
Sf. împărați 
Constantin si Elena

f------------------------------
| Cu prilejul săr-1 
| bătorii creștine a|

Crudul împărat Dioclețian, 
înverșunatul prigonitor al 
creștinilor, își luase către sfârșitul domniei 

sale ca tovarăș în conducerea treburilor 
împărătești pe Maximin. împărțind țările 
peste care se întindea stăpânirea 
romană, a lăsat pe cele din Apus sub 
stăpânirea lui Maximin, oprindu-și pentru 
sine părțile răsăritului. Și, după rânduielile 
din vremea aceea, fiecare din cei doi 
împărați își alese câte un ajutor destoinic. 
Astfel, Dioclețian îl luase pe ginerele său 
Galeriu, iar Maximin pe bunul și blândul

Constanțiu Clor. îndemnat de soția sa, 
drept credincioasa Elena, care primise în 
taină legea creștină - Constanțiu opri în 
țările aflate sub stăpânirea sa orice 
prigonire împotriva creștinilor. Murind, 
bunul Constanțiu, s-a înălțat în scaun fiul 
său Constantin, care primise de la maica 
sa bună creștere și dobândise înțelepte 
învățături. Venind Maxențiu cu o știre 
asupra lui Constantin se ruga lui

Pr. Dr. I.O.RUDEANU
(Continuare în pag. 2)

| Sfinților Constantin\ 
I și Elena, adresezi 
I tuturor celor cel
poartă aceste nume\ 

un sincer "La 4__ _.
ani" și 
bune 
sănătate 
peritate.
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APARE LA DEVA

CUVÂNTUL
LIBER

Doamne, dă-mi seninătate 
Să accept ce nu pot schimba, 
Curaj să schimb ceea ce pot 
Și înțelepciune să le 

deosebesc.
Sfântul loan Casian 

(român) 
Sec. IV, după Hristos

Această sfântă rugăciune, 
dumnezeiască, tronează pe un 
perete al direcțiunii 
Seminarului_____ Teoloeic
Caransebeș, păstorit cu har de 
Cucernicul preot dr. Ionel 
Popescu (de loc din Hobița - 
Țara Hațegului, județul 
Hunedoara, România),

Părinte Director al 
prestigioasei școli medii de 
învățământ preoțesc, în care 
tineri seminariști se 
preschimbă în virtuoși 
slujitori ai altarelor Bisericii 
Ortodoxe Române — biserică 
a neamului.

Așadar, se adeveresc 
spusele:

„Cu noi este Dumnezeu, 
înțelegeți neamuri 
Și vă plecați.
Căci cu noi este 

Dumnezeu. ” („Cu noi este 
Dumnezeu ”)

Petrișor Ciorobea
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Azi și mâine președintele Alianței pentru România, d! Teodor Meleșcanu, 
se află în Județul nostru

“Noi avem un Program anticriză care
conține măsuri imediate”

f

Interviu in exclusivitate pentru “Cuvântul liber” - Deva

f--- --------- ~~~Ziua eroilor

înălțarea Domnului care este și Ziua Eroilor a fost celebrată 
și în acest an ca și în precedentii la monumentul tuturor eroilor de 
lângă Catedrala "Sfântul Nicolae” Deva, flancat de steaguri 
tricolore. Onorul gărzii, formate din militari în termen din 
Regimentul 54 Sarmizegetusa, Grupul de pompieri "lancu de 
Hunedoara" al județului și din jandarmi, precum și Imnul de Statal 
României au deschis festivitatea.

Un sobor de preoți, ajutați de corul catedralei au oficiat 
serviciul religios, la care au participat dnii Nicolae Stanca, 
prefect, luliu Winkler, subprefect, Gheorghe Barbu, președintele 
Consiliului județean, primarul Mircia Muntean, veterani de război, 
reprezentanți ai partidelor politice, instituțiilor de stat, armatei, un 
numeros public.

în acordurile "Imnului eroilor" în jurul monumentului au fost 
depuse coroane de flori din partea Prefecturii, Consiliului 
județean, Primăriei și Consiliului local Deva, veteranilor, unităților 
militare, inspectoratelor județene de poliție și de protecție civilă, 
SRI, partidelor politice. Defilarea gărzii de onoare a încheiat 
ceremonia depunerii de coroane.

Die președinte, 
spuneți-ne ce semnificație 
politică are alianța PSDR 
cuApR?

- Țin să precizez pentru 
început că negocierile cu 
PSDR au în vedere fuziunea 
dintre cele două partide, în 
nici un caz o alianță. Acest 
lucru explică de ce a trecut 
atât de mult timp până la 
luarea unei decizii care să 
concretizeze negocierile. Și 
pentru a înțelege și mai 
bine semnificația politică a 
acestei fuziuni, doresc să

precizez că noua forma
țiune rezultată din fuziunea 
ĂpR - PSDR va reprezenta 
voința politică a celor două 
partide de a organiza și 
coagula prin acțiuni 
concrete un pol social
democrat în România.

- Cum apreciați faptul că 
PSDR se găsește la 
guvernare și dacă noua 
formațiune politică rezultată 
prin unificare va rămâne în 
opoziție sau va merge la 
guvernare?

- Voi sublinia încă o dată 
că ApR a afirmat încă de la 
începutul tratativelor cu 
PSDR că partidul rezultat 
din fuziune trebuie să se 
plaseze în opoziție față de 
actuala guvernare, punct de 
vedere împărtășit și de 
către marea majoritate a 
membrilor PSDR. Pentru a 
stopa speculațiile apărute 
în ultima perioadă în presă 
vreau să fiu foarte clar:

Alianța pentru România va 
intra la guvernare doar ca 
rezultat al viitoarelor alegeri 
și nu pe ușa din dos, așa 
cum au declarat unii 
politicieni. Noi vrem să 
participăm la guvernare nu 
pentru a obține diverse 
demnități, de a ne plimba 
cu mașini cu girofar, ci 
pentru a pune în aplicare 
programele noastre, care 
oferă soluții concrete 
pragmatice pentru relan
sarea economică a țării. 
Electoratul s-a săturat de 
promisiuni politice fără 
acoperire! Trebuie să v-o 
spun deschis: dacă ApR ar 
accede acum la guvernare 
ar trebui de fapt să 
renunțăm la principiul de 
bază care a dus la 
înființarea partidului nostru - 
moralitatea politică.

- Cum vedeți, în cazul 
unificării, alegerea lide
rului?

- Alegerea liderului 
formațiunii care va rezulta 
prin fuziune este problema 
Congresului noului partid.

- Ce șanse acodați la 
viitoarele alegeri noii 
alianțe formate?

- Partidul rezultat în 
urma fuziunii ApR-PSDR 
va permite o mai bună 
identificare a tendinței 
social-democrației 
moderne și pragmatice 
promovată de către ApR. 
In acest moment Alianța 
pentru România se află 
într-un plin proces de 
construcție la nivelul 
teritoriului. Existența unor 
filiale și organizații puter
nice va contribui decisiv la 
obținerea unui rezultat 
bun în alegerile locale și 
parlamentare. ApR și-a

A consemnat 
_______ Nicolae TÎRCOB

(Continuare in pag. 3) â

Viorica ROMAN

Câderea băncilor
Cu credință și speranță în 

instituțiile bancare, așa cum se 
întâmplă în lumea modernă, 
civilizată, și populația României, 
bună parte din ea, a strâns puțin 
câte puțin cureaua, a mai înghițit 
uneori și în sec și a depus câte 
ceva la păstrare și multiplicare 
în bănci. Probabil că nici cel mai 
pesimist depunător nu se 
aștepta ca în doar 4-5 ani să 
dea faliment cam tot atâtea 
bănci, dacă nu mai multe. 
Văzându-se călare pe saci de 
bani, directori incompetenți sau 
puși pe căpătuială, la comanda 
și sub oblăduirea unor persoane 
influente ale puterii și lăsați de 
capul lor de către Banca 
Națională, au risipit în stânga și 
în dreapta bruma de economii a 
oamenilor simpli, făcându-și

parte grasă din creditele 
considerabile acordate unor 
indivizi de aceeași teapă, sau 
unor instituții și întreprinderi de 
stat, fără să se gândească la

vremea când va veni o vamă.
Șt vama a venit. Chiar destul 

de repede. Cine se aștepta ca 
instituții bancare de mare forță 
precum Credit Bank, Dacia Felix, 
Bancorex, mai micile Columna și 
Albina să ajungă în imposibilitate 
de a restitui clienților sumele 
depuse, să intre în faliment? Dar 
s-a întâmplat. Rechini de talie

internațională precum Sever 
Mureșan și Gabriel Bivolaru, 
George Constantin Păunescu 
și llie Alexandru, ca să dăm 
doar câteva nume, au luat 
sume impresionante de bani 
cu care au ajuns miliardari 
peste noapte, și-au făcut 
interesele, în țară și în 
străinătate, azi băncile pe care 
le-au țepuit dau faliment, iar ei 
își văd liniștiți de afaceri. Cu 
multe miliarde în conturi. Și ei și 
cei care le-au tot dat bani cu 
nemiluita.

Este de domeniul 
absurdului ca Bancorex să 
aibă pierderi datorate unor

Dumtru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

f------------------------------\

Vremea va fi în 
general instabilă. 
Cerut va fi mai mult 
noros. Local vor 
cădea ploi ce vor 
avea și caracter de 
aversă,' însoțite 
izolat de descărcări 
electrice și inten
sificări ale vântului 
din sector sudic. 
Izolat sunt condiții 
de grindină și 
cantități mai mari de 
precipitații în cursul 
nopții. Temperaturile 
minime se vor situa 
între 9 și 14 grade, iar 
maximele între 18 și 
23 grade. (Hdiko 
Maier)_______________ *

Siderurgiștii hunedoreni 
exersează greva

Din punct de vedere social, 
România stă pe un butoi de 
pulbere. La rampă tind să iasă 
deocamdată doar metalurgiștii. 
Fără a avea o amploare 
deosebită, mișcarea grevistă 
declanșată ieri la “Siderurgica" 
Hunedoara a oprit activitatea unor 
sectoare care nu periclitează 
"focul continuu” al producției. Din 
cele declarate de dl Dorin 
Redinciuc, membru al Sindicatului 
"Siderurgistul”, revendicările 
metalurgiștilor vizează elabo
rarea și adoptarea prin HG a 
Strategiei de Restructurare a 
Industriei Metalurgice, adoptarea 
de urgență a măsurilor asigurării 
supraviețuirii întreprinderilor 
metalurgice până când efectele 
restructurării vor deveni benefice 
și reactivarea Comisiei tripartite

de dialog social la nivelul ramurii 
metalurgice. Conform celor 
declarate de dl loan Beica, 
președintele Sindicatului liber 
“Victoria" din cadrul “Sidermet” 
Călan, de ieri cei 2400 de 
salariați de pe platforma 
metalurgică din localitate sunt 
într-o stare de cvasigrevă. A fost 
blocată activitatea de expediție a 
combinatului, oprindu-se distri
buția produselor specifice 
fabricate la "Sidermet". Principala 
nemulțumire a sindicaliștilor de 
la “Sidermet” este legată de faptul 
că se tărăgănează adoptarea 
Convenției de Acompaniament 
Social pentru Metalurgie, 
intervențiile făcute de sindicate 
pentru transformarea ei în lege 
rămânând fără nici un 
rezultat.(A.S.)



Cuvântul liber- - ________

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

Căderea băncilor

21 MAI 1999

ANUNȚ
CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCALĂ CARAT 1500 ER-I(Urmare din pag. 1)

credite neperformante -însumând 
5;34 la sută din Produsul Intern 
Brut al țării pe acest an, 
respectiv 1,8 miliarde de dolari. 
Situația gravă de la această 
bancă a făcut ca toate 
depozitele populației, în lei și în 
valută, să fie transferate de la 
Bancorex la BCR, cu menținerea 
dobânzii inițiale și garantarea 
integrală a depozitelor de către 
stat. Clienții cu credite 
neperformante vor fi transferați 
la nou înființata Agenție de 
Valorificare a Activelor Bancare 
(AVAB), Bancorex intrând în 
proces de restructurare și 
privatizare. Dar și AVAB este 
împiedicată să-și exercite 
atribuțiile.

în același timp, Banca Albina 
s-a autodesființat, deponenții 
fiind asigurați de restituirea unor 
sume până la 35 de milioane de 
lei, iar Banca Columna, de la 
care cea mai mare parte a 
persoanelor fizice și-a retras 

^banii din conturi și, în urma

sancționării de către BNR, nu a 
mai acceptat depuneri de la 
populație, se află în procedură 
de reorganizare judiciară.

Vinovăția pentru situația 
critică prin care au trecut ori în 
care se află-unele instituții 
bancare românești aparține 
deopotrivă guvernelor care s- 
au succedat din 1990 încoace 
și care au neglijat activitatea 
băncilor, amânând în mod 
nejustificat privatizarea lor, și 
conducerii Băncii Naționale, 
pentru neimplicarea
sistematică și fermă în 
coordonarea și controlul 
celorlalte bănci, și nu în ultimul 
rând Parlamentului, care abia 
■acum s-a decis să ceară 
socoteală instituțiilor bancare 
despre activitatea lor, după ce 
ani de zile s-a folosit de ele, 
prin metode mai mult sau mai 
puțin legale, care le-a adus în 
situația critică de acum. Cu 
atât mai motivată apare cerința 
FMI și a BM de privatizare a 
sistemului bancar românesc. 
Era de mult cazul. y

s

iS/‘. împărați 
Constantin si Elena

9
(Urmare din pag. 1)

slove

Dumnezeu să-i vină într- 
ajutor căci dușmanul său 
avea mulțime de ostași 
viteji și pricepuți în 
meșteșugul bătăliei.

Episcopul Eusebiu - cel 
ce a fost mai târziu prieten 
și duhovnic împăratului - 
istorisește că atunci 
Constantin a văzut, ziua în 
amiaza mare, strălucind pe 
cer o cruce luminoasă, pe 
care era scris cu
alcătuite din stele ,,prin 
aceasta vei birui”. Iar în 
noaptea ce a urmat însuși 
pe domnul Hristos l-a văzut 
Constantin în vis, 
apropiindu-se de el și 
indemnându-l să-și facă 
steag ostășesc cu semnul 
sfintei cruci. Ajungând să 
dea bătălie cu Maxențiu, 
mulți luptători din oștirea 
acestuia, care erau în taină 
creștini, văzând semnul 
patimilor Domnului nu s-au 
luptat împotriva oastei lui 
Constantin. Câștigând 
războiul împotriva
potrivnicului său, a intrat 
Constantin în Roma și s-a 
mcununat 
împărăției
Apusului. A dat atunci 

<poruncâ să înceteze orice

r-------------------------------------- s

Expoziție 
cu

împărat al 
din părțile

prigonire împotriva 
creștinilor, iar orice om să 
fie liber a crede în zeii cei 
păgâni sau în Hristos, 
după cum va fi voia 
fiecăruia. în puțină vreme, 
purtând și alte războaie, a 
izbândit Constantin să 
aducă sub ascultarea sa 
și părțile de răsărit ale 
împărăției. Mai târziu și-a 
mutat scaunul împărătesc 
la Bizanț, numindu-se de 
atunci Cetatea aceea 
Constantinopole, după 
numele împăratului. Pe la 
anul 323 a dat poruncă 
nouă prin care creștinii 
puteau primi slujbe și 
dregătorii obștești.

Atunci au început 
creștinii a-și înălța biserici 
și a răspândi pe față 
credința cea adevărată. Iar 
mama împăratullui, Sfânta 
Elena, era de mare ajutor 
Bisericii creștine,
purtându-i de grijă și 
multe daruri făcându-i din 
avuțiile sale. Ea a aflat și 
crucea pe care fusese 
răstignit Mântuitorul - în 
chipul în care se află 
istorisit la 14 septembrie 
- iar pe mormântul 
Domnului de la Ierusalim 
a înălțat cel dintâi altar. J

vanzare
Sâmbătă și duminică, 

Filiala de Cruce Roșie 
Deva organizează, cu 
începere de la ora 10,00, 
la sediul său (lângă 
Școala “A Șaguna”, 
fostă nr. 4), expoziție cu 
vânzare. Articolele de 
îmbrăcăminte și încăl
țăminte vor fi vândute la 
prețuri umanitare. Din 
fondurile obținute se vor 
cumpăra premii care să-i 
recompenseze pe 
câștigătorii concursului 
de prim-ajutor “Sanitarii 
pricepuți”. (V.R.) 

k y

Casa de marcat cu memorie fiscală MJM7f500«?-/este 
destinată pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile de unități comerciale. 

Caracteristici:
S Memorie fiscală energoindependentă de păstrare a circuitului realizat 

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

J Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole la magazine și 
1.400 articole la restaurante

7 Tipărirea automată a TVA (4 grupe).
Z

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

y 
y
Se asigură service garanție și postgaranție de către IIRUC SA Deva 

PREȚ 400 $ ♦ TVA
INFORMATUL/ TEL: 054-2Î3357, 054-2L4L24 SAU LÂ SEDIUL S0CIEUTIIV __________ _________________ \__ /

Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori

Imprimarea pe bon a unui text (antet, nr. de ordine al bonului,

Interfețe pentru cuplare la calculator, cântar electronic, cititor optic 
Sertar cu cifru de siguranță

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 | j

maximum 5 zile.
—— Informații la telefon A

054/232946.

Vinde prin DEPOZITUL MAGAZIN, din str. 
Depozitelor, nr.17 (situat în incinta SC 

R0MCAMI0N DEVA!
mărfuri de calitate europeană din import la prețuri 

accesibile: 
pal melaminatîn 30 nuanțe; 
folie cant asortată de 19 și 28 mm; 
blaturi bucătărie cu suprafață termoizolată; 
chiuvete inox marca BLANCO;
accesorii mobilă (balamale zincate cu arun-

bordură PVC de 19 și 28 mm în nuanțe diferite; 
ornamente diferite profile și culori; 
glisiere diferite dimensiuni;
șină culisar;
rotile mobilă; 
balamale uși sticlă mobilă.

O 
z> 
o 
o
3

câtor, șuruburi, balamale, îmbinare și confirmare, 
mânere diferite mărimi și nuanțe);

O
O
o
o
o 
o
Program de lucru: zilnic, ora 7,30, ora 17, inclusiv 

sâmbăta.
Informații suplimentare la telefon 054/233443.

SC ROMCARGO LINE 
SRL Deva

distribuitor autorizat BRÂU UNION România 
DISCO High-Life vă invită sâmbătă,Și

22.05.'99, la seara Kaiser.
Șeară extraordinară cu muzică, 

. ^concursuri și bere Kaiser.

SC Automobile Dacia SA
prin liderul său SC IĂTSĂ SA Hunedoara

c vinde: )
- automobile Dacia - în rate sau lea

sing
- piese auto - la prețurile Centrului 

Național de Comercializare Dacia.
- Se asigură garanții.

k. Relații la tel.: 713221 y

în conformitate cu Legea nr. 50 /1991, cap. II, 
republicată în 1997, privind concesionarea unor 
terenuri pentru construcții, Primăria municipiului 
Orăștie organizează în data de 15.06.1999, ora 
10,00, la sediul din str. Armatei, nr. 17, licitație 
publică privind:

- concesionarea unui teren situat în str. 
Mureșul, lângă blocul 4, privind amplasarea unui 
chioșc de aluminiu;

- concesionarea unui teren situat în str. 
Mureșul, lângă blocul 21, privind amplasarea unui 
chioșc de aluminiu.

înscrierea persoanelor fizice sau juridice 
interesate, precum și vânzarea de către 
organizator a documentației de licitație vor avea 
loc până în preziua licitației, la ora 15,00.

Informații suplimentare se pot obține la 
serviciul administrarea domeniului public - 
telefon 241019.

__________j OFERTĂ
SPECIALĂ!O344T---------------

y

Bandă zincată pentru impământare 
Informații suplimentare veți obține la 
tel. 054-221009; 217210, int. 180, sau 

la sediul firmei din Deva, str. 
Depozitelor nr. 19.

Mai rețineți ceva! ComatDtVĂ 
oferă PRODUSE PENTRU TOȚI, 

SERVICII PENTRU FKCABC

«•f" V1PROMIN +
jooo Saleete, Metvl Blner

FIRMĂ CU CAPITAL INTEGRAL OLANDEZ
Producător <fl«

ANIMIX

CONCENTRATE FURAJERE
sub licența.

Mi
PRINCIPALELE MAGAZINE DISTRIBUITOARE 

1N JUDEȚUL 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
Orăștie

S.C. FAVeR S.R.L 
Tel: 094/ 636.430

S.C. ELECTRO UNIVERS S.R.L 
Slmeria

Str. 1 Decembrie, Nr. 150 
Tel: 054/ 261.099 

Mobil: 094/ 507.642 
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LIVRĂM CONCENTRATE Șl PE BAZA DE CUPOANE AGRICOLE
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Preocupată de îmbunătățirea calității produselor oferite cllentilor săi

SC AUTOMOBILE DACIA SA
a dezvoltat rețeaua de distribuție a pieselor de schimb Dacia, 

acoperind toate zonele tari.
începând cu luna mai, în Timișoara s-a înființat un centru zonal de 

distribuție pentru piesele de schimb DACIA, în cadrul SC Timnovdac 
Service SRL, str.Vasile Cârlova, tel/fax 056/222776, 224111.

Acest centru zonal practică aceleași prețuri ca și Centrul Național de 
Comercializare Dacia și este aprovizionat cu toată gama de piese de schimb DACIA, 
produse atât de platforma Colibași cât și în industria orizontală.

Apelând la serviciile noastre puteți beneficia de:
• cea mai bună calitate a produselor
• cele mai mici prețuri
• facilități la plată
• servire rapidă și ireproșabilă
Așteptăm comenzi de la clienți din județul TIMIȘ și județele limitrofe, 
întotdeauna alături de dumneavoastră Automobile DACIA SA.
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(Urmare din pag. 1)

fixat ca obiectiv minim 
obținerea unui procent de 
12-15% la viitoarele 
alegeri. După datele din 
teritoriu și din sondaje 
acesta nu este un obiectiv 
iluzoriu. Faptul că de la o 
lună la alta tot mai multi 
oameni sunt gata să ne 
voteze, faptul că în sondaje 
ne bucurăm de 14-15% din 
opțiunile electoratului ne 
demonstrează că mesajele 
și propunerile noastre 
corespund așteptărilor 
cetățenilor.

- Considerați că electo
ratul apreciază favorabil 
noua alianță?

- Eu sunt convins că 
electoratul va privi favorabil 
noua formațiune politică 
care va apărea pe 
eșichierul politic românesc 
în urma fuziunii ApR- 
PSDR. în momentul de față 
există în România prea 
multe partide, iar electo
ratul este pur și simplu 
năucit, neștiind către ce 
formațiune politică să se 
îndrepte. De aceea, eu 
cred că unirea a două 
formațiuni politice cu 
doctrine similare într-un 
singur partid poate 
constitui un pas important 
de coagulare a social- 
democrației românești.

- Județul Hunedoara, 
față de care aveți unele 
afinități, se confruntă cu 
probleme deosebite pri
vind disponibilizarea de 
personal. Cum vedeți 
soluționarea lor?

Alianța pentru 
k România nu poate fi de 

acord cu politica Guvernului 
care concepe restructurarea 
doar sub forma închiderii de 
întreprinderi și a disponi
bilizărilor de personal. Este 
inadmisibil să dăm oamenii 
afară din slujbe, să le arunci 
praf în ochi cu niște salarii 
compensatorii, care oricum 
se vor topi ca apa în nisip 
din cauza inflației, și pe 
urmă să afirmi că aceasta 
este mult lăudata protecție 
socială a Executivului. 
Alianța pentru România are 
în programele sale de 
natură economică măsuri 
concrete care să ducă la o 
protecție socială reală. Și vă 
dau un singur exemplu: noi

“Noi avem un Program anticriză care 
conține măsuri imediate”

__________________________ r____________________  ____ ___________________ J
considerăm că în rândul 
obligațiilor minimale pe 
care un investitor trebuie să 
și le asume atunci când 
preia o întreprindere trebuie 
să se înscrie și menținerea 
numărului de locuri de 
muncă aflate în schemă la 
data efectuării tranzacției pe 
o perioadă de minimum doi 
ani. în plus, trebuie să se 
asigure recalificarea și 
perfecționarea personalului 
existent în respectiva 
societate, dacă acesta 
urmează să fie disponi- 
bilizat, pe cheltuiala cumpă
rătorului. Adevăratele soluții 
pentru noi sunt cele pe care 
le propunem pentru 
relansarea economică și 
crearea pe această bază de 
noi locuri de muncă, 

încurajarea prin măsuri 
fiscale a producției agricole 
și activității întreprinderilor 
mici și mijlocii.

- Care este poziția 
dumneavoastră față de 
problemele politicii româ
nești externe actuale și cum 
vedeți ieșirea din conflictul 
din Iugoslavia?

- M-am pronunțat de 
foarte multe ori, mai ales în 
ultima perioadă, cu privire 
la această problemă. 
Rezolvarea conflictului din 
Iugoslavia nu se poate face 
decât printr-o soluție 
negociată, politică. întot
deauna un conflict militar 
oricât de sângeros ar fi fost 

s-a încheiat printr-o pace. 
Referitor la războiul din 
Iugoslavia cea mai 
importantă problemă este 
câte victime va mai face 
acesta până când toate 
părțile implicate se vor 
așeza la masa tratativelor. 
De aceea nu pot fi de acord 
cu susținerea, uneori 
pripită, doar a soluțiilor de 
natură militară de către 
oficialitățile române. Eu 
cred că diplomația noastră 
ar trebui să facă uz de toate 
mijloacele, puține sau 
multe, atâtea câte sunt, 
pentru a determina găsirea 
de soluții politice și a se 
implica în medierea 
conflictului oferindu-și 
bunele oficii. Aceasta 
implică însă o politică 

externă activă, care să țină 
cont în primul rând de 
interesul național și de 
conjunctura internațională. 
Din aceste motive eu susțin 
că asemănător politicii 
interne și politica externă 
trebuie să aibă priorități pe 
termen mediu și lung. Fără 
o asemenea concepție, și nu 
mă feresc să o spun, vom 
rata din nou integrarea în 
NATO și integrarea în 
Uniunea Europeană.

- Vă considerați, în noua 
formulă, o formațiune poli
tică de dreapta sau de 
stânga?

Noua formațiune 
politică nu va modifica 

ideologia ApR care este un 
partid social-democrat 
modern. Un partid care s-a 
născut din dorința de a oferi 
soluții viabile problemelor 
cu care se confruntă 
cetățenii României. Eu cred 
că social-democrația 
modernă, pragmatică poate 
să scoată România din criza 
socială și economică în 
care se află. Observ tot mai 
mult că electoratul român 
este saturat de ideologiile 
partidelor, fiind mult mai 
interesat de soluțiile pe care 
partidele le oferă prin 
programele lor economice. 
Având în vedere acest 
aspect ApR este centrat pe 
construcția de modele și 
programe care să ducă prin 
aplicarea lor la îmbu

nătățirea situației materiale 
a oamenilor. Măsurile 
concrete cuprinse în aceste 
programe sunt destinate 
relansării economiei, 
realizării unei adevărate 
economii de piață, absolut 
necesară pentru a face o 
protecție socială conformă 
doctrinei pentru care ApR a 
optat. Trebuie să vă 
mărturisesc, cât se poate 
de sincer, că eu doresc ca 
România să devină o țară 
bogată cu oameni bogați. 
Mă gândesc la faptul că țara 
noastră se bucură de 
adevărate resurse naturale 
și de un capital uman de o 
certă valoare, care, 

valorificate cum trebuie, pot 
duce la îndeplinirea acestui 
obiectiv.

- Ce priorități considerați 
că ar scoate România din 
criză?

- în primul rând doresc 
să menționez faptul că 
Alianța pentru România, 
prin programele sale, a 
oferit soluții concrete pe 
care le-a propus actualului 
Executiv spre aplicare. Noi 
avem un Program anticriză 
care conține măsuri 
imediate pe termen scurt, 
cum ar fi: agricultura, 
turismul, restructurarea 
sistemului bancar și 
reglementarea într-o 
manieră reală și definitivă a 
problemei proprietății. 
Aceste măsuri trebuie să fie 

incluse într-un program 
economic de perspectivă, 
care să stabilească 
prioritățile economice ale 
României și să permită o 
relansare durabilă, menită 
să încheie perioada de 10 
ani de cădere economică, 
șomaj și haos în 
economie. Dacă vom 
continua să ne risipim și 
puținele resurse finan
ciare pe care le avem, fără 
a ne fixa un set de 
priorități pe termen mediu 
și lung, atunci peste 10 ani 
vom constata că ne-am 
privat țara de orice 
perspectivă. în opinia mea 
și vreau să fiu bine înțeles 
fără stabilirea acestor 
priorități care să nu fie 
modificate de la o 
guvernare la alta, putem 
să elaborăm programe 
peste programe. Toate vor 
fi lipsite de eficiență, iar 
ceea ce ne interesează pe 
noi toți - îmbunătățirea 
nivelului de trai - va 
rămâne la stadiul de 
utopie!

- Veți candida la 
președinția României în 
viitoarele alegeri?

- Oficial, la nivelul 
conducerii partidului, nu s- 
a adoptat vreo poziție în 
legătură cu candidatul 
nostru la prezidențiale. 
Oricum, Alianța pentru 
România va avea un 
candidat. De asemenea, 
sunt convins că, în 
momentul în care vom 
ajunge să discutăm 
această chestiune, eu sunt 
candidatul cu mari șanse 
de a fi nominalizat.
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Întregind un triunghi de 
aur al poeziei 

hi inedorene (compus din Dan 
Constantinescu, Neculai 
Chirica și Iv Martinovici), toți 
trei remarcabili traducători din 
marea lirică universală, ei 
înșiși poeți de marcă - autorul 
'Avatar”-ului a debutat editorial 
în anul 1966, cu volumul de 
versuri intitulat "Cercul de aur”. 
Activitatea literară a acestui 
important poet - având în 
vedere faptul că unele dintre 
poeme sunt datate 1946 - 
acoperă, practic, o jumătate 
de veac. Timp în care Iv 
Martinovici semnează nouă 
cărți de versuri, trei romane, 
mai multe antologii de poezie 
și nenumărate traduceri din 
clasicii universali (de la 
Rabindranath Tagore la Pierre 
Reverdy), fiind laureat cu două 
premii ale Uniunii Scriitorilor: 
pentru “Ochii si ploile" - 1972 
și pentru “Euridice" -1976. Ca 
inițiator, alături de Vasile 
Nicorovici și Mircea Enescu, al 
cenaclului “Flacăra” din 
Hunedoara, Iv Martinovici a 
avut o importantă contribuție la 
formarea unor tineri scriitori 
hunedoreni.

"Avatar" (Editura Helicon, 
1999) este o carte semnată 
de un poet aiuns la vârsta 

contemplației creatoare. Scri
se, în marea lor majoritate, în 
dulcele stil clasic, poemele 
cuprinse în volum constituie 
meditația gravă a unei 
conștiințe poetice hăituite de 
mari neliniști existențiale și 
populată de stranii viziuni 
metafizice. Fascinat aproape 
până la osmoză de vechile 
civilizații orientale (în special

Scriitori contemporan
- de cea hindusă), Iv 
Martinovici e ctitorul unui tă
râm liric relativ singular în 
contextul poeziei actuale. 
Caracterul vag esopic al tex
telor e dat de simboluri și 
sintagme mai rar întâlnite. Ni 
se propune un spațiu, de cele 
mai multe ori, livresc (natural, 
însă, prin implicarea eului 
poetic al autorului), ale cărui 
semne și încifrări nu se lasă 
decodificate decât după lec- 
turări succesive.

Lumea e percepută aici ca 
Totalitate. Viața omului, cu 
toate predestinările și ava
tarurile ei (“un fatum stabilit ce 
mă constrânge” - “Prin labi- 
rjQt”). constituie doar un ele
ment component al universului 
spectacular și este în perma
nență „cenzurată” de o zeitate 
indefinită, abstractă: “Parcă 
existența mea nu e decât / o 
dublură a alteia ce-mi scapă / 
zadarnic sap să dau de apă / 
un șarpe îmi sare totdeauna-n 
gât // O umbră detașată de

CĂLÂTOIHI
XHSTENTIALE

propria-mi făptură / pășește 
alături și mă cercetează / cu 
ochiul oblic și cu mută gură / 
mă străpunge cu striata rază / 
/ Nu-i lucrul meu pe care une
ori îl fac / nu-i vorba mea pe 
care uneori o spun / încerc să 
stau la pândă să desfac / vraja 
cenzurată de un zeu nebun" 
(“O umbră dedublată”).

Trăind intens afectiv, ca 

orice poet autentic, Iv Martino
vici are viziunea coșmărească 
a dezastrului provocat de de
gradarea tuturor valorilor, e 
bântuit de imaginea sumbră a 
neantului existențial. Alteori,' 
parcă animat de elanuri pan
teiste, exultă până la euforie, 
ca în poemul “Ciudata reverie”, 
în fața spectacolului miraculos 
al luminii. O lumină “antică”, 
imperială: “O reverie ciudată 
mă încearcă / în orele vopsite, 
ca de cretă / când lucruri și 
ființe se încarcă / de o lumină 
antică, secretă // E marmura 
înaltă lustruită / de vânturi 
sacre și celestă liră, / când 
marea albastră pare pardosită 
/ de suflul zeului ce abia 
respiră // Cu ochii cercetând 
desișuri / în care trupul de efeb 
se pierde / ca răsturnarea 
aspră de pietrișuri / pe les
pezile care ard în verde”.

Fragilitatea frumosului, 
mereu amenințată de forțe 
malefice ale răului / urâtului din 
lume, pare a fi obsesia 

definitivă și definitorie a au
torului “Avatar”-ului. Trecerea 
în pagină a acestor viziuni / 
obsesii are asupra mentalului 
un efect benefic, apotropaic: 
,”Să nu mor, am învățat să 
scriu” (“Prin labirint"). După 
elaborarea textului, poetul se 
simte eliberat, ca după 
oficierea unei împărtășanii, 
încât poate continua, cu 
ușoară ironie amară, 
înțeleaptă: “Stinge țigara, 
chiar neterminată, / cu gesturi 
largi împrăștie fumul, / pune-ți 
la cravată acul-nestemată / și, 
uite pe aici îți e drumul. // Rost 
nu are anii să ți-i numeri / cu 
soț, fără soț, tot una este - / 
flutură-ți pelerina pe umeri / și, 
ca într-o casă, intră-n 
poveste.” (“Cortina”).

Uneori, plasticizantă 
("Fluier de mierlă”. “Lebăda 
neagră”. “Sub lampa cu pi
cior de alabastru"), alteori, 
directă, implicată introspectiv 
în substraturile neexplorate 
ale conștiinței (excelentul 
poem citat mai sus, sau 
"Consilii” și “Obsesie lirică”), 
poezia lui Iv Martinovici pare 
o stranie călătorie prin teri
toriile inedite ale imagina
rului, populate de erinii, dra- 
goni, monade, moire și 
gnomi. O călătorie fantastică, 
din care poetul se întoarce 
de fiecare dată cu geaman
tanul doldora cu utopii. Și, 
poate, tocmai de aceea - o 
călătorie, cu atât mai adevă
rată. Și mai tulburătoare.

loan EVU
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Freatica-ne ființă o destramă 
paradigma daimonuiui de moarte I 

rănit
Agonia iui seceră vânturile 
odată cu cifra dezastrelor.

Un soare - ndepărtat 
umflă ușor cenușa care va fi.

^Crngmentnrium
în doze mici iodul vital 
o metaforă anticancer 
un sărut reprimând mușcătura 
zeului 
dimineața e singura duminică 
fragmentara duminică a celui 
beatificat căderea în sus a cuvântului

are loc deja un război 
care nu ne aparține 
un război în care răgetul 
îngerului Nenumerotat 
între spaime șl somn trage 
punțile ultime

pe umbre pe umbre ne scrie 
scriptura cea nouă 
făptural

Ah, nezidită ml-e Inima 
naos al pâinii sacre, trup melodios 
îndumnezeiască-ne
sărutul, lacrima, gural

Poem
Structurile viermănoase 
se resorb implorându-se reciproc 
în spasmul ludic al tenebrei 
deja prezentul se autodevoră 
cum pe buzele noastre stronțiul 90 
înflorește spuma pastei sanitare 
în care suferința și-a imprimat 
hierogramele cum 
un alt început al limbajului 
apocrife pretutindeni și nimeni 
să recompună emoția sacră 
din care fulgerul ud a-njunghiat 
întunericul din semințe.

Eugen EVU 
Din antologia de autor “Meteoritul de zestre"

CATERWCf, (fRAfitOFDANE Și AETEABfâttRf...
prezența poetului în acest teritoriu 
himeric este una difuză. O putem 
însă bănui în vecinătatea ime
diată a decorurilor și simbolurilor 
propuse, ca pe un pictor în spa
tele șevaletului... Laitmotivul anti
carului bătrân, colecționar de 
incunabule și obiecte vechi păs
trând izul și amprenta unor vrem i 
apuse, prefigurează o adevărată 
mitologie a efemerului ce-l defi
nește pe Ionel Amăriuței ca pe un 
paznic de armonii.

Metafora conținută în titlul 
cărții, cea a “ocheanului întors”

prin ale cărui lentile lumea se 
vede miniatural (în totalitatea, dar 
și în detaliul ei), constituie desigur 
arta poetică a autorului nostru. 
Scrutată prin acest ochean întors, 
realitatea, cu toate agresivitățile 
și distorsiunile diurne, se estom
pează și capătă o dimensiune 
suportabilă, încât poetul găsește 
suficiente resurse spre a defini 
“deșertul ca oază", imaginând o 
lume ideală unde eticul este sub
stituit de estetic și spiritul poate 
percepe “splendoarea căderii în 
livresc”: “Timp proustian, pierdut, 
regăsit/ în geografia camerei 
pline/ cu nimicuri de preț,/ cu 
cești orfeline// Zeu volatil sau 
numai dedus/ (monsieur Proust 

căutându-l în van),/ aud ghilotina 
căzând sacadat/ peste trupul lui 
diafan// aud ghilotina orologiului 
cum/ îl mărunțește în clipe,/ zeu 
volatil sau numai dedus/ împrăș- 
tiindu-mă în mii de risipe” 
(“Adagio”).

Descendent din stirpea rară a 
poeților onirici și autodefinindu-se 
“brav mareșal al bătăliilor pierdute", 
peregrin într-un univers imaginar 
insolit, Ionel Amăriuței dovedește 
disponibilități expresive multiple, 
stăpânind cu dezinvoltură atât 
versul alb, cât și prozodia clasică.

De inspirație livrescă, uneori, 
ușor încifrată, poezia aceasta este 
lipsită, paradoxal, de orice urmă de 
artificiozitate; firescul și fluența 
rostirii par a fi apanajul principal din 
care se încheagă discursul liric: 
“Să fii anticar într-un oraș bătrân/ 
îmbibat cu miros de la ceara/ lumâ
nărilor arse/ când se revarsă zorii 
prin vitralii,/ să scuturi noaptea de 
pe orologii,/ din faldurile statuetelor 
de jad,/ de pe incunabule ferecate/ 
în argint și piei de inorog/.../ îndră
gostit să fii de o oglindă spartă,/ să 
mori câte puțin privindu-te în ea,/ 
preafericit că vei scăpa de vise/ și- 
ndurerat că nu vei mai visa...” (“Să 
fii anticar”)

“Stihuri de spus iubitei bătrâ
ne”, “Lamentația lui Don Quijote", 
“Anatomia nisipului mișcător", 
“Romantică”, “Saltimbanc, într-o 
noapte friguroasă de iarnă", iată 
doar câteva din piesele de rezis
tență ale volumului "Privind 
printr-un ochean întors”, carte 
ce nu trebuie să lipsească din 
biblioteca cititorului de poezie 
autentică. Este cartea unui poet 
ajuns la vârsta deplinei maturități 
artistice, recomandându-l pe 
Ionel Amăriuței ca pe unul dintre 
cei mai importanți poeți hune
doreni și nu numai.

loan EVU

IMBRATIȘAREA cu
Editura Eubeea din Timișoara 

continuă seria lansării de nume noi 
(sau mai noi) pe piața cărții. Este cel 
puțin meritorie această strădanie, 
fiindcă ar fi profund eronat să re
ducem aprecierea doar la numărul 
autorilor nu și la valoarea acestora. 
De fapt, și pentru a rezuma această 
idee, instituția în cauză nu face 
altceva decât să se alinieze tot mai 
viguros editurilor respectabile, con
tribuind astfel și la rotunjirea zestrei 
cultural-literare a municipiului de pe 
Bega. Dintre ultimele apariții edi
toriale aș remarca volumele: 
Neostaza îmbrățișării, de Florina 
Manțog Drăgan, Caleidoscop de 
gânduri, de Radu Ciprian Pop și 
Somnul literei, de Sorin Vidan - 
toate purtând ca an de apariție 1999.

Mă voi opri, cel puțin deo
camdată, la volumul de versuri al 
Florinei Manțog Drăgan, o poetă 
aflată pe drumul afirmării care se 
presimte pentru viitoarele sale cărți. 
Atuul unei hipersensibilități, aproape 
anormale se află mai tot timpul în 
preajma și în șinele său, în acest fel 
eliminându-se în mare măsură pos> 
bilitatea scăderii tensiunii interioare 
a poeziei. Este tocmai latura creației 
sale care o proiectează cel mai 
adesea, și fericit, spre marea lirică 
feminină de la noi, ba și de aiurea. 
Versuri ca: „Nemuritoare, ușa tim
pului,/ uitată mereu deschisă./ Cine 
să închidă hergheliile / de somn, / 
numai funeraliile nopții / mohorâte, 
coborâte, pândind / în apropierea 
inimii. / Cât costă oare amintirile, / și 
unde se vând?” (Digul iubirii, p. 
31), se circumscriu fără nici un fel de 
efort unui context valoric în care 
poeta brodează cu imagini de forță 
obiectul liricii sale. în Groapa Sufle
tului (p 19), imagiile construite pe 
un fond dramatic sunt atât de puter
nice, încât creează un fel de halou 
macabru în care o descoperim pe 
poetă făcându-și harakiri și invocând 
apoi Creatorul suprem: ,,Dă-mi, 
Doamne, alt corp / zburător, care să 
nu mă/ doară ruperea lui”. /, în 

următorul vers explicându-se: 
„Odată mi-am mâncat propriul trup.” 
Să ne clarificăm: este vorba despre 
puterea autoarei de a crea imagini... 
Și să nu trecem mai departe fără a 
enumera măcar câteva titluri care 
sprijină ideea fabulosului terifiant 
existent în câteva poeme: Distanța 
dintre agonie și extaz, Lumea fan
tasticului, Cioclii care au murit, 
Lacrimă neagră, Clopot al morții... 
însă, în orice caz, cum și șade bine 
unei artiste, predominant în poezia 
Florinei Manțog Drăgan rămâne 
sentimentul iubirii, doar că el apare 
deseori camuflat în metafore, 
simboluri și construcții poetice ușor 
complicate, urmărind obiectul
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Editura Eubeea, 
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gândirii precum prin bine cunos
cutele căi biblice: „Măsurabilă tă
cerea tâ / visarea ta uitată / pe 
caldarâmul însângerat / de amintiri 
și zborul cu o / singură aripă / de 
fier./ Rănită / inimă de aur / stă să 
plângă.” (Zborul cu o singură 
aripă, p. 48), sau realizarea și mai 
concretă a subiectului: „Mă nasc ca 
un cuvânt, / ca o pasăre de pradă, 
cu aripi. / Noaptea mai poate fi / 
învinsă de ziuă. / După ce rugul / s- 
a stins, noi doi / strălucim. /..." (Noi 
doi, p. 49). Luând în discuție textul 
poeziei Flux și Reflux (p. 11) și 
rămânând în aceeași ordine de idei, 
este, parcă, și mai evidentă 
predestinarea poetei spre binele, 
frumosul și iubirea de care, într-o 
seamă de alte poezii, pare să o fi 
frustrat destinul. Argumentul: 
„Privește cum plânge muntele / se 
zbate dorința, maree / a chemării /
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POEZIA :
gândul străbate / autostrăzi cu . 
numele noastre / egourile flămânde I 
/ curcubitacee ne vor urmări / și | 
totuși același vis / ne va uni.'//. Pe ■ 
de altă parte, oscilația permanentă a ■ 
poetei între real și fantastic, Insă | 
rămânând ancorată într-un Timp ■ 
concret și material, conduce cititorul * 
spre o zonă a unui existent preferat | 
de autoare: „Timpul era un cal / | 
mort, dar l-am iubit, cât de gingaș / J 
mă sărutase în altă lume An altă I 

Cu o impresionantă activitate 
literară desfășurată în paginile 
revistelor de specialitate de-a 
lungul mai multor ani, zgârcit însă 
în apariții editoriale (“Claviaturi” 
-1972 și “Vinovat de plecarea 
cocorilor” - 1987), Ionel Amă
riuței a publicat recent cea de-a 
treia carte de poezie a sa, inti
tulată “Privind printr-un ochean 
întors” (Editura Călăuza -1999).

Temperament melancolic și 
spirit elegiac, mereu sedus de 
parfumurile unui timp crepuscular, 
ca orice romantic întârziat rătăcind 
în epoca zeului - computer, Ionel 
Amăriuței e un ziditor de univers 
poetic distinct: “Neguțător de vechi 
utopii,/ într-o scoică păstrând/ 
deznădejdi, nostalgii, caterinci,/ 
gramofoane și alte abisuri/ care 
azi nu se mai poartă.” (“Bocet 
pentru bătrânul anticar”).

Versurile lui Ionel Amăriuței 
sunt ca o magică arhivă unde, cu 
migală de meșter orfevru, poetul 
selectează secvențe și imagini - 
dintr-o realitate altfel banală - care, 
transfigurate în baia developantă a 
poemului, dobândesc de fiecare 
dată valențe și semnificații noi.

Patosul emoțional, în per
manență controlat de "luciditatea” 
înțeleaptă a poetului, salvează 
glisarea spre desuetitudine a* 
acestei poezii, evidențiind rara 
capacitate de esențializare a 
imaginii poetice, precum în arta 
liaikuului: “La început nu a fost 
altceva/ decât o piatră rece și 
grea/ viersul unui izvor/ a șlefuit- 
o până la starea de zbor." (“Pa
sărea măiastră”)

Ionel Amăriuței invocă și evo
că adesea un timp revolut, inge
nuu, pe care-l învestește cu o 
aură aproape mistică. Lirismul 
discret, lipsit de asperitățile și 
învolburările patetismelor de pa
radă, este ușor depersonalizat;
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viață."// (Domn peste mine, p 29'; 
același lucru fiind lesne sesizabil și 
în altă poezie (una dintre cele mai 
reușite din volum): „Poetul coboară 
în semilumină / moare și reînvie /în 
fiecare seară, / vrăbii triste / mă 
caută și mă așteaptă / în semilumină 
deznădejdii / într-un târziu / plopii ne 
păzesc / somnul 7/ (Umbra unui 
vis, p. 53). Această, să-i zicem, 
duplicitate este motivată de faptul că 
„Vociferează Cerul durerii / vaste 
imperii de ceață”, în care poeta se 
simte în „fața întunericului / tron de 
sânge / salamandre vor plânge / 
venele vremii apuse / iubiri, impresi,, 
opinii / crescute în aprilie:” // și, de 
aceea, ea simte nevoia firească de 
evadare. (Alfa plus beta, p. 25).

Cred că s-ar mai putea spune 
multe despre creația lirică a Flo
rinei Manțog Drăgan, despre po
sibila conturare a unei voci poetice 
distincte, însă nu știu cât de mult i- 
ar folosi. Poeta este - cel puțin 
privind lucrurile din perspectiva 
acestui volum - prinsă, dominată 
încă într-o zonă existențială de 
posibile traume sufletești sau ac
tuale, a căror amprentă se simte în 
mai toate poemele. Dar poate că 
tocmai acest lucru să contrțbuie, 
de ce nu?, hotărâtor la persona
lizarea poetei și a poeziei sale. 
Personal sunt sigur că autoarea 
are încă multe și bine de spus, 
trebuie doar un minim efort pentru 
a o înțelege și, firesc, a-i îndrăgi 
creația...

Dumitru HURUBÂI J
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ANUNȚ PUBLICITARr
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE 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 șrHG 55/98, 
modificată și completată cu HG nr. 361/ 98, 90,69 % din acțiunile

Societății Comerciale “TRANSPORT LOCAL VALEA JIULUI” ■ SA 
cu sediul în Ani'noasa, str. Iscroni, nr. 3, județ Hunedoara, cod fiscal R 2138337, număr de 
înmatriculate la Oficiul Registrului Comerțului J 20/169/1991, având:

Obiectul principal de activitate: transport terestru
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 3.088.525 mii lei. 
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/ semestrulll): 3.981.871 mii lei 
Pierdere ultimului an încheiat: 198.082 mii lei
Structura acționariatului la data de 15.04.1999 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 112.043 90,69
SIF - -
FFM 11.498 9,31
Alții - -
TOTAL 123.541 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 2.801.075.000 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 84.032.250 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 7.06.1999, ora 10, 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 14.06.1999 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 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 054/214503, zilnic între orele 10-13.

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

/CP ANUNȚ PUBLICITARl=r--#/rW/ pentru vanzarea de acțiuni prin LICITAȚIE 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, 97,5 % din acțiunile

Societății Comerciale “CILINDRUL - SA
cu sediul în Călan, str. Furnalistului, nr. 17/J, județ Hunedoara, cod fiscal R 10380993, număr de 
înmatriculate la Oficiul Registrului Comerțului J 20/199/1998, având:

Obiectul principal de activitate: turnarea cilindrilor de laminor din fontă, oțel adamit și neferoase 
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 10.154.675 mii lei. 
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998): 18.674.990 mii lei
Pierderea ultimului an încheiat: 3.875.069 mii lei
Structura acționariatului la data de 11.01.1999 este:

-

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 396.065 97,5
SIF

10 122 2,5
Manager •
TOTAL 406.187 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 9.901.625.000 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 6.000.000 lei, taxa de participare în 
valoare de 5.000.000 lei și garanția de participare în valoare de 297 048.750 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 10.06.1999, ora 13, 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 17.06.1999, 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.roI 
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ANUNȚ PUBLICITARt
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE 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, 49,97 % din acțiunile

Societății Comerciale “CUART” - SA•
cu sediul în Uricani, str. Republicii, nr. 64A, județ Hunedoara, cod fiscal R 2152552, număr de 
înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului J 20/760/ 1992, având:

Obiectul principal de activitate: exploatarea, prelucrarea, înnobilarea și comercializarea cuarțului 
bulgări, nisip și făină.

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 1.023.500 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998): 111.095 mii lei
Pierderea ultimului an încheiat (1998): 129.946 mii lei
Structura acționariatului la data de 9.09.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 511.487 49,97
SIF - -
FFM 512.013 50,03
Alții - -
TOTAL 1.023.500 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 1.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 511.487 mii 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 1.500.000 lei, taxa de participare în 
valoare de 500.000 lei și garanția de participare în valoare de 15.344.610 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 4.06.1999, ora 10, 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 11.06.1999, 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; 054/214503, zilnic între orele 10-13.

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

®7 ANUNȚ PUBLICITAR
1 '

pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE (clauză de preemțiune)
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. 861/ 98, 26,40 % din actiunHe

Societății Comerciale “DUNĂREA” - SA
cu sediul în Deva, str. Nicolae Bălceascu, nr. 31, județ Hunedoara, cod fiscal R 7349386, număr de 
înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului J 20/393/1995, având:

Obiectul principal de activitate: alimentație publică
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 36.615 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998): 6.600 mii lei
Pierderea realizată în anul 1998: 1.784 mii lei
Structura acționariatului la data de 3.07.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FP8 9:665 26,40
SC COMTRANS •
DOR SRL Deva 18.865 51,52
PPM 8.079 22,06
Alții 6 0,02
TOTAL 36.615 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 3.881 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 37.510.000 lei.

Având în vedere prevederile art. 5, alin 6 din HG 55/1998 pentru aprobarea Normelor Metodologice 
privind privatizarea societăților comerciale și vânzarea de active, modificată și completată prin HG 361/1998, 
FPS acordă drept de preemțiune la vânzarea pachetului de 9.665 acțiuni, reprezentând 26,40 % din total 
capital social, aferente valorii terenului acționarilor existenți proporțional cu procentul din capitalul social deținut 
de aceștia înainte de majorarea capitalului social cu valoarea terenului. în acest caz metoda de vânzare a 
pachetului de acțiuni scos la vânzare la SC DUNĂREA SA Deva pentru această etapă conform Legii 44/1998 
și HG 55/ 1998, ’este NEGOCIERE DIRECTĂ cu acționarii existenți care au depus oferte de cumpărare în 
termen de 30 de zile calendaristice de la data prezentului ANUNȚ.

Termenul de depunere a ofertelor este data de 21.06.1999, ora 16,00, la sediul de mai sus.
în cazul în care nu se exercită dreptul de preemțiune sau nu se acceptă termenele și condițiile 

propuse de Fondul Proprietății de Stat, metoda de privatizare va fi LICITAȚIE CU STRIGĂRE.
DOSĂRUL 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 500.000 lei, taxa de participare în valoare 
de 250.000 lei și garanția de participare în valoare de 1.125.300 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 28.06.1999, ora 12, 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 5.07.1999, 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 EXIMBÂNK, 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 sa 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 Vlad 
Elena, tel. 054/211089 sau 054/214503, zilnic între orele 10-13.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro. t
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Cuvântul liber 21 MAI 1999

ANUNȚ PUBLICITAR
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, 
cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37Ă, 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/ 98,40 % din acțiunile Societății Comerciale 
“AGROMEC MĂNERĂU” - SA , cu sediul în localitatea Mânerău, str. Principală, nr. 1, județ 
Hunedoara, cod fiscal R 8179409, număr de înmatriculate la Oficiul Registrului Comerțului J 20/980/ 
1996, având:

Obiectul principal de activitate: executare de lucrări mecanizate și prestări servicii pentru 
agricultură

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 77.225 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998): 27.497 mii lei
Pierdere în anul 1998: 23.569 mii lei
Structura acționariatului la data de 31.12.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 30.890 40,00
SIF - -
PPM 46.324 59,986
Alții 11 0,014
TOTAL 77.225 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 1.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 30.8^0.000 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 500.000 lei, taxa de participare în valoare 
de 250.000 lei și garanția de participare în valoare de 930.000 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 15.06.1999, ora 12, 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 22.06.1999, 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.
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ANUNȚ PUBLICITARr
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE 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, 40 % din acțiunile Societății 
Comerciale “AGROMEC PRICAZ” - SA , cu sediul în comuna Turdaș, sat Pricaz, nr. 211, județ 
Hunedoara, cod fiscal R 8179433, număr de înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului J 20/421/ 
1997, având:

Obiectul principal de activitate: executare de lucrări mecanizate și prestări servicii pentru 
agricultură

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 55.650 mii lei. 
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998): 0 mii lei 
Pierderea în anul 1998: 27 mii lei
Structura acționariatului la data de 31.12.1998 este:

Nr. acțiuni %Acționar
FPS 22.260 40
SIF - -
PPM 33.274 59,79
Alții 116 0,21
TOTAL 55.650 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 1.600 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 35.616.000 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 lucrătoare 
precedentă organizării licitației, inclusiv.

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 500.000 lei, taxa de participare în 
valoare de 250.000 lei și garanția de participare în valoare de 1.100.000 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 14.06.1999, ora 12, 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 21.06.1999, 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 piața 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 Elena 
Vlad, tel. 054/211089 sau 214503, zilnic între orele 10-13.

Informații suplimentare privind oferta FPȘ se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.
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ANUNȚ PUBLICITARr
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE 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, 40 % din acțiunile Societății 
Comerciale “AGROMEC DÂNCU MARE” - SA DÂNCU MARE, județ Hunedoara, cod fiscal R 

8179638, număr de înmatriculate la Oficiul Registrului Comerțului J 20/594/ 1997, având:
Obiectul principal de activitate: prestări servicii pentru agricultură
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 19.000 mii lei. 
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998): 0 mii lei
Pierdere în anul 1998; 2.473 mii lei

MAȘINI 
INDUSTRIALE 

DE CUSUT

Prețul de ofertă de vânzare este de 1.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 7.600.000 lei.

Structura acționariatului la data de 31.12.1998 este:
%Acționar Nr. acțiuni

FPS 7.600 40
SIF - -
PPM 11.400 60
Alții , - -
TOTAL 19.000 100,00

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 500.000 lei, taxa de participare în 
valoare de 250.000 lei și garanția de participare în valoare de 228.000 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 14.06.1999, 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 21.06.1999, 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 Vlad 
Elena, tel. 054/211089 sau054/214503, zilnic între oreie 10-13.

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

SECOND HAND
ÎMURÂCÂMIME Șl ÎNCĂLȚĂMINTE
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COLECTARE ORIGINALA
M.jMW din cvcșbIs meri cte Germaniei șl CXcnoei .uc

1
SORTARE PE.SEZOANE
REDUCERE DE BUN VENIT

Si

F
Depozit Cluj

Sat Vlaha nr. 22 
tel/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 £
dtăștie, Str. Eroilor bl.Bl, parter, tel.: 247799

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

Cu ocazia zilei numelui dom
nul Buta Neluțu din Deva dorește 
multă sănătate, noroc și fericire 
surioarei sale Matieș Claudia- 
Elena din satul Hărțăgani, corn. 
Băița. (2323)

• Pentru cei mai deosebiți 
părinți,Cornel și Elena Șina, cu 
ocazia aniversării și onomasticii, 
copiii Alina și Marius cu familia 
le urează sănătate, fericire și un 
călduros “La mulți ani” (2213)

VANZARI 
CUMPĂRĂRI F

• Vând teren în str. Nicolae
Grigorescu. Relații la tel. 094/ 
579061. (OP)________________

• Vând apartament 3 camere, 
semidecomandate, parter, Gojdu, 
bloc experimental. Tel. 626276, 
094/702455. (2520)

• Vând casă, central, 5 ca
mere, Simeria, Libertății,12. Tel. 
260398. (2201)

• Vând apartament 2 camere, 
Micro 15, bl.64. Tel. 627631. (2208)

• Vând apartament 2 camere, 
decomandat, îmbunătățit, etaj 1, 
centrul comunei Pui, jud. Hune
doara. Informații tel. 054/777684 
(6509)

• Vând țuică de prună, 34 
grade, 20 000 lei/litru. Tel. 092/ 
403869 (2966)

• Vând spațiu comercial, 70 
mp, autoturism Ford Scorpio, tel. 
054/713112 (2967)

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

• Vând mobilă sufragerie Li
ving, stare excepțională: Tel. 
119422. (2207)

• Vând convenabil, urgent 3 
autoturisme Dacia 1300-1310, 
stare bună, înmatriculate. Deva, 
tel. 227876. (2524)

• Vând urgent dubă frigo
rifică MAN, 3 t, răcire minus 25 
grade Celsius, înmatriculată, an 
fabricație 1991. Vând autodubă 
IVECO, 3,51, înmatriculată. Tel. 
Arad, 057/259715, 280753 
10PJ

• Vând motor, cutie viteze Fiat 
Uno 75 IE, negociabil. Tel. 
625595, 17-19. (2205)

• Vând 4 tone grâu de pani
ficație, preț negociabil. Tel. 
672153. (2525)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (150 000 lei), 
video, satelit. 092/368868 (0137)

• S.C.vinde utilaje frigorifice, 
industriale, noi și semiuzate, 
Italia, garanție, plată eșalonat, 
Sebeș, tel. 094/558716 (2650)

• Vând și montez parbrize,
Deva, Dragoș Vodă, nr. 12A. Tel. 
233246_______________________

• Societate comercială vinde 
la preț avantajos centrale ter
mice, calorifere, țeavă multistrat 
și fitinguri. Tel. 092/701072 
(2953)

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

• 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, ne- 
înmatriculat. Informații tel. 
624609 (2383)__________'

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

• Vând detector metale, per
formant. Tel. 069/224533. (OP)

• Vând SRL, Deva, tel. 
219313. (2120)

• Vând betonieră, 0,70 mc, 
motor 380-220, preț 4.000.000, 
negociabil. Tel. 230587, 16-22. 
(2110)

• Materiale pentru amena
jări interioare, tavan sus
pendat, cărămizi sticlă, ghips 
carton, tâmplărie PVC, vată 
minerală, toate din import, la 
Termoprofil Orăștie. Tel. 092/ 
740048 (3782)

• Vând două corpuri de 
bucătărie, noi, unul fix și unul 
suspendat. Deva, tel. 222137.

• Vând mașină industrială, 
plus Singer blănărie (festonat). 
Tel. 711416, Aurel Vlaicu, 35. 
(2968)

• Vând cântar electronic, 
nou, garanție, vitrină verticală, 
congelator. Tel. 054/713112 
(2967)

ÎNCHIRIERI

• Caut spre închiriere casă 
sau apartament 4 camere, parter, 
Deva. Tel. 094 616624. (2206)

OFERTE.DE 
SERVICII

• Școală șoferi categ. B, plata 
în rate. Tel. 214832.(2322)

• Angajăm vânzători-gestio-
nari, vechime minim 5 ani, vârsta 
maximă 35 ani. Tel. 092 203040. 
(2215) i

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

DIVERSE

• Anunțăm pe Purcea Tănase, 
din Hunedoara, să se prezinte la 
notarul public din Sibiu pentru 
succesiune - Purcea Marin. 
Informații D.Mircea, tel. 069/ 
448038. (OP)

• Cu autorizația nr. 16873/10 
05 1999 a luat ființă asociația P.F. 
Bogdan Laurean, cu activitate de 
fabricarea produselor zaharoase 
în Orăștie, Mureșului, bloc 4/59. 
(3783)

COMEMORĂRI

• Soția Elena și familia anunță 
cu nemărginită durere împlinirea 
a doi ani de la trecerea în eter
nitate a celui care a fost

GHEORGHE MAGDA
Dumnezeu să-l odihnească! 

(2399)
• Se împlinesc 4 ani de când 

ne-a părăsit o bună soție, mamă 
și bunică, cea care a fost

LUCRETIA MARISCAz *
Rugăm pe Bunul Dumnezeu 

să o odihnească în pace ! Paras
tasul duminică, 23 mai 1999, la 
Biserica Ortodoxă Ilia. Familia. 
(2203)________________________

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

CRISTIAN BORZA
Parastasul de pomenire va 

avea loc duminică, 23 mai 
1999, ora 11, la Biserica Orto
doxă Simeria, Șoseaua Națio
nală. Dumnezeu să-l odih
nească. Familia. (2211)

• Au trecut 6 săptămâni de 
la plecarea pe drumul fără 
întoarcere a celui care a fost 
omul de aleasă omenie

ANGHEL DRĂGAN
IONEL LĂPĂDĂTONI
Parastasul de pomenire va 

avea loc duminică, 23 mai 
1999, la Biserica Ortodoxă din 
Ostrov. Dumnezeu să-l odih
nească în pace! Familia îndu
rerată. (2119)

• Amintim celor ce i-au cu
noscut și apreciat că se îm
plinește un an de la stingerea 
din viață, cu vise încă neîm
plinite a fraților

ALMĂȘAN-BUJOR
Și

HORIA
fii ai Devei, profesori univer
sitari, dr.docenți, ingineri, trecuți 
în lumea umbrelor și înmor
mântați în București. îndurerați, 
sora lor Neta, cumnatul Stelian, 
copiii și nepoții lor le păstrează 
cu pioșenie amintirile de familie 
și se roagă pentru iertarea 
păcatelor și odihna lor veșnică. 
Mulțumim celor ce le vor în
china un gând bun. (2116)

PUBUCITATE

• Au trecut șase săptămâni 
de lacrimi și durere de când a 
plecat dintre noi cel mai drag 
tată, socru și bunic

Parastasul de pomenire 
duminică, 23 mai, la Biserica 
din Ulieș. Familia. (2213)

• Familia, rudele și prietenii 
anunță cu adâncă durere în 
suflet dispariția'fulgerătoare din 
viață a celui care a fost un 
minunat soț, tată și bunic, om 
de o aleasă omenie

IOAN DAMIAN
înmormântarea'va avea loc 

azi, 21 mai 1999, la Cimitirul Or
todox din str. M.Eminescu, Deva. 
Odihnească-se în pace ! (2223)

• Colectivul CCD Deva este 
alături de colegul lor Alexandru 
Logojan la greaua pierdere 
pricinuită de decesul tatălui său

ing. ALEXANDRU 
LOGOJAN

Sincere condoleanțe familiei 
îndurerate. (2231)

• Un ultim omagiu adus celui 
care a fost un bun coleg și 
apreciat specialist

ing. ALEXANDRU 
LOGOJAN

din partea colectivului SC CE- 
PROMIN SA Deva. Dumnezeu 
să-l odihnească ! (2217)

OFERTE.DE
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COMUNA? CUM O FACE?
Am stat de vorbă cu câțiva 

cetățeni ai comunei Certeju de 
Sus întâlniți absolut la întâm
plare, cărora le-am adresat 
două întrebări aflate și în titlul 
articolului de față.

Gheorghe Apostol 
(Certeju de Sus)

1. îl cunosc pe primar, pe dl 
loan Vințan, de multă vreme. 
Dânsul e dascăl de meserie și ca 
director de școală îl cunoaște tot 
satul, toți locuitorii comunei. De 
altfel pe multe generații de copii i- 
a învățat carte. Mai știu că este 
un om de treabă, modest, cu dra
goste față de localitate.

2. Eu zic că bine. Uitați-vă la 
centrul comunei. Este curat, are 
vase cu flori, s-a amenajat un 
spațiu pentru piața organizată. Pe 
viceprimar îl cunosc doar din 
vedere, nu știu cum îl cheamă.

- Se numește Ovidiu Bugi.
- Da? Amândoi se zbat mult 

pentru comună și pentru oameni.

vremurile de astăzi sunt foarte 
grele și încâlcite.

Maria Popllș (Hondol)
1. Doar la dl primar am 

fost. De fapt nici nu mă intere
sează treaba asta.

2. Păi, uitați-vă în satul 
nostru s-au renovat școala, că
minul cultural și magazinul.

- Ziceați că ați fost 
primar. Cu ce problemă?

- Să-mi dea pădurea 
care am dreptul.

-Și?
- Mi-a dat-o.

la*
la

Magazine aprovizionate,
cumpărători puțini

Mircea Farcaș (Certeju 
de Sus)

1. îi Știu bine pe amândoi, ne 
întâlnim aproape zilnic. Sunt oa
meni de acțiune. Nu prea stau la 
sediu, îs mai mult între oameni. 
Sunt harnici, apreciați de locuitorii 
comunei.

2. Cum conduc? Le apreciez 
activitatea, că în comună s-au 
făcut multe treburi. Știu că ar vrea 
să facă mai mult, dar primăria n- 
are bani.

-Țara este săracă.
- Așa este, dar oare putem 

spera în vremuri mai bune, că

Liviu Magda (Nojag)
1+2. Cum să nu-l știu pe 

Ionică, primarul. Vine des la No
jag. Pe vice nu-l știu.

- îl tot reclamă cineva că 
vrea să mute magazinul la că
minul cultural.

- Păi bine și face. în locul lui 
aduce sala pentru consultații 
medicale. Că acum este la etaj 
și bătrânii urcă greu scările.

Construite cu mulți ani în 
urmă, blocurile amplasate în 
centrul Certejului au fost pre
văzute la parter cu spații co
merciale. înainte de '89 aici fun
cționau magazinele sătești cu 
diferite profile. Acum însă, pe 
câteva uși sunt puse lacăte, 
nefiind ocupate nid de proprietari, 
nici de chiriași. Cele câteva 
magazine care mai funcționează 
în aceste spații aparțin ori Coo
perativei de consum ori privati
zation

SC Camelia - Lore Impex 
SRL desfășoară activitatea într- 
unul din spațiile cooperativei. 
Magazinul are un profil alimentar 
și este foarte bine aprovizionat. 
Potențialii cumpărători găsesc 
aici o varietate de produse: me
zeluri proaspete aduse de la 
Sîntuhalm, dulciuri, produse ali-

mentare (zahăr, ulei, orez etc), 
băuturi răcoritoare, dar și pâine 
care se vinde cel mai bine. “Cli- 
enții sunt mai numeroși în zilele 
de salariu, de pensii sau de 
șomaj. Se caută îndeosebi pâi
nea și produsele alimentare de 
bază', ne-a spus dna Gabriela 
Poenar, vânzătoare.

Alături, magazinul mixt cu 
autoservire Certej aparține Co
operativei Șoimuș. Șefa unității, 
dna Mariana Ghiorlan, ne-a 
mărturisit: “în privința apro
vizionării cu marfă nu putem să 
ne plângem. Avem o gamă lar
gă de produse, acoperind pro- 
filele alimentar, mărfuri textile, 
chimicale, menaj și librărie. “ 
într-adevăr, mărfurile expuse în 
standuri acoperă majoritatea 
cerințelor cumpărătorilor. Ideea 
de a vinde o diversitate de

produse a venit în sprijinul cum
părătorilor care “intrând în 
magazin mai văd câte ceva ce 
le lipsește din casă și astfel au 
posibilitatea de a-și procura 
asemenea articole", mai spu
nea interlocutoarea noastră. 
Principiul “puțin din fiecare” s-a 
dovedit a fi real, practic și util, 
luând în considerare veniturile 
realizate de această unitate.

Ca peste tot, unitățile co
merciale cele mai frecventate 
sunt și la Certej barurile. Dna 
Mihaela Gabor, gestionar la 
Cafe-bar (aparținând tot Coope
rativei Șoimuș), avea la data 
vizitei noastre destui clienți. 
“Spre deosebire de magazinele 
alimentare, barurile au un 
număr mai mare de clienți. 
Ceea ce este un lucru bun 
pentru noi. Luna trecută, de

exemplu, am realizat 37 milioa
ne de lei, față de 24 milioane lei 
cât prevedea planul. Oferta 
noastră către cumpărători nu 
presupune doar băuturi, ci și 
dulciuri, înghețată, țigări, pre- 
cuhn și jocuri distractive (biliard 
și în curând jocuri mecanice). 
Dar, trebuie să recunoaștem 
că ceea ce se solicită cel mai 
mult sunt băuturile alcoolice 
ieftine și berea la halbă și la 
sticlă."

în pofida faptului că în Cer
tej nu se prea găsesc articole 
de vestimentație, de încălță
minte, metraje, unelte agricole 
ș.a., magazinele alimentare 
sunt foarte bine aprovizionate. 
Practic, din domeniul produ
selor alimentare, omul poate 
găsi aici tot ce-i dorește sufle
tul, numai bani să fie!

Victoria Blaj și Sabina 
Ștef (Vărmaga)

1+2. îs oameni harnici și 
fac treabă. S-au zbătut și se 
zbat cu asfaltarea drumului 
spre Vărmaga. Și la noi s-au 
renovat școala, căminul cul
tural. Zicem că ce s-a făcut 
trebuie și păstrat, nu distrus. 
Am vrea să se facă mai 
multe. Cu timpul se va reuși. 
Dar și oamenii trebuie să 
pună mâna nu să aștepte to
tul de la primărie.

O întâmplare
Dl Petru Câmpean, notarul primăriei, ne-a povestit o în

tâmplare hazlie ce a avut loc recent. Octavian S. și Maria N. 
și-au depus actele pentru a se căsători. Cu o zi înainte de 
data când urma să spună DA, a.venit la primărie M.N. și a 
spus că viitorul mire a dispărut și crede că-i în spital la Deva 
și a cerut ajutor notarului să-l găsească. Notarul s-a dus la 
Spitalul județean unde i s-a spus că dispărutul nu se află 
acolo. Ziua căsătoriei a trecut. Apoi a venit la primărie O.S. 
și a cerut ajutorul notarului s-o cheme pe-Maria N. la căsă
torie. Femeia a refuzat categoric și vehement.

DESPRE MINERI,
CU DRAGOSTE

Deseori, minerii au fost priviți ca o categorie aparte, 
privilegiată. Numai cine nu cunoaște munca în subteran sau 
cea prestată în carieră poate afirma că pretențiile acestor 
oameni sunt absurde.

Disponibilizați puțini
în ciuda faptului că multe bazine miniere din țară au 

rămas pustii ca urmare a disponibilizărilor masive, la 
Sucursala Minieră Certej încă se mai lucrează cu un număr 
important de salariați. Firește, ordonanța nu a.ocolit nici 
această exploatare minieră, însă au recurs la această cale 
doar 575 de mineri; în momentul de față, la mina din Certej 
mai lucrează doar 800 de persoane, acoperind cele trei 
schimburi.

Masă gratuită
La intrare în schimb minerilor li se asigură o masă caldă 

gratuită, iar restul personalului poate beneficia de masă 
plătind bonuri flotante în valoare de 7000 lei/zi.

Conform contractului colectiv de muncă, celor care își 
desfășoară munca în noxe (praf silicogen sau gaze) li se 
acordă alimente antidot, constând în lapte sau produse 
lactate.

Echipament de protecție
Același contract colectiv de muncă prevede obligația 

unității de a asigura angajaților echipamente gratuit (salopetă 
și cizme). "Acolo unde condițiile o impun, comitetul director 
al unității a aprobat acordarea echipamentului de lucru 
(bocanci, șube, pâslari), caz în care jumătate din valoare 
este suportată de persoana respectivă", afirma dna Mihaela 
Bobora, inginer în cadrul compartimentului Protecția Muncii.

Examinări medicale
Printr-un contract încheiat cu Centrul de Monitorizare al 

Unităților cu Risc Profesional Crișcior, unitatea asigură 
anual controlul medical al întregului personal.

Angajații mineri sunt supuși la examinări, radiografii 
pulmonare, MRF etc. "îmbucurător este faptul că de zece 
ani nu s-a mai înregistrat nici un caz de silicoză, statisticile 
trimestriale arătând doar frecvența bolilor respiratorii, 
digestive, osteoarticulare, precum și câteva cazuri de TBC”, 
spunea ing. Mihaela Bobora, de la protecția muncii.

TREI SCOLI SUNT PE LISTA DE DESFIINȚARE
»

Ultimii ani ai tranziției au 
însemnat o accentuare a decli
nului economic al țării. Județul 
nostru a fost oarecum lider din 
acest punct de vedere, ma
sivele disponibilizări din minerit 
și siderurgie, care au avut ca 
efect creșterea numărului șo
merilor și accentuarea sără
ciei, situându-ne pe primul loc 
într-un top al zonelor defa
vorizate din România. Logic 
că această criză economică 
se răsfrânge negativ și asupra 
altor sfere ale vieții sociale.

Se pare că după exploa
tările miniere, oțelării și alte 
unități economice, pe lista de

desființare au început să a- 
pară și școlile. După cum ne 
spunea dna Olivia Vințan, di
rector al Școlii generale din 
Certej, din cele șapte școli 
de pe raza comunei trei au

doar doi elevi, astfel că școa
la se va desființa. Aceleași 
perspective le au și școlile 
din satele Măgura și Săcă- 
râmb care au doar 6-7 elevi, 
dar și școala din satul Bocșa

NIMIC NU SCAPĂ DEFURIA 
TRANZIȚIEI

perspectiva desființării. 
Școala, clasele l-IV, din satul 
Toplița are în prezent doar 
cinci elevi, numărul minim 
necesar pentru funcționarea 
unei instituții de învățământ. 
Dar la toamnă vor rămâne

ce cireșe «AMeHii?
Biblioteca din Certeju de 

Sus face parte dintre biblio
tecile mari din mediul rural. 
Lucrul este firesc deoarece 
comuna are nouă sate, iar 
populația se menține apro
ximativ la același nivel. Uni
tatea are în prezent 8400 de 
volume, iar numărul de citi
tori crește continuu. Am în- 
trebat-o pe dna Valeria In- 
crăsnatu, bibliotecară:

- Crește numărul de 
cărți, în ultima vreme?

- Da. Am primit de la 
Biblioteca județeană cărți

în valoare de 1,3 milioane 
lei.

- Primăria v-a dat 
ceva bani?

- Nu, nici un leu. Și mă
tura am cumpărat-o din 
banii mei.

- Ce citesc oamenii?
- Copiii citesc ce le re

comandă profesorii de lim
ba română. Cei trecuți de 
vârsta școlară, cărți ușoa
re - de dragoste și de 
aventuri. Cărțile Sandrei 
Brown și Danielei 
sunt foarte căutate.

Steel
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care are opt elevi. Numărul 
scăzut al elevilor este deter
minat de accentuata scădere 
a natalității, consemnată 
după 1990 mai ales în mediul 
rural, generată la rându-i de 
criza economică și sărăcie.

»
Dincolo de aceste pro

bleme generate de numă
rul mic al elevilor, procesul 
de învățământ în școlile din 
comuna Certej se desfă
șoară în condiții destul de 
bune. Cu excepția școlii din 
Bocșa, toate celelalte școli 
beneficiază de serviciile 
unor cadre didactice cali
ficate. Deși interesul ele
vilor pentru învățământ nu 
este deosebit, majoritatea 
absolvenților orientându-se 
spre școli profesionale și 
nu spre licee, nu s-au înre
gistrat cazuri de abandon 
școlar.

Biserici

SCURT

în comună există, ia ora 
actuală, 18 biserici, în ceie 9 
sate aie comunei. Ceie mai 
multe lăcașe de cult sunt or

todoxe, dar sunt și romano- 
catoiice, protestante, unitarie
ne ca și ale diferitelor secte.

preconizează ca în viitor nu
mărul perechilor ce-și unesc 
destinele să crească. Ultima 
pereche căsătorită este alcă
tuită din Daniela Ionica Paras- 
chiv și Constantin Murgu. 
Tuturor casă de piatră!

0 idee

Liniște
îmi spunea un lucrător a! 

postului comunal de poliție 
că în Certej nu s-au înregis
trat, de multă vreme încoace, 
abateri de la normele convie
țuirii sociale, scandaluri, bătăi 
ș.a. Asta este foarte bine!

Un om cu care am stat de 
vorbă spunea că în Certej este 
mult fier vechi și n-ar fi rău ca 
cineva să ia inițiativa înființării 
unei societăți care să-l adune 
și să-l valorifice. E o idee.

Muncă și plată

Căsătorii
în anul trecut serviciul de 

stare civilă a oficiat 26 de 
căsătorii, iar în perioada tre
cută din acest an doar patru. 
Postul închinat învierii 
Domnului însă a trecut și se

O zi de lucru în pădure 
este plătită cu 100.000 de lei și 
trei mese pe zi. Piața săp
tămânii se face vinerea. O zi 
de coasă - și nu este departe 
ziua când se va tăia, aduna și 
depozita fânul - se plătește cu 
150.000 lei și mâncare -tot de 
trei ori pe zi.


