceahlăul - Oțelul Gl.

1. RAPID 30 24 5 1 68-16 77
2. Dinamo 30 23 4 3 88-24 73
3. Steaua 30 16 8 6 51-29 56
4. FC Argeș 30 17 4 9 50-35 55
5. FCM Bacău 30 15 8 7 39-32 53
6. FC Național 30 17 1 12 57-42 52
7. Oțelul 30 16 2 12 43-29 50
8. Petrolul 30 14 5 11 44-39 47
9. Astra PI. 30 12 6 12 38-29 42
10. Ceahlăul 30 13 3 14 47-47 42
11. Farul 30 11 4 15 31-45 37
12. U Craiova 30 10 6 14 39-44 36
13. Gl. Bistrița 30 10 6 14 46-53 36
14. FC Onești 30 10 3 17 46-61 33
15. CSM Reșița 30 5 11 14 26-56 26
16. Foresta 30 6 6 18 29-50 24
17. Olimpia 30 3 4 23 19-65 13
18. “U” Cluj 30 3 4 23 15-78 13

DIVIZIA 82
Rezultatele etapei a 29-a: <jaz Metan - U 

T Arad 2-1; Apulum A.l. - Minerul Motru4-2; ARO 
C-lung - Chimica Târnăveni 3-3; Jiul Petroșani - 
Corvinul Hd. 3-1; Drobeta Tr. S - Poli Timișoara 1- 
0; FC Bihor - ASA Tg. Mureș 2-0; Vega Deva - 
Unirea Dej 2-1; Inter Sibiu - Extensiv Craiova 2-2; 
FC Baia Mare - Dacia Pitești 4-1.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: FC Bihor - Drobeta Tr. S.; 
Poli Timișoara - Jiul; Corvinul - Apulum A.I.; 
Chimica - Gaz Metan; Min. Motru - ARO C-lung; 
ASA Tg. M. - Extensiv; Dacia - Inter Sibiu; 
Unirea Dej - FC Baia Mare; UTA - Vega Deva.

1. EXTENSIV 29 20 5 4 76-25 65
2. U T Arad 29 16 5 8 56-35 53
3. ARO C-lung 29 16 4 9 52-37 52
4. FC Bihor 29 14 5 10 34-29 47
5. Gaz Metan 29 14 4 11 49-43 46
6. ASA Tg. M. 29 14 2 13 38-37 44
7. Poli Timiș. 29 13 3 13 48-35 42
8. Inter Sibiu 29 13 3 13 43-39 42
9. Corvinul 29 12 4 13 42-48 40
10. FC Drobeta 29 11 5 13 36-41 38
11. M. Motru 29 11 4 14 37-47 37
12. Baia Mare 29 10 6 13 37-43 36
13. Chimica 29 10 5 14 32-47 35
14. Jiul 29 11 2 16 30-51 35
15. Vega Deva 29 10 5 14 30-51 35
16. Dacia 29 10 4 15 40-48 34
17. Apulum 29 10 4 15 34-46 34
18. Un. Dej 29 9 4 16 39-52 31

DIVIZIA C3
Rezultatele 
etapei: Petr. 
Țicleni - Min. 
Uricani 3-1; 

Min. Mătăsari - Min. Lupeni 2-0; Al. Slatina - Constr. 
Craiova 0-1; Șoimii Sibiu - Min. Certej 2-0; 
Forestierul Stâlpeni - Petr. Drăgășani 1-0; FI. Moreni
- Min. Berbești 1-0; Progresul Caracal - FI. Vâlcea 0- 
2; Petr. Stoina - Pandurii Tg. Jiu 3-1; Record Mediaș
- Gl. Reșița 3-5; Electro Craiova - Aurul Brad. 1-0.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Petr. Țicleni - M. Mătăsari; M. 
Lupeni - Al. Slatina; Constr. Cr. - Șoimii; Min. Certej - 
Forestierul; Petr. Drăgășani - FI. Moreni; M. Berbești 
- Progr. Caracal; FI. Vâlcea - Petr. Stoina; Pandurii - 

L Record; Gl. Reșița - Electro; M. Uricani - Aurel Brad.^

1. ELECTRO 32 25 6 1 73-19 81
2. FI. Vâlcea 32 22 4 6 83-36 70
3. Șoimii 32 19 10 3 74-28 67
4. Gl. Reșița 32 18 6 8 63-33 60
5. Pandurii 32 17 3 12 59-33 54
6. M. Certej 32 15 6 11 61-46 51
7. Petr. Stoina 32 15 2 15 59-57 47
8. Al. Slatina 32 14 3 15 42-45 45
9. Constructorul 32 14 2 16 55-51 44
10. FI. Moreni 32 12 7 13 56-51 43
11. Aurul Brad 32 13 4 15 55-50 43
12. M. Uricani 32 14 0 18 66-70 42
13. M. Berbești 32 12 5 15 52-69 41
14. Petr. Țicleni 32 13 2 17 44-68 41
15. M. Mătăsari 32 12 4 16 32-42 40
16. M. Lupeni 32 11 3 18 43-74 36
17. Petr. Drăgăș. 32 11 2 19 35-61 35
18. Forestierul 32 11 1 20 45-71 34
19. Progr. Caraca I32 7 5 20 36-81 26
20. Record M. 32 5 5 22 39-87 20

DIVIZIA

FC Paroșeni Vulcan - Constructorul Hd. 4-0.

Rezultatele etapei nr. 21 din 16 mal
1999:
Parângul Lonea - Min. Aninoasa 3-1;
Min. Ghelari - Min. Bărbăteni 4-2;
FC Dacia Orăștie - CIF Aliman Brad 10-0;
Min. Teliuc - Victoria Călan 0-1;

CLASAMENTUL
1.PAR. LONEA 17 15 1 1 47-14 46
*2. Dacia Or. 17 14 1 2 50-8 42
3. Vict. Călan 18 13 2 3 47-11 41
4. Aninoasa 19 9 1 9 31-25 28
5. Marmosim 17 8 3 6 34-19 27
6. Bărbăteni 18 7 2 10 23-40 23
7. Paroș. - Vulcan 18 6 4 8 23-25 22
8. Ghelari 17 6 1 10 30-36 19
9. Metalul 17 5 1 11 19-42 16
10. Min. Teliuc 18 4 3 11 22-37 15
11. CIF Aliman 18 4 2 12 14-56 14
12. Constr. Hd. 17 4 1 12 15-42 13

* Echipă penalizată cu un punct. 
Etapa viitoare nr. 22 din 23 mai: 
Min. Aninoasa - Met. Crișcior; 
Min. Bărbăteni - Parângul Lonea; 
CIF Aliman Brad - Min. Ghelari; 
Victoria Călan - FC Dacia Orăștie; 
Constructorul Hd. - Min. Teliuc.
CFR Marmosim și FC Paroșeni - Vulcan 

stau.



18 MAI 1999 Cuvântul liber
t

Luptător în două sisteme
- în 1996, dte Marcel 

Zbârcea, ați schimbat sca
unul de șef cu cel de pa
tron. E mai comod acesta 
din urmă?

- Referindu-vă la scaune, 
constat că vorbiți în termenii 
profilului activității mele, tre
cute și prezente, de prelu
crare a lemnului. Este ade
vărat că mulți ani am fost șef 
al Secției de cherestea din 
Vața de Jos, a IFET, iar ulte
rior la SC “Sargeția Forest” 
SA Deva. De la 1 martie 1996 
am inițiat o activitate pe cont 
propriu, un mini - ifet, dacă mă 
pot exprima așa, pentru că 
facem și exploatare și trans
port și prelucrare a lemnului. 
Poate că scaunul de dinainte 
era mai comod, mai călduț. 
Cel de acum este mai lejer și 
mai liber, în sensul că nu prea 
îl folosesc. Pe la birou sunt 
oaspete. Programul este non
stop. Locul meu de muncă se 
împarte între parchetele fo
restiere, căile de transport, 
atelierele de prelucrare a lem
nului, beneficiarii produselor 
pe care le realizăm.

- Ați trecut dintr-un sis
tem de stat intr-unui privat. 
Cum receptați modul de 
muncă, de acțiune?

- Am plecat de la zero, 
însă eu am fost și am rămas 

un luptător. Fără falsă mo
destie. Mi-a plăcut să mun
cesc, m-a caracterizat voința

"SURSELE NOASTRE
1>E FINANȚARE 

SUNT FOARTE MICI
- discuție cu dl lulius Lăpădătoni, 

primarul comunei Totești -

Rep.: - Die primar, îna
inte de orice spuneți-mi dacă 
și primăria Totești poate fi 
încadrată în rândul așa-nu- 
mitelor primării falimentare.

I.L.: - Nu cred că se poa
te pune problema falimentului 
primăriei, însă într-adevăr sur
sele noastre de finanțare sunt 
extrem de limitate.

Rep.: - Care este bugetul 
preconizat pentru acest an?

I.L.: - Bugetul nostru es
timativ pentru anul 1999 se 
cifrează undeva în jurul sumei 
de 1,11 miliarde de lei. Chel
tuielile preconizate se ridică 
și ele la aceeași sumă.

Rep.: - Ce sumă ați pri
mit de la buget?

I.L.: - Din păcate am pri
mit doar 300 de milioane de 
lei, bani extrem de puțini 
comparativ cu ceea ce era în 
anii trecuți.

Rep.: - Totuși, cum o să 
vă descurcați cu banii?

I.L.: - Păi, așa cum spu
ne o veche vorbă româneas
că, trebuie să ne întindem atât 
cât ne este plapuma. Acum 
au trecut vremurile când ni se 
spunea la fiecare pas ce tre
buie să facem. învățăm cu 
toții să ne gospodărim cu re
sursele pe care le avem. Si
gur, fondurile mici conduc la 
cheltuieli foarte mici. Spre 
exemplu, pentru întreținerea 
drumurilor vom dispune în 
acest an de numai 100 de 

și pasiunea pentru profesie, 
pentru lucrul bine făcut, atri
bute pe care nu le voi aban
dona niciodată. Ele constituie 
elemente esențiale ale succe
sului, ale satisfacției. După

Conversații
r

cum, în cei 40 de ani de viață, 
nu mi-am părăsit și nu-mi voi 
părăsi obârșia. Eu sunt din 
Ocișor, am făcut școala la 
Vața de Jos, iar acum mi-am 
stabilit sediul firmei (IMI) în 
Birtin, la nr. 35.

- Sigur că aveți un rea
zem solid în familie.

- Reazem moral desigur, 
care nu este dexieglijat. Soția 
lucrează la CFR, fiica este 
elevă în clasa a X-a la Liceul 
“Avram lancu” din Brad, iar eu 
îmi consum timpul și străda
niile zilnice împreună cu cei 
160 de salariați ai societății, 
fiecare cu rostul lui, cu porția 
(cartea) lui de muncă, cu gri
jile și nădejdile lui.

- înseamnă că merge 
treaba.

- Și mai greu și mai ușor. 
Avem de lucru, dispunem de 
comenzi, grație unei familii de 
italieni din Pezarro, cu care 
am făcut o asociere în partici- 
pațiune și cu care ne înțe
legem foarte bine. Peste 90 la 
sută din producția realizată -

milioane de lei. Este o sumă 
modică având în vedere că 
pentru asfaltarea unui singur 
kilometru de șosea este ne
voie de 1 miliard de lei.

Rep.: - Câți locuitori are 
comuna?

I.L.: - Avem peste 2000 
de locuitori în cele patru sate 
care aparțin de comună. Nu
mărul locuitorilor este într-o 
relativă creștere. în ultima 
perioadă mai mulți oameni s- 
au interesat de prețul caselor 
declarând că vor să se sta
bilească în această zonă.

Rep.: - Die primar, am 
înțeles că la nivelul instituției 
pe care o conduceți aveți 
relații cu instituții similare din 
străinătate.

I.L.: - Da, este adevărat, 
încă din 1990 ne-au vizitat 
aici elvețieni și francezi care 
au venit apoi aproape anual. 
De cele mai multe ori însă ei 
s-au limitat la a veni cu di
verse ajutoare, însă eu le-am 
sugerat că ar fi bine să vină 
aici cu planuri concrete in- 
vestiționale. Am trecut de 
mult de faza ajutoarelor, a- 
cum cel mai mare ajutor ar fi 
demararea unor proiecte in- 
vestiționale care să se re
flecte în activități de pro
ducție.

Rep.: - Die primar vă 
mulțumim și vă dorim succes 
în activitate.

A. NISTOR 

diferite repere de mic mobilier 
și binale - o exportăm în Italia, 
în Germania, chiar în unele 
țări din Asia, în mare parte cu 
mijloacele de transport proprii.

- iar satisfacțiile sunt, 
probabil, pe măsură...

- Dacă vă referiți la câș
tigurile oamenilor, nu putem 
spune că sunt prea mari. Ori
cum, peste media firmelor pri
vate din zonă. Măcar că mul
țumire totală nu există nicio
dată, nicăieri. Important este 
că 160 de oameni de aici au 
unde munci, că sunt harnici și 
serioși, că înțeleg să depă
șească și momentele mai ne
plăcute, că am reușit să con
solidăm o familie.

- Speranțe de mai bine ?
- Există. Ne facem. Atfel 

murim. Avem programe de 
dezvoltare a activității, de per
fecționare a tehnologiilor de 
lucru, de completare a efec
tivului, până în vara anului 
2000, cu încă 100 de oameni. 
Sperăm să reușim. Deși exis
tă atâtea probleme în acti
vitatea acestor întreprinderi 
mici și mijlocii, cum este și a 
noastră.

- S-au mai rezolvat din 
ele.

- în vorbe, în promisiuni. 
Concret, nu suntem ajutați 
absolut cu nimic. Măcar să nu 
fim frânați.

Dumitru GHEONEA

O firm» care răspunde cu seriozitate soliclUrUor 
cHențUor este ș! “L uxoptica ~ din Deva, b-dul 

Decabal, bloc N. parter (vizavi de Devasat) 
Foto: Traian MÂNU

La capătul satului de reședință a 
comunei Zam se află una din porțile de 
Intrare în județul nostru. Cum se pre
zintă ea acum,.înaintea verii, a începerii 
sezonului turistic 1999?

Obeliscul pe care scrie vertical “Ju
dețul Hunedoara” se află în picioare numai 
că lipsesc unele litere. Locul de refugiu 
aflat în apropiere are mesele ruginite, ca și 
scaunele de altfel, ce nu mai au șipdle de 
lemn, așa că nu se pot folosi.

în imediata apropiere se află două 
unități puse la dispoziția turiștilor. 
Prima se cheamă "Cabana Alex” - o 
unițate construită din lemn, cochetă, ce 
oferă o gamă bogată de mâncăruri și 
băuturi. A doua - deși încă n-are firmă 
- se numește Life’s Spark și aparține 
dlui Virgil Deheleanu, de loc din Timi
șoara. Am discutat cu dna Sanda Pe- 
trașca, contabila șefă.

- Când ați împrăștiat piatra din 
incintă?

- în această primăvară - ne-a răspuns 
interlocutoarea. Știți, când plouă nu se 
putea intra cu mașina în incinta popasului.

După ce s-a pus 
piatra accesul es
te mai ușor, inclu
siv parcarea.

Popasul turis
tic la care ne re
ferim are un Jjar- 
restaurant și patru 
căsuțe în care 
oaspeții pot popo
si de pe o zi pe al
ta. Locurile de ca
zare încă nu pri
mesc oaspeți, a-

cum se pun la punct și în curând vor pu
tea primi turiști.

- Ce ie oferiți celor ce, în trecere 
fiind, opresc aici?

- Giorbă de burtă, ciorbă de porc ce se 
gătesc în fiecare zi. Apoi mici, virșli,

La Brad,

COMPLEXUL CENTRAL A 
FOST READUS LA UN NIVEL 
SUPERIOR In CIRCUITUL 

COMERCIAL
Săptămâna trecută, la Brad, a avut loc un eveniment 

aparte în alimentația publică locală. în urma unui efort 
investițional de peste 40 de milioane de lei, SC Avram lancu 
SA Brad a readus în circuitul comercial Complexul Central. 
Renovarea din temelie a restaurantului brădean a reprezentat 
un prim pas al noii conduceri a societății de a promova un 
pachet de servicii de calitate și la un standard de calitate care 
să corespundă actualelor cerințe. Din păcate, în ultimii ani, 
Restaurantul Central a fost lăsat de izbeliște, deși în urmă cu 
15-20 de ani a reprezentat una dintre unitățile etalon în sfera 
alimentației publice hunedorene.

Festivitatea de inaugurare a fost deschisă, în prezența 
autorităților locale și a unui număr mare de invitați, de către 
dl dr. Viorel Băda, membru în Consiliul de administrație al 
societății și consilier municipal care a motivat necesitatea unei 
asemenea investiții pentru Brad, un local adecvat pentru 
oamenii de afaceri din zonă cât și pentru cei care vin cu 
diverse probleme în localitate. Hotărârea de a pune pe noi 
principii comerciale a fost luată de către noua conducere a 
societății care intenționează o nouă reconsiderare a întregii 
activități a societății. Se intenționează specializarea unităților 
pe tipuri de produse, nu desfășurarea unui comerț de tip 
butic care nu face altceva decât să demonetizeze activitatea 
comercială în general.

S-au făcut noi selecții în sfera personalului, acesta fiind 
promovat după criterii profesionale, iar salariile s-au stabilit pe 
criterii de performanță - la unele persoane salariile au crescut 
în ultimele trei luni de 4 ori, cu perspective de îmbunătățire pe 
măsura relansării activității comerciale.

Să mai amintim că în prezent capitalul majoritar al societății 
a devenit privat în urma cumpărării pachetului majoritar de 
către o firmă privată. Director a fost ales dl loan Hărăguș, iar 
•șef de complex a fost numită doamna Elvira Nan, om cu 
experiență in domeniul alimentației publice.

Corne! POENAR

intrare in Județ
grătare ș.a. la comandă. Avem un 
sortiment larg de băuturi răcoritoare și 
alcoolice.

- Cum vă împăcați cu vecinii? 
(Este vorba de internații Spitalului 
de neuro-psihiatrie - n.n.).

- Bine. Am reparat gardul ce ne 
desparte. Ceea ce deranjează este 
faptul că bolnavii sar gardul și ies la 
cerșit în parcarea de la șosea. Ies în 
pijamale și în halate de spital.

Unitatea are și o terasă mare ce 
nu se umple încă, dar se speră să se 
ajungă și acolo. Am sugera ca în pe
rioadele când afluența de clienți este 
mare să se angajeze și un ospătar.

încheiem aceste rânduri consem
nând că șoseaua între Zam și Deva 
este foarte bună, a fost marcată re
cent, iar semnele de circulație au fost 
înnoite.

Traian BONDOR

mai importanți
C/obiectiv al comunei!

■ Burjuc - și de fapt al consi-1 
I liului local și ai Primăriei -I 
| este realizarea unei pasarele | 
| peste năbădăiosul râu Mureș | 
| care să permită trecerea oa-1 
I menilor spre satul Tisa și. 
! invers de la Tisa spre satul ■ 
I de reședință a localității. Ide-1 
| ea aceasta s-a născut cu I 
| mai mulți ani în urmă și a fost | 
| aprobată pe vremea când |
■ prefect al județului era dl ■ 
| Costel Alic.

\Pasarelade\ 
I, „ . i

Buf/UC -i 

| un vis | 
! îndepărtat! 
i i
i După efectuarea docu-1 
I mentațiilor necesare, în 1998 I 
| au început lucrările. în anul | 
| trecut s-au realizat forajele și |
■ s-au cristalizat fundațiile de ■ 
! ancorare a cablurilor chel-!

■ tuindu-se circa un milion de j 
I lei. Era de așteptat ca Iu-• 
I crarea să se reia în acest an I 
| cu mai multă putere. Dar| 
| pentru 1999 nu s-a prevăzut |
■ în bugetul județean nici un ■ 
!leu pentru pasarela dintre j
■ Burjuc și Tisa. Comuna a 1 
I primit 310 milioane lei de la I 
| bugetul de stat, ceea ce este | 
| foarte puțin față de ce trebuie | 
| realizat în localitate în anul în | 
, care ne aflăm. La suma de .I I
j mai sus se adaugă 76 de J 
I milioane lei ce se vor aduna < 
I din impozite și taxe locale. I 
| Sunt însă puține speranțe -1 
| avându-se în vedere că mulți |
■ oameni din localitate și-au ■
I y i
. pierdut locul de muncă ce-l.
1 aveau la Deva, Ilia, Simeria 1 
I ș.a. - ca suma respectivă să I 
| fie atinsă. în această situație | 
| se speră să se aloce niște | 
| fonduri pentru pasarela de | 
. peste Mureș cu ocazia rec- ■ 
Jtificării bugetului țării care! 
I încă nu se știe când se va I 
I întâmpla.
| Traian BONDOR |
I___________________________I

un vis
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J OFERTĂ 
I SPECIALĂ!

•=rgz.
Bandă zincată pentru împământare 

Informații suplimentare veți obține la tel. 
054-221009; 217210, int. 180, sau la sediul 

firmei din Deva, str. Depozitelor nr. 19. 
Mai rețineți ceva! Comat DEVA oferă 
PRODUSE PENTRU TOȚI, SERVICII 

PENTRU EIECARE.

("vi prom "
___woo Saleirta, Teaetul Kh«r

FIRMA CU CAPITAL INTEGRAL OLANDEZ
Producâtor

Consiliul de Administrație alf
SC „Corvinul" SA Hunedoara

Convoacă Adunarea Generală Ordinară 
o Acționarilor la sediul societății din 

str. Moldovei nr. 8, în dota de 02.06.1999, 
ora 11, pentru toți acționarii înscriși la 

Aegistrul Român al Acționarilor la data de 
31.05.1999, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea închirierii spațiului A€ST. 
„Corvin" și a condițiilor de închiriere;

2. Diverse.
în cazul în care adunarea nu va fi legal 
constituită se va reprograma în data de 
03.06.1999, în același loc și Io aceeași oră. 

X_________________ _—_______________>

COLECTARE ORIGINALĂ
NUMR1 din orașele mari ale Germaniei șl Olandei

SORTARE 1»E SEZOANE .
REDUCERE DE BUN VENIT

3%

ANIMIX
CONCENTRATE FURAJERE

MAȘINI 
INDUSTRIALE 

DE CUSUT
suit licența.

PRINCIPALELE MAGAZINE DISTRIBUITOARE 
IN IUDETUL HUNEDOARA

S. C. MCM SANITFARM VET S.R.L. 
DISTRIBUITOR EN GROS: Deva, Str.Horia, Nr.57

T e I : 0 5 4 / 2 3 4.5 5 2
FARMACIA VETERINARĂ

Ordstie 
S.C. FAVER S.R.L. 
Tel: 094/ 636.430

S.C. ELECTRO UNVERS S.R.L. 
Simeria

Str. I Decembrie, Nr. 150 
Tel: 054/ 261.099 

Mobil: 094/507.642
FARMACIA VETERINARĂ 

Mita

FARMACIA VETERINARĂ 

Deva
Str. Libertdtii, Bl. I. Ap. II 

Tel: 054/ 234.552

FARMACIA VETERINARĂ 

Halea 
S.C.MUJAT VET FARM 

Tel:054/ 770.155

FARMACIA VETERINARĂ 

Câlon 
Complexul Strei 
Șos. Nafionalâ

CĂUTĂM 
JUDETUL

FARMACIA VETERINARĂ 

ALDOZOOFARM 
Geoagiu 

Tel: 054/648.623 
_________ oang________________________________ 1 
DISTRIBUITORI IN £ 

HUNEDOARA
LIVRĂM CONCENTRATE SI PE BAZĂ DE CUPOANE AGRICOLE

brother®
• vânzări în lei din 

stoc
• vânzări și leasing 

în valută
• vânzări de piese 

de schimb și service

Biroul brother® 
Sibiu, str. Dr. Ion 
Rațiu, nr. 9.

Tel./Fax:069-215958 
Mobil: 094-894768

Jepozit Cluj 
Sat Vlaha ni. 22 

lel/lax: 064-266.878, 
266.877, 018-591.874

Respectul pentru partenerii de trafic este pentru
conducătorii auto o datorie de onoare.

încheind la ARDAF. până la 31 Mai 1999, 
ASIGURAREA OBLIGATORIE DE 

RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO 
cu valabilitate pentru întreg anul 1999

TOȚI VOM CĂLĂTORI MAI LINIȘTIȚI.
Vă așteptăm la sediile noastre din:

Deva, Str. Dragoș Vodă nr.18, tel.: 222299 
Hunedoara, Str. Corvin nr,2, bl.2, parter, tel.: 712906 

Hațeg, Str. T.VIadimirescu nr.l, tel.: 777798
Orăștie, Str. Eroilor bl.Bl, parter, tel.: 247799 

Vulcan, Str. Mihai Viteazu nr.43, parter, tel.: 571725 
Brad, Str. Vânătorilor nr.12, tel.: 651060

LG Frigiderele Combi Type

Să n-ai nici o grijă: Frigiderele LG știu să facă 
atât de multe lucruri!

Sistemul MULTI AIR FLOW repartizează aerul 
rece uniform și rapid pe toate rafturile, păstrând 
alimentele proaspete timp îndelungat pentru a 
nu-și pierde gustul și valoarea nutritivă.

Dezghețarea periodică se face 
acum automat prin sistemul 
NO FROST. Intr-o singură 
combină ții provizii pentru □ 
întreagă familie.

Frigiderele LG sunt atât 
de inteligente încât îți 
cunosc toate tabieturile: 
cât de fraged să rămână 
cotletul și cât de rece preferi 
berea.

NO
FROST

PUI LA GHEAȚĂ
FĂRĂ GHEAȚĂ!

Ce nu poate încă să facă? Piața....

Prin RQ/MĂNEL ® LG We put people first
Tel.: 01 650 54 28



18 MAI 1999 Cuvântul liber

Caută să 
angajeze_________
PERSONAL 
PENTRU 
RESTAURANT

Dacă doriți
să lucrați într-o echipă tânără și 
dinamică, într-un loc plăcut și curat, 
unde se pregătesc și se servesc 
produse de cea mai bună calitate și 
sunteți o persoană:
• cu vârsta între 18-28 ani;
• entuziastă și adaptabilă;
• care poate lucra în 
schimburi și în week-end.

Vă rugăm să trimiteți curriculum vitae 
[menționând numărul de telefon] și o 
fotografie pe adresa:

McDonald's România SRL
Restaurant Deva, P-ța Gării, tel. 235868 

până la data de 23.05.1999.

ANUNȚ PUBLICITAR
pentru vânzarea de acțiuni prin NEGOCIERE DIRECTĂ

/ FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, București,
— / Direcția Vânzări Directe - AGRICULTURA, scoate la vânzare prin NEGOCIERE 

DIRECTĂ, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată 
prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, modificată și completată prin HG nr. 361/ 98, 95,27 % , rspectiv un 
număr de 2.076.002 din acțiunile Societății Comerciale “SUINPROD” - SA Orăștie, cu sediul în 
Orăștie, str. Luncii, nr.1 1, județ Hunedoara, cod fiscal R 3187222, număr de înmatriculare la Oficiul 
Registrului Comerțului J 20/225/ 1991 având:

Obiectul principal de activitate:
- creșterea și îngrășarea porcilor;
- creșterea și îngrășarea bovinelor;
- industrializarea cărnii de porc și bovină.
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C. din 6.04.1998): 54.475.000 mii lei. 
Cifra de afaceri (conform bilanțului din anul 1998): 30.622.320 mii lei 
Pierdere în anul 1998: 2.825.682 mii lei
Structura acționariatului la data de 6.04.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 2.076.002 95,27
PPM 102.998 4,73
TOTAL 2.179.000 100,00

Valoarea nominală a unei acțiuni este de 25.000 tei.
Prețul de ofertă de vânzare este de 36.050 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 

vânzare este de 74.839.872.000 lei.
DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția 

Portofoliu Oferte a Fondului Proprietății de Stat din București, strada Stavropoleos, nr. 6, parter, 
camera 4, telefoane 01/3036335, 3036347, între orele 10-16, până în ziua precedentă termenului 
de depunere a ofertei, inclusiv.

Pentru persoanele fizice/ juridice române, plata se va face cu ordin de plată tip trezorerie, în 
conturi în lei, deschise la Trezoreria Statului Sectorului 1, astfel:

* Prețul de vânzare al DOSARULUI DE PREZENTARE de 25.000.000 lei, în contul nr. 
50555351169,

* GARANȚIA DE PARTICIPARE de 2.245.196.160 lei, în contul nr. 50545351169.
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE și a garanției de 

participare se face în contul de devize convertibile deschis la EXIMBANK - București, nr. 
251121710001 în USD, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, la data achitării 
acestora.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la negociere este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Pentru participarea la negociere, ofertantul va depune documentele prevăzute în HG 55/1998, 

art. 27, modificată și completată prin HG nr. 361/ 1998, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE 
PREZENTARE și oferta, inclusiv Planul de afaceri, închise în plicuri sigilate, la Direcția Portofoliu, 
Oferte din strada Stavropoleos, nr. 6, parter, sector 3, București, până la data limită de 2 iunie1999, 
ora 12,00.

Deschiderea ofertelor va avea loc în aceeași zi (2 iunie 1999), ora 14,00, în prezența ofertanților.
Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în devize 

convertibile, la cursul Valutar, comunicat de Banca Națională a României, la data semnării protocolului 
de finalizare a NEGOCIERII DIRECTE.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare 
de garanție bancară valabilă180 de zile calendaristice de la data depunerii ofertei.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la Direcția Vânzări Directe - Agricultură, 
la telefon 01/ 3101693, fax 01/ 3101694.

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

r
ANUNȚ PUBLICITAR

pentru vânzarea de acțiuni prin UCITATIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu 
sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU 
STRIGARE, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, 

aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, modificată și completată cu HG nr. 361/ 98, 93,37 % din 
acțiunile Societății Comerciale “FABRICA ZARAND” - SA BRAD, cu sediul în Brad, str. Minerilor, 
nr. 5-7, județ Hunedoara, cod fiscal R 4946231, număr de înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului J 
20/112/ 1995, având:

Obiectul principal de activitate: Producția de umbrele, fabricarea altor produse metalice, confecții 
textile

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 629.800 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998): 1.544.266 mii lei 
Pierdere în anul 1998: 79.477 mii lei
Structura acționariatului la data de 9.10.1996 este:

Nr. acțiuniAcționar %

FPS 23.521 93,37
SIF - -
PPM 1.671 6,63
Manager - -
TOTAL 25.192 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 588.025.000 lei.

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

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 1.000.000 lei, taxa de participare în valoare 
de 500.000 lei și garanția de participare în valoare de 17.640.750 lei vor fi achitate la casieria vânzătorului
- sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul nr. 5122001 deschis la Trezoreria Statului BNR
- Deva, cod cont 50555351169.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE. 
Licitația va avea loc în data de 3.06.1999, ora 11, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 

10.06.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participantii.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

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

și a garanției de participare se face în contul nr. 251.121.710.001 de devize convertibile în USD deschis 
la EXIMBANK, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

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

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

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

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la FPS - D.T. Hunedoara - dna Rozalia 
Secașiu, tel. 054/211089 sau 214503, zilnic între orele 10-13.

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

ANUNȚ PUBUCTTAR
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, 
sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37Ă, scoate ta vânzare prin LICITAȚIE

CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin 
Legea nr. 44/1998 și HG 55/98,jnodificată și complectă cu HG nr. 361/ 98, 93,6516 % din acțiunile 
Societății Comerciale “TURNATORIA 1" ■ SA CALAN, cu sediul în Călan, str. Fumalistului, nr. 
17/C, județ Hunedoara, cod fiscal R 10381034, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului 
Comerțului J 20/204/ 1998, având:

Obiectul principal de activitate: turnarea fontei, piese turnate din fontă
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C. din 15.03.1999): 

2.816.350 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998): 14.384.815 mii lei
Pierdere în anul 1998: 5.598.633 mii lei
Structura acționariatului la data de 15.03.1999 este:

Nr. acțiuni
105.521

Acționar
FPS 
SIF 
PPM 
Manager 
TOTAL

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 2.638.025.000 lei.

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

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 2.500.000 lei, taxa de participare în 
valoare de 2.500.000 lei și garanția de participare în valoare de 79.140.750 lei vor fi achitate la 
casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul nr. 5122001 deschis 
la Trezoreria Statului BNR - Deva, cod cont 50555351169.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 2.06.1999, ora 14, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data 

de 9.06.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

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

participare și a garanției de participare se face în contul nr. 251.121.710.001 de devize convertibile 
în USD deschis la EXIMBANK, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data 
achitării acestora.

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

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

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare 
de garanție bancară valabilă120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la FPS - D.T. Hunedoara - dna Rozalia 
Secașiu, tel. 054/211089 sau 214503, zilnic între orele 10-13.

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

%

93,6516

7.153 6,3484

112.674 100,00

http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
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Pentru 
îmbunătățirea 
hranei copiilor 

bolnavi
Spitalul de neuropsihia- 

trie din Păclișa are o supra
față totală de 26 ha, un parc 
cu pomi de toate categoriile 
și un lot agricol. “De pe 
acest lot - afirma dl Virgil 
Bernat, directorul economic 
.al unității, ne asigurăm car
tofii necesari pentru ali
mentația bolnavilor. Avem 
plantați cartofi pe 2,5 hec
tare. De asemenea, avem 
1,5 ha de lucernă pentru 
masă furajeră necesară 
porcinelor și celor două 
vaci de rasă pe care le-am 
cumpărat; pe 1,5 hectare 
avem orzoaică și 90 de ari 
de grădină. Tot ceea ce 
producem - zarzavat, cea
pă, spanac, salată, cartofi și 
verdețuri - din lotul nostru 
ne ajută să îmbunătățim 
calitatea hranei bolnavilor, 
alocația pentru aceasta 
fiind de numai 13500 lei.”

Din toamna anului tre
cut, majoritatea lucrărilor se 
execută mecanizat, cu uti
laje cumpărate din banii do
nați de la o organizație de 
binefacere din Germania 
(Evang - Luth Pharramt 
Numberg Mogeldorf), dar și 
cu sprijinul unei societăți 
din zonă. “Este vorba de 
societatea dlui ing. Vasiu, 
un om de bună credință, 
care ne-a ajutat foarte mult, 
fiind un mare specialist în 
cultura cartofului" - aprecia 
dl V. Bernat.

Recent, cei care se d- 
cupă de administrație au 
înființat și o crescătorie de 
iepuri. Crescătoria proprie 
de porci are la această oră 
37 de capete, din decern-' 
brie '98 până în prezent 
fiind sacrificați 22 de porci. 
“Conducerea fermei din 
Romos ne-a promis două 
scrofițe de prăsilă de o ca
litate excepțională, pe care 
le vom aduce contra cost; 
aceasta pentru a ne dez
volta în continuare crescă
toria și cu o altă rasă de 
porci - preciza directorul 
economic. Tot ceea ce se 
face în această gospodărie 
ajutătoare (nu este anexă) 
se face numai pentru îm
bunătățirea hranei copiilor 
internați aici.”

Estera SÎNA

Marți 
18 mal

TVR1

9.00 TVR Cluj-Napoca 
10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Căsuța din 
prerie (s/r) 14.10 Santa Bar
bara (s/r) 15.00 Emisiune 
pentru persoane cu handicap 
16.00 Emisiune în lipiba 
maghiară 17.30 Familia 
Simpson (s, ep. 57) 18.10 
Sunset Beach (s, ep. 455) 
19.00 Jumătatea ta (cs) 20.00 
Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 
specială 21.00 Provinciala 
(dramă Franța/Elveția 1980)

TVR 2
8.00 Sailor Moon (d.a/r) 

9.00 Ultimul tren (r) 10.30 
Scena politică (r) 11.00 Preotul 
și cârciumărița (f/r) 11.45 
Ecranul (r) 12.15 Documente 
culturale 13.15 Rebelul (s,

Intervenția senatoruluit

Doru Gaița în Parlamentul 
României

în prezenta interpelare mă adresez primului-ministru 
Radu Vasile și domnului Liviu Marcu, președintele Agen
ției Naționale pentru Dezvoltare Regională.

în ultima vreme am exprimat clar necesitatea unei 
legislații stabile clare, coerente, nebirocratice și favorabile 
economiei. în ciuda acestei solicitări, dar și a declarațiilor 
de intenție convergente ale reprezentanților puterii, 
prevederile proiectului de “Norme metodologice pentru 
aplicarea OUG 24/1998 privind regimul zonelor defa
vorizate, aprobată și modificată prin Legea 20/1998, 
elaborat de Agenția Națională de Dezvoltare, sunt ne
clare, redundante și birocratice. Ele prevăd realizarea 
unui monopol, cel de a concepe și propune proiecte și 
programe. De asemenea, se propune înființarea de noi 
structuri de avizare și control de tip financiar-fiscal și 
vamal, paralel organismelor de specialitate deja exis
tente. Se preconizează o relație neechilibrată între in
vestitori și Agenție, în ceea ce privește absența terme
nelor de analiză a solicitărilor de restituire a taxelor 
vamale plătite anticipat, sau a termenului de plată a 
acestora.

Proiectul de norme este incomplet lipsind normele 
aferente Ministerului de Finanțe și ale Ministerului Agri
culturii. în forma în care au fost concepute, normele 
prezentate nu fac decât să împiedice demararea investi
țiilor în zonele defavorizate și să crească birocrația și 
corupția, în loc de a sprijini relansarea economică 
obligatorie.-

în consecință, vă rog a dispune toate demersurile 
necesare pentru elaborarea unor norme corespunzătoare 
care să facă posibilă aplicarea în practică a Legii 20/ 
1998. în județul Hunedoara la ora actuală sunt înma
triculate în perioada 1.12.98-31.03.99 în zonele defa
vorizate Brad și Petroșani 212 societăți comerciale (198 
cu capital român, 14 cu capital mixt) și care nu-și pot 
desfășura activitatea așa cum au conceput-o.

Declarație politică a PUNR
în legătură cu Memorandumul încheiat între Guvernul 

României și Fondul Monetar Internațional, PUNR face 
următoarea declarație politică.

1. PUNR apreciază că finanțarea externă reprezintă
una dintre modalitățile principale de relansare eco
nomică a țării, prin retehnologizarea activităților direct 
productive și dezvoltarea infrastructurilor economiei 
naționale. în consecință, PUNR susține existența unor 
relații corecte cu FMI și Banca Mondială, întrucât numai în 
acest fel se poate asigura accesul țării noastre la finan
țarea externă a reformei economice și sociale din 
România. ,

2. Din păcate, coaliția guvernamentală CDR-USD- 
UDMR nu a negociat Memorandumul încheiat cu FMI în 
spiritul intereselor naționale fundamentale ale României 
în plan economic și social. De aceea, acest acord va 
avea consecințe dramatice pentru economia națională și 
pentru populația României.

3. Este de neînțeles faptul că actuala putere continuă 
politica iresponsabilă de scădere a PIB, și în acest an, cu 
cel puțin 7-8 la sută. Așadar, în loc de relansare eco
nomică, Guvernul Radu Vasile oferă populației României 
declinul economic accentuat al țării. în consecință, șo
majul va ajunge să reprezinte aproape 16 la sută din 
totalul forței de muncă, ceea ce va conduce la înrăută
țirea nivelului de trai al populației.

4. Din nefericire, în continuare, politica economică a 
actualei coaliții guvernamentale are în vedere numai 
creșterea fiscalității, a taxelor și impozitelor percepute 
populației, fără a încuraja în nici un fel investițiile au
tohtone și crearea de noi locuri de muncă pentru 
personalul disponibilizat în urma lichidării activității unor 
agenți economici cu capital majoritar de stat.

5. PUNR atrage, în mod foarte serios, atenția actualei 
puteri că, prin lichidarea unui număr impresionant de 
agenți economici cu capital majoritar de stat, nu face 
decât sâ condamne poporul român la sărăcie și dispe
rare totală. în realitate, falimentul industriei și agriculturii 
românești a fost și este provocat, în mod deliberat, de 
actuala putere prin totală incompetență și dezinteres.

ANUNȚ DE LICITAȚIE 
DESCHISĂ FĂRĂ 

PRESELECȚIE
1. Persoana juridică achizitoare: Regia Națională a 

Pădurilor - Direcția Silvică Deva
2. Organizatorul licitației: Direcția Silvică Deva; 

adresa: localitatea Deva, str. Mihai Viteazu, nr.10, cod 
poștal 2700, tel: 054-225199, 054-224649; fax: 054-224599.

3. Obiectul licitației: Combaterea torenților din 
bazinul hidrografic Grădiștea, Obiectul I.

4. Documentele licitației se pot procura zilnic, între 
orele 8-11, contra cost, de la sediul Direcției Silvice Deva; 
costul documentației: 200.000 Iei.

5. Termenul limită de depunere a documentelor: 8 iunie
1999, ora 9. !

6. Deschiderea licitației: 8 iunie 1999, ora 11,30.
7. Sursa de finanțare: surse bugetare și credite externe 

FDSCE.
8. Condiții de participare: îndeplinirea condițiilor de 

calificare și a plafoanelor valorice pentru:
a) Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani: 3.600 

milioane lei;
b) Valoarea pentru fiecare lucrare similară 

terminată: 1000 milioane lei;
c) Capacitatea financiară: 600 milioane lei;
d) Garanția de participare: 16 milioane lei.

ANUNȚ DE LICITAȚIE 
DESCHISĂ FĂRĂ 

PRESELECȚIE
1. Persoana juridică achizitoare: Regia Națională a 

Pădurilor - Direcția Silvică Deva
2. Organizatorul licitației: Direcția Silvică Deva; 

adresa: localitatea Deva, str. Mihai Viteazu, nr.10, cod 
poștal 2700, tel: 054-225199, 054-224649; fax: 054-224599.

3. Obiectul licitației: Refacerea drumului forestier 
calamitat “Axial Strei”.

4. Documentele licitației se pot procura zilnic, între 
orele 8-11, contra cost, de la sediul Direcției Silvice Deva; 
costul documentației: 200.000 lei.

5. Termenul limită de depunere a documentelor: 8 iunie 
1999, ora 9.

6. Deschiderea licitației: 8 iunie 1999, ora 11,30.
7. Sursa de finanțare: surse bugetare și credite externe 

FDSCE.
8. Condiții de participare: îndeplinirea condițiilor de 

calificare și a plafoanelor valorice pentru:
a) Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani: 5.000 

milioane lei;
b) Valoarea pentru fiecare lucrare similară 

terminată: 3000 milioane lei;
c) Capacitatea financiară: 800 milioane lei;
d) Garanția de participare: 48 milioane lei.

ep. 51) 14.00 Conviețuiri 15.10 
Limbi străine. Franceză 15.35 
Sailor Moon (d.a) 16.00 Grecia 
(s, ep. 40) 16.45 Santa Bar
bara (s, ep. 853) 17.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 
17.55 Filmele săptămânii
19.10 Dosarele istoriei 20.10 
Căsuța din prerie (s, ep. 28) 
22.20 Teatru TV prezintă: 
„Scapino”

ANTENA I
6.45 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.30 
Odiseea americană (do) 12.00 
Civilizații pierdute (do) 13.00 
Știrile amiezii 13.15 
Esmeralda (s, ep. 40) 14.00 
Foișorul de foc (talkshow) 
15.00 Ape liniștite (s, ep. 43)
16.10 Luz Maria (s, ep.14) 
17.00 Știri 17.25 Camila (s, ep. 
74, 75) 19.00 Observator 20.00 
Kalifornia (thriller SUA 1993)
21.45 Fără obligații (s) 22.15 
Observator 22.45 Tucă Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e ai tăul 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 Film (f/r)
12.30 Dharma și Greg (s/r)
13.00 Știrile PRO TV 13.05 
Hercule (s) 13.45 Xena,
prințesa războinică (s) 14.30 
Planeta fantastică (s) 15.00 
Oglinda timpului (s) 15.30 Fa
milia Bundy (s) 16.00 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.45
Ștrengărița (s) 17.30 Știrile 
PRO TV 18.00 Dreptul la 
iubire (s) 18.45 Știrile PRO TV
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Renegatul (s, ep. 4) 21.30 
NYPD Blue (s, ep. 62) 22.15 
Știrile PRO TV 22.30 Susan (s, 
ep.14) 23.00 Știrile PRO TV/ 
Profit 23.30 Profesiunea 
mea, cultura

PRIMA TV
9.00 Prima oră 13.00 

Nimeni nu e perfect (s) 14.00

Jerry Springer Show 15.00 
Atingerea îngerilor (s) 16.00 
Celebri șl bogați (s) 17.00 
Maria Mercedes (s) 18.00 Știri
18.50 Real TV 19.00 Camera 
ascunsă (div.) 19.30 Viper (s, 
ep. 23) 20.20 Impostorul (co. 
Franța/SUA 1991) 21.50 Poză 
la minut (s) 22.20 Știri

ACASĂ

7.00-12.30 Filme și seriale 
(reluări) 14.15 Maria (s) 15.00 
Milady (s/r) 16.00 Guadalupe 
(s) 17.00 Viața noastră (s)
17.50 Dragoste și putere (s)
18.45 înger sălbatic (s) 19.30 
Căsuța poveștilor 20.15 
Celeste se întoarce (s) 21.00 
Minciuna (s) 21.45 Surorile (s)
22.45 Cumătră uscată (f. p. 
Italia 1962)

HB®
10.00 Jumanji (f.a. SUA 

1995) 11.45 Un liceu de slănțuit 
(co. SUA 1996) 13.15 Franklin

(d.a) 13.45 O altfel de tabără 
(co. SUA 1994) 15.15 Suspecți 
de serviciu (thriller SUA 1995) 
17.00 Totul despre sex (s. er)
17.30 Prințese de culoare (co. 
SUA 1997) 19.00 Pe urmele 
criminalului (thriller SUA 
1995) 20.30 Cei trei Ninja (f.a. 
SUA ’94) 22.00 Pericol iminent 
(thriller SUA 1994)

PRO TV - DEVA
06.15-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 - 
10.00 “Bună dimineața, PRO 
TV e al tău!” (coproducție cu 
stațiile locale) 10.00-10.45 Pro
gram comercial PRO TV Deva 
17.30-18.00 Știrile PRO TV 
(coproducție) 22.15-22.30 Știri 
locale 23.30-00.30 Talk show 
"Ghici cine bate la ușă?” 00.- 
30-00.45 “No comment” & 
“Vorbiți aleii (reluare)

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

r necesceT
Marti. 18 mai» ' —

3 BERBEC
Nu vă îndoiți de capacita

tea dv.l Ceea ce ați început 
este bine, deci nu vă lăsați 
influențați de cei care vor să 
vă schimbe decizia. Fiți deci 
mai concis și mai hotărât!

O TAUR
Uranus va avea grijă să 

nu vă plictisiți în zilele 
următoare. Surprizele vor 
fi atât plăcute, cât și 
neplăcute; dar nici una nu 
vă va schimba planurile.

O GEMENI
Aveți tendința să luați 

decizii pripite, dar norocul 
dv. este că cineva care vă 
vrea binele vă ferește de 
greșeli. în plan financiar, 
veți avea mai multe înca
sări decât cheltuieli.

O RAC
Cei născuți în prima 

decadă a zodiei nu prea vor 
avea noroc în afaceri; 
gândiți-vă bine înainte de a 
acorda cuiva încredere. Cei 
născuți la mijlocul lunii sunt 
într-o formă excelentă.

3 LEU
Sunteți în formă și veți 

avea parte de succes înde
osebi în plan profesional. Se 
prevăd schimbări majore în 
anturajul dv. Profitați de 
ocaziile ce se ivesc.

Z FECIOARĂ
Binele pe care vi l-a pre

zis partenerul se va realiza. 
Prețuiți-vă norocul, nu-l pri
viți cu ușurință! Partenerul 
se miră de excesele dv. 
sentimentale și de patima 
cu care îl copleșiți.

Z BALANȚĂ
Astăzi aveți mari șanse 

să vă impuneți propriile 
păreri. Vor fi mulți care se 
vor împotrivi schimbărilor, 
dar veți reuși să-i convin
geți. Nu pierdeți din ochi 
interesele personale.

3 SCORPION
Doamnelor din Scor

pion, faceți sport, dar nu 
ca să fiți la modă, ci pentru 
că sănătatea este mai 
importantă decât faptul de 
a lenevi zile întregi în pat.

Z SĂGETĂTOR
Trebuie să reinstaurați 

ordinea în jurul dv. și să 
analizați posibilitățile noilor 
proiecte pe termen lung. 
Astăzi puteți încheia 
afaceri avantajoase.

O CAPRICORN
în sfârșit, vă eliberați de 

rețineri, de “legături" 
rele, de greutăți. Trebuie 
să sărbătoriți această 
eliberare; fiți împăciuitor 
cu partenerul și întrețineți 
o atmosferă agreabilă.

O VĂRSĂTOR
Astăzi veți fi într-o formă 

excelentă. Vă angajați cu 
plăcere în lucrări care 
necesită nu numai rutină, ci 
și inteligență și capacitate 
de organizare.

O PEȘTI
Fiți prudent cu baniil S-ar 

putea să aveți neplăceri. 
Azi iar nu merge munca, 
elanul de ieri a mai scăzut, 
iar colegii nu vă sunt de 
mare folos.

iieftcscep
\>
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• S C. vinde utilaje frigorifice, 
industriale, noi și semiuzalc,

mere, Progresului, frigider Arc
tic 240 I, televizor color. Tel. 
216483, 092 712716. (2361)

• Vând spațiu comercial, 
34 mp, în centrul vechi, 
Deva, vând 4 mașini de cu
sut industriale. Tel. 213476, 
626698. (2363)

• Vând casă în Deva, str. 
Crișan, 31, 3 camere, cu toate 
dotările. Ofertă specială de 
preț până la 01.06.1999. Tel. 
092/518042 (2357).

• Vând apartament 2 ca
mere, în Geoagiu Băi (central). 
Informații tel. 720034,648206, 
092/425105 (2356)

• Vând casă Batiz, 114 
(livadă pomi). Tel. 731451, 
înainte de masă. (2379)

• Vând casă, Orăștioara de 
Jos, nr. 78. Informații Orăștie, 
Căstăului, 90, după ora 16. 
(3776)

• Vând sau schimb casă, 
Călan cu apartament 2 ca
mere, Deva. Informații tel. 
731865 sau 226333, după ora 
16. (2518)

• Vând casă, 4 camere, 
garaj, Simeria. Informații tel. 
262458. (0516)

• Vând apartament 2 ca
mere, zonă centrală, etaj 2. 
Informații la Optica Medicală 
Brad. (1954)

•Vând urgent, convenabil,3 
Dacia, înmatriculate, stare

• Vând mochetă import 
Franța, la cele mai mici 
prețuri. Tel. 054/241296. 
(3767)

• Vând 20 familii albine, 
Cucuiș, nr. 33, corn. Beriu, 
Trufaș Marian. (3773)

• Vând convenabil frigider Zii, 
în stare bună, 622305 (2513)

• Vând vaci cu lapte, viței, 
oi cu miei, grâu-98. Bârcea 
Mare, nr. 32. (2376)

• Vând bicicletă medicală și 
camionetă Mercedes 407 D, 
de 3t sau cumpăr talon. Tel. 
222398, după ora 15 (2381)

• Vând /închiriez bază pro
ducție (Deva, DN 7), 1000 mp 
(apă, 380, tel, birouri). Vând 
Ford Tranzit, tractor U650, 
remorcă, plug, Saviem, Tih, 
mobilier birou, calculator 386, 
fax, compresor, aparat sudură 
380, Renault 9, neînmatriculat. 
Informații tel. 624609 (2383)

• Cumpăr celulare de
fecte, decodez, repar rapid 
și ieftin. Tel. 094/859958 
(3700)____________________

• Vând urgent două cruci 
marmură, albe, 1.200.000/ 
bucată, mozaic 500.000. Deva, 
A.VIaicu, 112.(2517)

• Vând convenabil mașină 
de spălat Automatic. Tel. 
214027. (2031)

• SC Agercom Impex SRL 
angajează muncitori necalifi
cați. Informații la tel. 219300, 
230793, sau la sediul firmei, 
str. împăratul Traian, nr.34. 
(2393)

• Efectuez foarte avantajos 
transport una tonă. Tel. 
216483, 092 712716. (2356)

• Angajăm colaboratori, 
ingineri mecanici sau ener
getici, posesori de autoturism, 
cu cunoștințe în domeniul 
utilizării calculatoarelor și 
cunoașterea limbii maghiare la 
nivel de comunicare pentru un 
domeniu de activitate dinamic 
și diversificat care vă oferă po
sibilitatea de a învăța și de a 
vă dezvolta. Trimiteți C.V. scris 
de mână până la 28 mai 1999 
pe adresa O.P. nr.1, CP nr. 219, 
Deva. (3427)

• Sunteți o persoană am
bițioasă? Doriți să câștigați 
mulți bani? Dacă da, sunați și 
profitați de oportunitate indi
ferent dacă sunteți șomer sau 
student. Tel. 094/280444, 
621446 (3696)

• Societate comercială an
gajează croitorese și cu pre
stări de servicii. Tel. 213201 
între orele 8-13. (2381)

• Persoană fizică autorizată 
efectuez lucrări de contabilitate 
în regim de colaborator. Tel. 
054/211020, între orele 9-12 și 
16-18. (2515)

• Urgent contracte de 
muncă în străinătate, sudori, 
ingineri TCM, petrochimiști. 
Tel. 625156 (2107)

• Economist, 24 ani, licențiat 
în finanțe bănci și burse de 
valori, sesiunea august 1998, 
căsătorit, stagiul militar satis
făcut, posesor permis auto 
categoria B, solicit angajare 
corespunzătoare. Tel. 225620. 
(2355)

DIVERSE

F

PIERDERI

• Cooperativa de consum 
Brad anunță pierderea Certi
ficatului de înmatriculare, nr. 
J20/1157/1991. îl declar nul. 
(2101)

COMEMORĂRI

• Cuvintele sunt neputin
cioase și nu pot cuprinde 
durerea și tristețea noastră, 
acum când se împlinește un 
an de la trecerea în eter
nitate a dragului nostru fiu

MARCO NEAMTU/

Flori, lacrimi și o sfântă 
rugăciune la mormântul 
tău.”/ Rămâi cu bine suflet 
blând/Căci noi venim pe 
rând.?" (2388)

Sucur/cila BflniCCOOP SA 
llunedoara-Devci 

Agenția Hațeg
Scoate la vânzare prin LICITAȚIE PUBLICĂ:
1. Imobil situat in Hațeg, str. Victor Babeș, nr.l 1, 

proprietar SC BUNGĂU SRL.
2. Imobil Fermă Agrozootehnică în Sălașu de 

Sus.
Licitația va avea loc în data de 26.05.1999, ora 

10,00, la Judecătoria Hațeg (Executor judecătoresc). 
Informații la telefon 770030, Bankcoop Hațeg.

i DECESE

• Soția Maria, sora Eleo
nora și cumnatul Pavel a- 
nunță cu nemărginită durere 
dispariția fulgerătoare a celui 
care a fost

ALEXANDRU BOLOTf
înmormântarea azi, 18 

mai, ora 13, la Cimitirul Orto
dox din Vata de Jos. îi vom 
păstra vie amintirea. 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace I (2384)

• Un ultim și pios omagiu 
unchiului nostru drag

ALEXANDRU BOLOTf
din partea nepoților Tatiana, 
Marius, Camelia și Remus. 
Odihnească-se în pace I 
(2384)

Asociația Județeană a 
Vânătorilor și Pescarilor 

Sportivi Hunedoara 
Deva, str. G. Coșbuc, nr.21 

în atenția membrilor pescari 
Aducem la cunoștința membrilor pescari sportivi și a 

tuturor celor interesați că orice licitație a fondului piscicol 
promovată înainte de apariția unei noi legi a pescuitului 
și pisciculturii care să înlocuiască Legea 12/1974 este nulă 
de drept și nu poate produce efecte juridice.

Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi 
Hunedoara, cu sediul social în Deva, a fost și este singura 
îndreptățită să folosească bazinele piscicole în scopul 
pescuitului sportiv, pe bază de permis de pescuit.

Termenul de dare în folosință către AJVPS Hunedoara 
a bazinelor piscicole Mureș, Strei, Crișul Alb și altele 
rămâne același, respectiv 31 decembrie 2007.

Birou! Permanent a! Consiliului AJVPS Hunedoara

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

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

toată gama de conductori și cabluri electrice.
IMPORTANT

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

maximum 5 zile.
Informații la telefon 

054/232946.

bună. Deva, tel. 227876.(2392
• Vând urgent AUTO

DUBĂ FRIGORIFICĂ MAN 
3,5 t, înmatriculată și AU
TODUBA IVECO 3,5 t. Tel. 
Arad: 057/280904, 057/ 
280753. 057/255522, 057/ 
259715, 094/697012, 01/ 
8621112. (OP)____________

• Peugeot 405 Diesel, an 
fabricație 1989, CI, tel. 092/ 
273938 (2354)

• Vând camion “Robur", 
numere noi, motorină, 1300

ÎNCHIRIERI

• Subînchiriez spațiu co
mercial. închiriez cameră re
frigerare. Vând navete sticle 1/2. 
Tel. 219335, după ora 21. (2391)

• Ofer spre închiriere gar
sonieră, plata anticipat. In
formații, tel. 216590, după 
ora 18.

OFERTE DE 
SERVICII

mărci, negociabil. Tel. 627313, 
092/453170 (2375)

• Vând VW Golf, Turbo Die
sel, 4 uși, 5 viteze, an fabricație 
1988. Tel. 094/515534. (2542)

• Vând Folivagan Passat, 
Turbo Diesel, 5 viteze, an 
fabricație 1987, motor de 1,6 
CP 70, închidere centralizată, 
preț 2900 mărci, preț nego
ciabil. Informații tel. 777588 
(6510)

• Vând mașini înghețată 
ieftin. Tel. 059 341639, 094/ 
171577. (2625)

• Vând mobilier comercial, 
tel. 223834, 624793 (2370)

• ALTEX angajează șef 
magazin, gestionari și in
gineri service pentru maga
zinul ALTEX - Deva, în ur
mătoarele condiții: studii su- 
perioare/medii, vârsta ma
ximă 35 de ani, domiciliul 
stabil în Deva. Acte nece
sare: copie după actele de 
studii, curriculum vitae, foto
grafie recentă. înscrierile se 
transmit prin fax 033-230817 
sau prin poștă: Ștefan cel 
Mare 6, Piatra Neamț, 5600. 
Relații la telefon: 033/210671 
/ șef birou personal. (OP).

• Domnul avocat Bucur 
Mihai- președintele AFDPR 
Hunedoara face cunoscut că 
la data de 22 mai 1999, la 
ora 10, în sala Primăriei 
Deva va avea loc adunarea 
generală extraordinară. 
(2390)___________________

• Asociația de proprietari nr. 
40, din Deva, bloc 10, str. Mărăști 
scoate la licitație prin vânzare sau 
închiriere uscătoriile. Informații 
tel. 626580 (2378)

• Cu autorizația 16509/19 01
1999, emisă de Consiliul jude

țean Hunedoara Deva a luat 
ființă activitatea independentă 
cu obiect de activitate prestări 
servicii agricole și silvice. (2380)

VREMEA
Vremea va fi fru

moasă, dar răcoroa
să noaptea și dimi
neața. Cerul va fi va
riabil. Izolat, la 
munte, sunt posibile 
averse de ploaie. 
Vântul va sufla slab 
la moderat. Tempe
raturile minime vor fi 
cuprinse între 5 și 10 
grade, iar maximele 
între 20 și 25 de gra
de Celsius. (Lucian 
NISTOR)

0 cheamâ
"STIL".f
Se scrie STIHL și, pentru că este 
un nume nemțesc, se citește “știi”.

Are experiența bătrîneții 
și vigoarea tinereții.

Este motocoasa STIHL, un produs de 
ultimă oră al unei experiențe de 70 de ani 
în proiectarea și producerea de 
motoutiiaje pentru tăiere.

COOPERATIVI DE CONSUM IIAT1Î«______________________________________________________ 2_____

SC AVICOLA DEVA MINTIA SA
Angajează femei pentru a lucra la 

Abatorul de păsări Șoimuș.
Condiții: seriozitate, capacitate de muncă și efort, 

aptitudini pentru munca în echipă.
. Angajarea se face cu contract de muncă în grupa a 

ll-a de muncă. Salariul este peste media pe economie.
Relații suplimentare la sediul SC Avicola SA din 

Mintia.

Magazinele și unitățile de alimentație publică ale 
Cooperativei de consum Hațeg, situate în orașul Hațeg, sunt 
unități de tradiție unde consumatorii găsesc un bogat fond de 
marfă și o servire ireproșabilă, fiind încadrate cu personal 
calificat și o experiență vastă, acumulată în timp.

LIBRĂRIA, MAGAZINUL DE TEXTILE - MOBILĂ, CEL 
DE ELECTRICE, PAPETĂRIA, amplasate într-un bun vad 
comercial, oferă cumpărătorilor articole diverse, la un preț 
accesibil, fiind aprovizionate direct de la producători. Obiectele 
de folosință îndelungată (magazinul “Electrice”) se vând și cu 
plata în rate.

Cele de alimentație publică - RESTAURANTUL “GALEȘU”, 
BAR BIG ȘI LIO DIVERTIS, PENSIUNEA “ZIMBRUL”, 
HANUL BUCURA ȘI POPASUL “ZIMBRUL” - întrunesc 
condiții de petrecere a unor clipe de relaxare.

POPASUL “ZIMBRUL”, situat la intrarea în oraș, își 
așteaptă potențialii consumatori cu mâncăruri gătite, cu sucuri și 
cafele. Unitatea arc parcare, trei săli și mese amplasate în aer 
liber.

Condiții optime de odihnă și reconfortare oferă și HANUL 
“BUCURA”, zona peisagistică în care se află atrăgând numeroși 
trecători. în camerele de 2 și 4 locuri pot fi cazate persoane pentru 
câteva zile. Vor avea aici o ambianță plăcută, un personal amabil. 
Gustările ca și băuturile (sucuri, cafele) pot fi servite în aer liber, 
la terasele cu mese.

Este disponibilă pentru cositul ierbii, 
dar și la retezatul arbuștilor sau al lăstărișului.

Ofertă specială:
Cumpărați o motocoasa STIHL în perioada 
1 mai - 31 iulie și veți primi 
un set de accesorii.

Tradiția noastră pentru tine. 5T!Hi—

!

Distribuitor autorizat
S.C. TOUR IMPEXCOMSERV S.R.L.

054/230613; 092/398437
DEVA - B-dul Decebal, Bl.l» HUNEDOARA - B-dul Corvin, bl.9 •

BRAD - str. Avram lancu, bl.43, parter

r
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Cuvântul liber 18 MAI 199»

Proiect european în beneficiul 
scolii devene
9

i Grupul Școlar Industrial Energetic Deva 
a găzduit, timp de o săptămână, o 
delegație de elevi și profesori de la 

‘ Colegiul Friese Poort din Drachten - 
Olanda, în cadrul unui proiect de educație 
europeană din programul “Socrates” 
(acțiunea “Lingua E”).

Acest proiect a fost inițiat de instituția 
deveană, în urma interesului manifestat de 
școala olandeză (în urmă cu doi ani, cu 
prilejul unei vizite în județul nostru), față de 
dezvoltarea sistemelor de încălzire 
centrală în localități din zonă. Pentru 
Grupul Școlar Energetic o asemenea 
ofertă reprezenta “o șansă deosebită 
pentru a lărgi profilul școlii în domenii noi și 
benefice pentru zona noastră", după cum 
menționa ing. Anton Dicu, șeful catedrei 
tehnice, în cadrul unei conferințe de presă 
organizată cu câteva zile înaintea plecării 
oaspeților olandezi. Așa încât, conducerea 
liceului a hotărât să încerce un schimb de 
experiență de acest fel, prin intermediul 
unui program de educație europeană care 
să susțină financiar aceste intenții; soluția a 
fost programul “Socrates", care prin 
acțiunea “Lingua E” permite elevilor școlii 
ca, învățând limba engleză cu specific 
tehnic, să realizeze un schimb de 
tehnologii în domeniul instalațiilor de 
încălzire centrală, ceea ce a devenit și 
tema proiectului propus de Grupul Școlar 
Energetic.

Prima acțiune concretă inclusă în acest 
proiect s-a desfășurat odată cu vizita 
câtorva elevi și profesori ai școlii devene 

■»________________________________________ _

(până în luna 
an) proiectului

în Olanda, la Leeuwarden și Drachten, unde 
au avut ocazia să participe la lecții practice 
ale colegilor olandezi, întorcându-se nu 
doar cu impresijde neuitat, cât mai ales cu 
noi și utile cunoștințe în perspectiva 
derulării și finalizării 
septembrie a acestui 
amintit.

Schimbul de experiență fiind reciproc, a 
fost rândul delegației olandeze (condusă 
de profesorii Teake Bultsma și Lieuwe 
Feenstra) să viziteze școala deveană, să 
cunoască nivelul de pregătire al elevilor, 
condițiile de lucru în ateliere etc. 
Recunoscând buna pregătire teoretică și 
practică a elevilor noștri, dar, din păcate, și 
absența unei dotări materiale moderne, 
cadrele didactice și elevii din Drachten (lan 
Hendrik Bekkema și Marcel Dompeling - 
prezenți la conferința de presă) apreciau 
totuși că proiectul referitor la instalarea 
centralelor termice individuale la cât mai 
mulți consumatori are mari șanse de 
reușită aici.

Dincolo de efectul acestuia, cum ar fi 
crearea unei noi meserii pentru absolvenții 
Grupului Școlar Industrial Energetic Deva, - 
precizau dnii Eugenia Popa (director) și 
Dan Sîrbu Motântău (director adjunct), 
realizarea unor asemenea programe 
contribuie la adaptarea învățământului 
românesc la cerințele europene, dând 
posibilitatea elevilor noștri de a deveni 
mesageri ai unui învățământ modern.

A consemnat Georgeta BÎRLA

mineresc
la Deva
Nemulțumiți de întâr

zierea la plată a salariilor, 
un grup de sindicaliști, 
angajați ai Sucursalei 
Miniere Brad, au protestat 
ieri la Deva. Din cele 
declarate de dl ing. 
Mircea Jampa, consilier al 
directorului general de la 
“Minvest” Deva, socie
tatea nu dispune la ora 
actuală de banii necesari 
achitării în 
drepturilor 
“Banii sunt 
traseu, iar

de lei, cât 
subvenția 

pe acest an, 
la limită,

termen a 
salariale. 

undeva pe 
mesajul pe

care-l primim este că 
Trezoreria nu a încasat 
încă subvenția”,
precizează dl Mircea 
Jampa. Interlocutorul 
apreciază că cele 670 de 
miliarde 
reprezintă 
societății 
acoperă,
cheltuielile cu munca vie. 
Lunar, veniturile nete ale 
salariaților “Minvest” se 
ridică la 30 de miliarde de 
lei. De la începutul anului 
până acum pierderile 
totale ale “Minvest” Deva 
se ridică la 110 miliarde 
de lei. (A.S.)

Sâmbătă
la "Podul

Busuioc"
(Urmare din pag. 1)

SC Podconstruct SRL 
Timișoa ra-Deva. 
Locuitorii comunei 
Geoagiu, dar și toți cei 
care trec peste acest pod, 
sunt mulțumiți și aduc 
prinosul lor de 
recunoștință construc
torilor conduși de 
inginerul Busuioc, care au 
zămislit o lucrare ce va 
dăinui multe decenii de 
acum încolo, poate, de ce 
nu chiar peste un secol.

Cu prilejul come
morării a fost citită și o 
poezie intitulată “Rugă la 
Podul lui Busuioc”, 
creație a ing. Aron Dică, 
de la DJD - RA Deva, din 
care, din lipsă de spațiu, 
reproducem câteva 
versuri:

"Mai strânge, Doamne, 
Mureșul în matcă

Mai fă un pic și ploile 
să tacă

Și-adună apele de pe 
șosele

Că sunt drumarii uzi 
până ia piele

Și teamă mi-e de ziua 
cea de mâine

Să nu rămânem, 
Doamne, fără pâine."
................ ......... •

Ziar editat de 
CASA DE PRESĂ 

Șl EDITURĂ
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La Hațeg se pun bazele unui 
centru de integrare socială

(Urmare din pag. 1)

în diferite meserii a orfanilor și 
copiilor abandonați, absolvenți ai 
clasei a Vlll-a, precum și anexele 
necesare - căminul pentru ei, 
cantina, spălătoria etc - , dar și 
un cămin de bătrâni. Unele 
obiective se organizează prin 
renovarea și modernizarea 
clădirilor vechi, altele vor benefi
cia de construcții noi. La această 
oră, după cum ne spunea dl 
Timotei Vălean, se află în stadiu 
de finisaje exterioare noua 
construcție a școlii profesionale, 
cu 50 de locuri, sponsorizată de 
fundația părintelui Petru 
Dugulescu și executată în regie 
proprie. în această vară vor veni 
trei echipe de muncitori din 
America, în concediul lor și cu 
bani strânși prin bisericile lor, 
pentru a cumpăra diferite 
materiale, echipamente, instalații 
și a le monta, încât din toamnă 
școala să poată funcționa.

Misiunea Fundației 
“Betania", dublată de ajutorul con
sistent al Fundației "Isus, speranța

■ __ ___

României", din Timișoara, este 
susținută consecvent și 
eficient de către Primăria și 
Consiliul local Hațeg, declinând 
alte oferte de sprijin din afară, 
care s-ar fi putut interfera în 
scopurile sale nobile, sublinia dl 
Timotei Vălean. De aceea merg 
și ceva mai greu lucrările, însă 
ne-am propus să stăm la 
dispoziția autorităților și nevoilor 
locale, să ne deschidem larg 
inima tuturor celor aflați în 
suferință și deznădejde din 
Țara Hațegului, și nu numai. în 
perspectivă ne gândim să 
organizăm și unele activități 
productive, spre care să-i 
orientăm pe absolvenții școlii 
profesionale și prin care să 
aducem unele venituri necesare 
mai bunei funcționări a centrului 
social pe care-l creăm acum.

De aceea, spațiile de la mina 
Boița, pentru care am întreprins 
demersurile necesare, ne-ar fi 
de un mare ajutor. Sperăm să 
găsim înțelegere la factorii de 
decizie de la județ și de la centru .^

BCR

Inspecția muncii revine 
în actualitate

Vinde la licitație publică, in data de 19 mai 1999, ora 10, 
la sediul Judecătoriei Deva, Biroul executor Judecătoresc, 
următoarele bunuri imobile:

1. Casă, curte, grădină și teren intravilan, in suprafață 
de 1393 mp, situate in Timpa, nr.ll, comuna Băcia. Preț de 
pornire: 200.000.000 lei.

2. Canton piscicol Râpaș (minihotel Pescăruș), in 
suprafață de 2502 mp cu anexele situate pe acest teren. 
Preț de pornire: 830.000.000 lei.

3. Spațiu comercial in Deva, str. Horea, Complex Zahana 
(măcelărie). Preț de pornire: 300.000.000 lei.

Informații la telefoane: 261908; 262007 - Simeria; 230207 
- Deva, precum șl la Biroul executor Judecătoresc.

Conferința de presă 
desfășurată vineri la Deva, la 
sediul PDSR, a adus în prim plan 
problemele principale ce vizează 
inspecția muncii. Prezența 
doamnei Mariana Basuc, secretar 
de stat în cadrul MMP$, la 
întâlnirea cu ziariștii, a permis o 
informare avizată asupra noilor 
aspecte care se regăsesc în 
actele normative elaborate recent 
în acest domeniu.

"Organizarea inspecției 
muncii, a apreciat dna Mariana 
Basuc, este o sarcină dificilă 
întrucât instituția care va urmări 
aceste probleme este nouă și 
cuprinde două’ corpuri de 
inspecție: un corp de inspecție pe 
problemele de securitate a muncii 
și inspecția pe probleme de relații 
de muncă”.

Atributul principal al celor 
două corpuri de inspecție vizează 
diminuarea efectelor negative ce

derivă din folosirea muncii la negru 
și, respectiv, din condițiile de 
muncă. Prin noile acte normative 
se intenționează o normalizare a 
situației existente, fapt ce a 
determinat MMPS să treacă la 
organizarea activității în paralel cu 
elaborarea noului cadrul legislativ.

Anterior elaborării actelor 
normative ce vizează inspecția 
muncii în cele două 
componente s-au desfășurat 
mai multe întâlniri cu directorii 
camerelor de muncă, fapt ce a 
permis, s-a mai precizat în 
timpul discuțiilor, la instituirea 
unui cadru organizatoric 
adecvat realității. De 
asemenea, se mai află în 
dezbatere în Camera 
Deputaților și proiectul de lege 
ce vizează asigurările în caz de 
accidente și boli profesionale, 
ce vine în sprijinul persoanelor 
angajate, care până în prezent

sunt descoperite în fața 
acestor evenimente.

Secretarul de stat Mariana 
Basuc a mai spus că, pentru a 
feri inspectorii de tentații, în noua 
lege se prevăd salarii decente, 
fapt ce va schimba actuala 
situație de pe piața muncii, iar 
selectarea personalului se va 
putea face altfel. “Acum, s-a mai 
apreciat de către reprezentantul 
MMPS, s-a ajuns în situația 
când se organizează două 
concursuri și nu se prezintă 
nimeni. Este cu totul anormal ca 
media salariului net al lucrătorilor 
noștri din Hunedoara să fie sub 
cea a pensiei medii pe județ".

Noul cadru legislativ se 
dorește să devină operațional 
din octombrie a c., iar 
sancțiunile prevăzute sunt 
foarte mari, amenzile pot ajunge 
până la zeci de milioane de lei.

Corne! POENAR

| BANCOREX SA - BANCA |
I ROMÂNĂ DE COMERȚ EXTERIOR, I

SUCURSALA DEVA
Scoate la licitație publică in data <7c| 

I 19.05.1999, ora IO, prin Biroul executoriloi 
| judecătorești de la Judecătoria Deva, | 

următoarele:
5 teren intravilan, situat in Deva, DN 7, 

suprafață de 2200 mp;
2 teren Intravilan, situat in Deva, 

suprafață de 255 mp;
3 Imobil (casă, garaje și curte), situat 

Deva, str. Viilor, nr.3/34;
2 imobil (casă, anexe gospodărești, curte, I 

grădină), situat in Deva, str. Horea, nr.2O2.
Informații se pot obține ia sediul Sucursalei, 

BANCODEX Deva, telefon 054-230185 și ia Biroul' 
executorilor Judecătorești din Deva.

i 
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oareîncepe sâ 
un vânt de pace?

(Urmare din pag. 1)

bombardamentelor ar fi servit altor scopuri, demne de sfârșitul 
acestui mileniu, firește că altfel s-ar fi văzut acum situația din 
această zonă fierbinte a Balcanilor.

Pe lângă înmulțirea contactelor diplomatice și a mișcărilor 
de protest pentru oprirea războiului, un semnal dătător de 
speranțe, de trecere la sentimente mai bune, îl reprezintă și 
misiunea întreprinsă sub egida ONU în Iugoslavia pentru a 
evalua dimensiunile nevoilor umanitare și ale celor de 
reconstrucție a țării. De aici se mai poate întrezări o rază de 
lumină pentru ca mai marii lumii, care decid soarta popoarelor, 
să-și revină în fire și să oprească adevărata catastrofă 
umanitară pe care au împins-o până peste orice limite de 
toleranță. Ce va urma rămâne să ne-o confirme viitorul. Dacă 
vântul de pace va fi mai puternic decât cel al războiului, avem 
speranța intrării cu dreptul în mileniul trei.

Societate pe acțiuni cu capital privat, 
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cu nr. J20/618/1991.
Cont 4072613110 B.C.R. Deva • Cod fiscal 2116827

Autentic Miss România
E timpul ca frumusețea românească să nu 

fie doar tradiție!
• Dacă ești tânără, atrăgătoare și crezi că 

poți învinge, vino și vei fi celebră și admirată.
• Și asta nu oricum, ci pentru că a început 

campania de preseiecție a celui mai tare 
concurs de frumusețe.

» Fii sigură că și părinții te vor susține, 
pentru că nu vei câștiga doar tu, ci premiile 
vor fi pentru întreaga familie.

• Și pentru că vrem ca cea mai frumoasă să 
câștige, ea va fi desemnată pe baza voturilor 
telespectatorilor, în direct ia Antenal.

• Toate finalistele vor fi recompensate cu 
premii în bani, obiecte și excursii în 
străinătate.

• Marele premiu va fi un autoturism.
• Preseiecția pentru județul Hunedoara 

va avea loc în data de 18 mal, la Disco 
..High Life”-Deva - ora 18.00.

• Condiții de participare: - vârsta 17-23 
ani

- înălțime minimă 1.70 m
• Important! Fără să participe la 

concurs se pot prezenta la preseiecție fete 
ce doresc să fie promovate în meserii ca: 
prezentatoare TV, mode! reclamă 
publicitară, manechin.

• Relații ia sediul central București - 
Telefon: 016508045(între orele 10.00-18.00).
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