
Ne-a fost dat să 
trăim la acest 
sfârșit de secol XX și 

apropiere de început al 
unui nou mileniu o perioadă 
încărcată de numeroase 
contradicții sociale, un timp 
bulversat de interese de 
supremație economică, de 
afirmare a puterii de 
dominație mondială și de 
stabilire a unei noi ordini 
internaționale. Dacă nu 
există conflicte majore în 
zonele de interes pentru cei 
mari, ele sunt artificial 
provocate, în prezent 
existând o serie de 
războaie deschise, altele în

Războiul din Iugoslavia

într-o relație nepotrivită cu
așteptare, tensiunile create 
deja constituind potențiale 
focare de izbucnire a unor 
noi războaie - toate duse în 
numele “apărării” dreptu
rilor omului și evitării unor 
“catastrofe” umanitare. în 
realitate însă, scopurile 
celor învestiți să apere 
pacea și civilizația sunt mult 
mai ascunse, Pentagonul 
care dictează dezastrele 
comise în Iugoslavia, 
pentru a “înlătura” criza din 

Kosovo, urmărind cu totul 
alte obiective, care nu sunt 
deloc potrivite cu perioada 
istorică în care ne găsim.

Ajunși aici, nu putem 
face abstracție de faptul că 
cine a mințit sau trădat o 
dată, sau cine a avut o 
relație nepotrivită, nu 
numai cu istoria, va mai 
repeta astfel de acțiuni și 
în mileniul următor, dacă, 
bineînțeles, soarta lumii va 
mai fi încredințată unor

iresponsabili, aceștia având 
genetic implantată înclinația 
spre barbarie și distrugeri. 
Nu este cazul să intrăm în 
detalii, existând suficiente 
precedente ce confirmă 
aceste adevăruri.

Revenind la situația din 
Iugoslavia, după dezastrele 
produse prin bombarda
mente, în ciuda acceptării 
condițiilor cerute de Grupul 
celor 8, forțele aliate își 
întăresc pozițiile și

... istoria
intensifică atacurile, 
exprimăndu-și “neîncre
derea” în garanțiile oferite 
de iugoslavi pentru 
negociere și crearea 
premiselor pentru
reîntoarcerea refugiaților la 
locul dezastrelor - în 
teritoriul regiunii Kosovo, 
care va fi, poate, o zonă 
complet distrusă și greu de 
locuit, cu radioactivitate 
crescută și cu condiții de 
mediu poluat la limite 

maxime. Diverse medii de 
informare aduc vești 
potrivit cărora, sub masca 
UCK, se ascund intențiile 
unei invazii terestre în zonă 
a forțelor NATO.

Fără a-i acuza cu nimic, 
trebuie spus că și românii 
i-au tot așteptat de câteva 
decenii pe americani, însă 
vedem că pe mai marii lor 
nu-i interesează investițiile 
productive, cu caracter 
umanitar în zonă, ci vor să 
ne lase și nouă urme ale 
prezenței vizibile, prin

Nico/ae TfRCOB
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11unie - Ziua Internațională a Copilului

Cu dragoste

“Oricum ar fi copiii, ei sunt dragi 
părinților” - spunea Sophocles. 
Găsim și în înțelepciunea poporului 
nostru vorbe care exprimă acest 
adevăr, poate chiar mai plastic. Este 
un adevăr, un lucru firesc. Nefiresc 
este când nu se întâmplă astfel, 
când mamele îi ucid sau îi 
abandonează imediat ce i-au 
născut, tații îi schilodesc în bătăi 
sau îi lasă să rabde de foame și de 
frig, ei fiind mereu în compania lui 
Bachus.

Dar e 1 Iunie și e cazul să ne 
bucurăm de bucuria copiilor, dacă 
se poate cu candoarea lor. Veseli și 
luminoși ca soarele la începutul lui 
Cireșar, curați și nevinovați, copiii 
nu cer decât dragostea noastră, a 
celor mari, pentru a crește și a

ajunge oamșni. Și dacă dragoste 
e, atunci toate grijile legate de 
creșterea unui copil ni se par 
ușoare, nimic - nici măcar greutățile 
zilei de azi - nu ne pot împovăra 
peste măsură.

De ziua lor, a celor mici, părinți 
și bunici se străduiesc să le facă 
daruri, să le ofere jucăria, cartea ori 
rochița visată, să le dăruiască 
dulciuri sau alte bucurii. Chiar și 
copiii orfani sau abandonați în 
instituții de ocrotire sunt “răsfățați” 
cu acest prilej de asociații 
umanitare, de firme care 
sponsorizează activitățile specifice 
unei asemenea zile. Și în acest an 
copiii se vor bucura de manifestări 
dedicate lor și care sunt deja 
consacrate. Cei din centrele de 
plasament ies, prin grija Asociației 
“Alter Ego", la Cabana Bejan, au 
serbări în case. Preșcolarii și elevii 
se pot întrece în concursurile spor
tive organizate de Palatul Copiilor 
Deva, cu sprijinul Primăriei, se pot 
distra la carnavalul din curtea 
instituției organizatoare. Programe 
artistice, reuniuni, însoțite de mici 
atenții, vor fi în tot județul în școli și 
grădinițe.

Fericirea copiilor este sporită de 
ziua lor și de faptul că a început deja 
vacanța mare și au scăpat de grija 
școlii. Singurii care așteaptă

Viorica ROMAN
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Asumându-și răspunderea pentru 
proiectul de Lege privind accelerarea 
reformei, Guvernul Radu Vasile a forțat 
modificarea a nu mai puțin de șase legi, 
fiecare direct legată de procesul privatizării. 
Aceste acte normative sunt: Legea 
privatizării. Legea leasing-ului. Legea 
falimentului. Legea societăților comerciale. 
Legea garanțiilor mobiliare. Legea de 
funcționare a Curții de Conturi.

încălcând Constituția, care nu prevede 
asumarea răspunderii Executivului decât 
pentru un proiect de lege, ori un program, 
sau o declarație de politică generală, 
premierul Radu Vasile a găsit mai necesară 
metoda sa din două motive principale: în 
primul rând că, trecute prin Parlament pentru 
modificările necesare, legile respective ar fi 
întârziat foarte mult, în stilul de lucru al 
Legislativului nostru, iar în al doilea rând că 
nu s-ar fi obținut îmbunătățirile scontate de 
Executiv. Așa însă, acționând în mod origi
nal, cu nerespectarea Constituției, Guvernul 
Radu Vasile și-a atins scopul propus.

Apoi, cum era de așteptat, moțiunea de 
cenzură introdusă în Parlament de către 
opoziție a căzut cu brio, după o ceartă la 
baionetă, care-i caracterizează atât de bine 
pe aleșii națiunii, încât succesul Guvernului 
e asigurat. Nu mai rămâne decât ca 
privatizarea să zburde în voie prin 
întreprinderile mari și mici, mai ales că 
sindicatele au renunțat la greva generală de 
luni 24 mai, făcând-o numai pe jumătate.

- Să vină investitorii!, cheamă cu o umbră 
derpgretFPS-ul.

Dumitru GHEONEA

Wilhelm Gergelv, administratorul firmei 
Agro Company, susține că:

“Fără investiții și 
sprijin agricultura

nu poate
Societatea comercială Agro 

Company SRL Deva este una 
dintre firmele cu profil agricol, 
industrie alimentară și 
comercial care a reușit, în 
ciuda greutăților de tot felul, să 
se înscrie cu rezultate notabile, 
managementul firmei făcând 
față cu succes condițiilor 
concurențiale impuse de 
economia de piață. Discuția 
purtată recent cu dl Wilhelm 
Gergely, administratorul firmei 
amintite, a pus în evidență o 
serie de priorități ce trebuie 
avute în vedere, cât și unele 
neajunsuri ce se cer înlăturate 
pentru ca, într-adevăr, 
agricultura românească să fie 
scoasă din impas, să fie pus în 
valoare potențialul său real și 
să se asigure securitatea 
alimentară a populației.

în context, optimist din fire, dl 
Gergely are deplină încredere 
că lucrurile se vor așeza și vor 
veni vremuri mai bune pentru 
producătorii agricoli și pentru 
agricultură în ansamblul său. 
Este nevoie însă - susține 
interlocutorul - să fie încurajate 
investițiile, cât și sprijinul prin 
subvenții acordate agricultorilor, 
așa cum se procedează în 
întreaga agricultură occi
dentală.

Cântărindu-și cu chibzuință 
propriile posibilități, cu resurse 
proprii, deoarece ca tot 
întreprinzătorul prudent firmele 
se cam feresc de creditele 
bancare, care nu sunt câtuși

progresa”
de puțin atractive în 
conjunctura actuală, cât și de 
alte datorii, la SC Agro 
Company s-a demarat, cu 
peste un an de zile în urmă, un 
susținut program de 
dezvoltare, în valoare de 
câteva miliarde de lei. Lucrările, 
care constau în lărgirea și 
modernizarea spațiilor de 
sacrificare și de industrializare 
a cărnii, s-au realizat în regie 
proprie, angajându-se 
meseriași cu experiență, prin 
contracte de prestări servicii. 
De asemenea s-au procurat 
utilaje din import, la mâna a 
doua, dar care asigură 
randamente și calitate 
superioare, care se găsesc în 
faza de montare. Punerea 
acestora în funcțiune - în circa 
o lună de zile - va asigura 
creșterea de la peste 40 la 
peste 80 de sortimente a 
preparatelor din carne.

La capitolul împliniri, dl 
Gergely a mai adăugat faptul 
că s-a lărgit simțitor rețeaua 
de desfacere a produselor, că 
s-au câștigat opi beneficiari în 
județ și în afara lui, iar firma n- 
are datorii față de buget. în 
același timp s-a menținut baza 
proprie de producție, unde se 
află la îngrășare tineret bovin 
și porcin. Răspunzând unor 
solicitări de sponsorizare, 
firfna acordă ajutoare unor

Nicoiae TfRCOB
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DIRECTOR NOU IA DIRECȚIA 
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Prin Ordinul nr. 1979 din 26.05.1999 al ministrului 
Sănătății Hajdu Găbor, dr. loan Rău a fost demis din 
funcția de director al Direcției de Sănătate Publică a 
județului Hunedoara.

Interimar pe o perioadă de 60 de zile în funcția 
rămasă vacantă a fost numită dna dr. Otllla Sfetcu, fost 
director adjunct a instituției. Otilla Sfetcu ne-a declarat 
că “prioritar pentru această perioadă va fi îmbunătățirea 
activității de inspecție sanitară, a colaborării cu Casa 
județeană de Asigurări de Sănătate șl cu Colegiul 
Medicilor în vederea aplicării Legii asigurărilor sociale 
de sănătate precum șl coordonarea și organizarea 
asistenței medicale în caz de calamități și situații 
deosebite.” (C.M.)V. ___ -•

“Mușchetarii 
Măgăriei 

Sale”
Casa Județeană a 

Cooperativelor de Credit 
“Concordia Română” și 
Teatrul de Revistă Deva 
oferă copiilor de la Casele 
de copiinr. 1 și2 din Deva, 
de Ziua lor, spectacolul 
“Mușchetarii Măgăriei 
Sale”. Reprezentația va 
avea toc astăzi, în sala fes
tivă a Liceului Pedagogic 
“Sabin Drăgoi”, începând 
cu ora 11,00. (G.B.)

INIMĂ" DE MAMĂ (II minori cu aripile frânteii

3 râul de argint al 
Mureșului își înco
lăcește trupul de ape printre 

degetele răsfirate ale sălciilor 
în șerpuirea unui meandru. 
Ninge așezat cu fulgi mari, 
închipuind rotocoale de petale 
ori poate roiuri de puf alb. Nici 
o adiere, iar cerul pare că își 
cerne îngerii, în timp ce pe 
pământ se frânge zborul în 
destrămarea de aripi a zăpezii.

Din depărtare se zărește 
un punct negru. Acesta începe 
să prindă conturul unei 
mogâldețe pe măsură ce se 
apropie de râu. Pe malul stâng, 
din trupul ogorului încărunțit de 
troiene răsar ruinele. Aici se 
oprește. Lasă ranița pe umerii 

de piatră ai unui zid și undița 
rezemată. în fața sa se aștern, 
într-un alfabet numai de el știut, 
ecouri ale unei lumi care a apus 
- castrul roman de la Micia. 
Aude pași de undeva din spate. 
Apoi glasul pițigăiat și peltic al 
unui copilaș: „Nene, Nene". Se 
întoarce. Mirarea îl țintuiește pe 
loc - la numai câțiva pași un 
prunc de vreo trei ani se 
zbenguia desculț prin nămeți, 
îmbrăcat numai într-un maiou. 
La un răstimp apare și femeia. 
Nu pare să îi pese de copil, dar 
la insistențele pescarului îl 
duce în casă. Pe malul înalt, în 
atingere cu apa, se află o 
căsuță simplă ridicată pe 
cheltuiala Muzeului din Deva 

pentru cel care păzește ruinele, 
înainte să plece, omul nostru 
mai privește o dată spre 
acoperiș. Acolo unde stă 
aninată cușma de omăt fumegă 
focul din vatră prin gâtul de 
cărămizi al unui horn. Nici o 
adiere. Doar starea de 
împăcare iscată de gândul că 
undeva, foarte aproape, o 
familie e la adăpost față de 
iarna ce grăiește în silabe de 
promoroacă. Și totuși cine ar fi 
bănuit că trei luni mai târziu în 
acel cămin se va consuma o 
tragedie a cărei victimă avea să 
fie tocmai pruncul din zăpadă...

Joi, treisprezece mai. O zi a 
nenorocirii pentru copiii din 
căsuța de la Micia. Tatăl nu 

este acasă. E ca într-un vis 
urât. Mama II lovește pe 
Cătălin cu pumnii și picioarele. 
Prichindelul se vaită „Nu mai 
da că doale!" Nu mai da că 
doale!” Fratele său, Florin, 
plânge și el, implorând-o pe 
mama lor să se oprească, 
însă furia femeii nu se stinge. 
De ce fierbe iadul în ochii ei? 
Oare a uitat că el e primul 
care, în fiecare dimineață, 
după ce se trezește, o sărută 
pe mami? Și, vai, câtă mirare 
încape în crisalida de lacrimi 
a unui copilaș de trei ani 
atunci când durerea e starea

Dorin PETRESC
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PERSOANELOR FIZICE!
x la 30 de zile - 

70% /an 
prin capitalizare - 98%/an 

x la 90 de zile - 
75% /an 

prin capitalizare - 99%/an *  .
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Pregătirile pentru meciul 
cu Ungaria au început! 

LOTUL
TRICOLORILOR
Sâmbătă, 5 iunie, de la ora 

21, cei 25 000 de spectatori 
ce vor umple până la refuz 
stadionul “Steaua", precum și 
milioanele de telespectatori, 
vor fi martorii unei întâlniri 
fotbalistice de mare interes, 
miza ei fiind calificarea în 
turneul final al Campionatului 
European de fotbal “2000", 
dar și ai vechii rivalități a celor 
două reprezentative de fotbal 
ale României și Ungariei.

Deși până sâmbătă mai es
te ceva timp, numărătoarea in
versă a început! Azi în ziarul 
nostru publicăm lotul tricolorilor 
convocat de Pițurcă pentru 
meciurile din Grupa a 7-a a 
preliminariilor “Euro 2000": por
tari: STELEA, LOBONȚ, RITLI; 
fundași: Dan PETRESCU, CON
TRA, Gică POPESCU, FILIPES- 
CU, IENCSI, CIBOTARIU, NANU; 
mijlocași: HAGI, FI.PETRE, Ov. 
SABĂU, GALCA, LUPESCU, 
D.MUNTEANU, L. ROȘU; ata- 
canți: Ionel GANEA, Adr. ILIE, 
CRAJOVEANU, V.MOLDOVAN, 
VLĂDOIU.

Până sâmbătă, fiecare din
tre noi putem visa sau scrie pe 
hârtie formula de echipă care 
sperăm să aducă mult râvnita 
victorie românească. Pe par
cursul acestei săptămâni vom 
reveni cu amănunte din tabăra 
de pregătire a tricolorilor.

t> DIVIZIA 82 DIVIZIA

După 32 de ani.
Rapidul și-a împlinit 

visul
Sâmbătă, în penultima eta

pă a Campionatului Diviziei A la 
fotbal, Rapidul a obținut victoria 
în partida sa cu Universitatea 
Craiova cucerind totodată și 
titlul de campioană națională. 
Ce a urmat pe stadion e greu 
de descris! Până la miezul nopții 
cea mai iubită echipă de fotbal 
din Divizia A s-a bucurat de o 
sărbătoare triumfală, cum n-a 
mai fost până acum! Miile de 
spectatori, înflăcărași suporteri, 
bine dotați cu steaguri, baloane, 
eșarfe, tobe, trompete, formații 
de muzică, jocuri de artificii, și- 
au împărtășit imensa bucurie 
ce i-a cuprins scandând mi
nute în șir Campionii, Campionii! 
Au urmat o seamă de secven
țe la multe posturi de televiziu
ne, informații, declarații la Ra- 
dio-București-Actualități de la 
adevărata FIESTA din Giulești.

Corvinul - 
Gaz Metan 0-1
Rezultatul acestei partide surprinde pe mulți 

suporteri ai Corvinului care se așteptau ca 
favoriții lor să iasă victorioși în fața cunoscutei 
sale rivale, Gaz Metan Mediaș, echipă ce de ani 
de zile se clasează în prima jumătate a clasa
mentului. Și de această dată, oaspeții, bine 
dirijați de pe banca tehnică de antrenorul Jean 
Gavrilă, au dovedit că au o echipă omogenă, cu 
știința jocului, executând cu profesionalism 
partitura preconizată pentru fiecare partidă, în 
funcție de adversar. La Hunedoara, oaspeții și- 
au organizat foarte bine apărarea și au mizat 
pe contraatacturi rapide, tăioase, unde au ex
celat vârfurile lor, lorga și Găldeanu, extrem de 
mobili, posesori ai unei tehnici superioare, ce au 
pus în dificultate de câteva ori apărarea 
hunedoreană. Gazdele au abordat acest meci 
cu aplomb, cu dorința de victorie, cunoscându- 
și bine adversarul, tenacitatea sa, dorind să-și 
apropie victoria. Drept urmare, pe parcursul 
partidei s-au aflat mai mult în partea de teren a 
oaspeților, și au inițiat o sumedenie de acțiuni 
ofensive la originea cărora au fost îndeosebi 
Șandor, Mitrică, Dinu, Dincă, Gheară. Și înce
putul a fost favorabil gazdelor, lăsând impresia 
că la faza următoare va veni și golul mult 
așteptat. în min. 2, Șandor, excelent lansat de 
Dinu pe stânga, trece de Ștefan și șutează spre 
colțul lung al porții lui Filip, însă n-a fost nimeni în 
față să intervină. Patru minute mai târziu, hune- 
dorenii beneficiază de o lovitură liberă de la 25 
de metri pe centru și balonul expediat de 
Mitrică a ajuns în brațele portarului. în min. 10, 
Șandor se remarcă din nou, trecând de doi 
apărători, centrează în careu, mingea revine la 
Dinu, aflat în fața liniei careului de 16 m, dar 
mingea expediată de el nu îl învinge pe Filip. 
Până la pauză, gazdele și-au mai creat câteva 
ocazii periculoase în careul advers, dar fără 
rezultat pe tabela de marcaj. între timp, oaspeții 
au dat și ei de furcă apărării hunedorene, în 
minutele 5,*1 3, 38 Găldeanu, lorga (de două ori) 
aflându-se în situații clare de a înscrie.

Repriza a ll-a a început cu atacuri tăioase 
de ambele părți. După ce în min. 50 Găldeanu 
ratează de la 2-3 metri (intervenție salvatoare a 
lui Clep), Șandor (52), Dinu 57, Andrei 59, Dinu 
(61 și 64) au beneficiat de ocazii ce puteau fi 
transformate în goluri. în ultimele 20 de minute, 
fazele alternează la cele două porti, se ratează 
în continuare și în min. 88, când spectatorii au 
văzut mingea trimisă cu capul de Sterean în 
plasă, a ajuns în transversală (!) și oaspeții 
pornesc pe contraatac. Vitan pe extrema 
dreaptă centrează la lorga liber; cu poarta 
goală în față (Clep ieșise în întâmpinarea lui 
Vitan) și acesta trimite balonul în plasă 0-1, 
stabilind și scorul partidei, nedrept pentru gaz
de, care au părăsit terenul mâhnite, dar con
solate de galeria ce scanda: “Corvinul, ori ce ar 
fi, noi te vom iubi!”

CORVINUL: Clep, Andrei (72 Sterean), 
Haidiner, Gheară, Babarfi (49 Andone), Pro- 
corodie, Dinu, Dincă, Pavel (Păcurar), Mitrică, 
Șandor.

Sabin CERBU /

Spectacol sportiv 
neoficial

MINERUL 
CERTEI - 

PROGRESUL 
CARACAL 3-0

Indiferent de rezultatul 
acestei partide, programată în 
cadrul etapei a 35-a a Diviziei 
C, seria a IIl-a, oaspeții tot ar fi 
retrogradat. Nemaiavând deci 
nic'r o șansă să se salveze și 
dorind în plus să evite costurile 
mari ale unei deplasări Caracal 
- Certej, echipa oaspete nu s-a 
prezentat la meci. Jocul urmea
ză a fi omologat cu 3-0 în fa
voarea minerilor, iar echipa din 
Caracal va fi sancționată con
form regulamentelor în vigoare.

Și totuși cei care au fost 
prezenți sâmbătă la stadionul 
Minerul din Certej n-au avut ce 
regreta. în locul partidei oficiale, 
care din cauza diferenței de 
valoare dintre echipe ar fi fost 
probabil un antrenament cu 
public, cei prezenți au avut 
parte de un superb spectacol 
sportiv, gazdele organizând o 
inedită partidă amicală. S-aU 
constituit rapid două echipe în 
care alături de cei 16 jucători 
de pe foaia oficială au mai 
evoluat: cei doi arbitri asistenți 
și Ovidiu Hanganu - pe de o 
parte; respectiv Nelu Bungău, 
observatorul partidei, fost “tu- I 
nar” al Politehnicii Timișoara în 
anii '60 - '70 și loan Petcu și 
Dorin Nicșa, foști componenți ai 
echipei de aur a Corvinului, 
pregătită de Mircea Lucescu și 
foști componenți ai echipei 
naționale a României în'anii '80.

Cu asemenea artiști ai ba
lonului, spectacolul a fost deo
sebit de agreabil. Scorul a fost 
deschis de Petcu cu o execuție 
senzațională: stop pe piept și 
voie ireparabil: 1-0. Apoi, după 
ce Bungău a ratat un penalty, 
echipa dirijată de Hanganu a 
egalat prin Țibichi și a preluat 
conducerea prin Rădos: 1-2. 
Veteranii au revenit egalând pe 
contraatac prin golul reușit de 
Nicșa (2-2), desprinzându-se 
apoi grație reușitelor lui Banc 
(3-2) și Fartușnic (4-2). Scorul 
final (4-3) a fost stabilit de 
Rădos care a reluat ireparabil 
cu capul o centrare a lui Țibichi.

Ciprian MARiNUȚ

Dacia Orăștie - 
Constructorul 

Hunedoara 2-0
înaintea partidei într-o discuție cu câțiva 

cunoscuți oameni de fotbal am reținut că Dacia 
se află într-o formă bună, că și în acest meci 
se vor detașa la un scor net de echipa oas
pete. Pe teren faptele au fost cu totul altele. 
Gazdele au fost tot timpul la cârma jocului, de la 
primul fluier până în ultimul minut de joc. Cu 
toate acestea, victoria s-a conturat destul de 
greu. Constructorii ( ce se confruntă - și ei ca 
mulți alții - cu mari greutăți financiare și condiții 
slabe de pregătire) aii reușit să opună o dârză 
rezistență, să-și apere bune perioade de timp 
poarta de goluri. E drept însă că Dacia, în ciuda 
dominării, a păstrării mingii în joc, a imenselor 
sale ocazii de gol, a fost nici pe departe ... 
echipa ce a evoluat la Călan în precedenta 
etapă.

Cu toate insistențele gazdelor în atac, s-a 
văzut lipsa din formație a celor două piese de 
bază Vili Szidorak și Toth. Lipsa lor a fost su
plinită în bună măsură de harnicul mijlocaș Firu, 
mereu prezent la construcția jocului, la com
binațiile cu vârfurile de atac Eșanu și Hriscu, la 
acțiuni solitare pe atac, participând de câteva 
ori chiar și la finalizare, cum a fost în min. 14, 
când a și înscris primul gol al partidei. în prima 
repriză am fost martorii câtorva acțiuni ofensive 
deosebit de periculoase la poarta lui Sas, și 
când Eșanu, Simian, Marin, Moldovean au țintit 
bine spațiul porții, s-a opus portarul oaspete, 
dar de cele mai multe ori au ratat din interiorul 
careului câteva ocazii clare de gol. Oaspeții, în 
rândurile cărora se află câțiva jucători ex
perimentați - Postolache, Istina, Manolache, 
Bacali, Ureche și.alții, au “punctat’ de câteva ori 
cu contraatacuri la poarta adversă, dintre care 
am reținut cursele celor trei din față Postolache, 
Manolache și Istina, posesori ai unei bune teh
nici individuale, dar rămași datori la viteza de 
joc.

Și în partea a doua meciul a avut aceeași 
desfășurare, gazdele întrecându-se în ratări, în 
minutele 49 - bară, Baciu, 51 - Hriscu, 55, 72 și 
74 Eșanu, 73 - bară, Firu. Golul al doilea este 
înscris în min. 75 de Hriscu, dar ocaziile curg în 
continuare, gazdele trec pe lângă majorarea 
scorului de trei ori, iar oaspeții ratează și ei prin 
Postolache (de 2 ori) și Istina reduce scorul.

A arbitrat bine brigada din valea Jiului: 
Daniel Dudaș, C. Kuszai, I. Filipoiu.

DACIA: Opric (65 Szocs), Marin (46 
Ștefan), Cornea, Costea, llici (46 Baciu), Firu, 
Simian, Moldovean, Berindei, Eșanu (85 
Contor), Hriscu.

CONSTRUCTORUL: Sas, Darie, Manea, 
Bușe, Bacali, Spătaru, Popa, Ureche (78 
Borza), Manolache (88 Arsene), Postolache, 
Istina (46 Roșu).

S. CERBU 
_________________________________.—_ __________ d

La pauză, oaspeții s-au 
retras de pe teren

Unirea Vetel- 
Santos Boz 4-0

Chiar dacă în acest an 
cele trei puncte puse în joc nu 
erau foarte importante, nici 
una din echipe neavând de 
apărat vreun obiectiv, totuși 
rivalitatea existentă între cele 
două cluburi și-a spus cuvân
tul. S-a jucat cu ambiție, am
bele echipe dorindu-și obține
rea unui rezultat cât mai bun.

După un început echilibrat, 
în minutul 15, gazdele au re
ușit deschiderea scorului. în 
urma unei faze prelungite de 
atac, Darvas a șutat puternic, 
portarul oaspeților a respins 
în față și Macingo, pe fază, a 
reluat sec în plasă și 1-0. Du
pă doar un minut am consem
nat o replică tăioasă a oas
peților, dar șutul lui Grosu a 
trecut lateral de poartă. Apoi, 
tot oaspeții au mai avut două 
ocazii uriașe de egalare prin 
Dan (min.21) și Ungur (min. 
27), dar le-a lipsit șansa. Mai 
mult decât atât, în minutul 26, 
oaspeții au protestat pentru 
că arbitrul i-ar fi oprit pentru 
ofsaid la o altă fază de gol.

în replică, în minutul 28, la 
o fază care nu anunța nimic, 
gazdele au reușit desprinde
rea, torpila din 16 metri a lui 
Macingo lovind transversala 
și intrând în poartă: 3-0. Ime
diat după gol, Sava a protes
tat vehement la o altă decizie 

I a arbitrilor fiind eliminat pentru 
două cartonașe galbene. 
Spre finalul reprizei (min. 39), 
gazdele au speculat jocul în 

I linie al apărării oaspete: Notar, 
j plecat de la limita ofsaidului, i- 
I a pasat lui Darvas care din 

fața porții goale a stabilit sco
rul la pauză: 4-0.

Din păcate, în repriza se
cundă oaspeții nu și-au mai 
făcut apariția în teren, ei ur
mând să suporte consecințele 

| regulamentului pentru acest 
| gest nesportiv.

Bun arbitrajul brigăzii hu
nedorene formate din Vasile 
Capotescu la centru și Erno 

I Magyari și Kăroly Magyari - 
asistenți, observator din par
tea A.j.F. Petru Spărios.

UNIREA; Motroc - Varga, 
Darvas, Hosu, Micuță - 
Szdcs, Răfăilă, Szakacs, 
Muth - Macingo, Notar.

SANTOS: Adam - Lupu, 
Bulai, Ungur, Goran - Cur
tean, Sava, Grosu, Comean - 
Stancu, Dan.

C. MARiNUȚ J

DIVIZIA 82 divizia C3 O DIVIZIA
Rezultatele etapei a 33-a: FC Onești - 

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

CLASAMENTUL

Ultima etapă: FC Argeș - FC Onești; U 
Craiova - CSM Reșița; “U" Cluj - Rapid; Gl. 
Bistrița - FC Farul; Foresta - Ceahlăul; Dinamo - 
Oțelul; FC Național - Petrolul; Olimpia - FCM 

kBacău; Astra PI. - Steaua

1. RAPID 33 27 5 1 75-17 86
2. Dinamo 33. 25 4 4 93-26 79
3. Steaua 33 19 8 6 61-32 65
4. FC Argeș 33 19 4 10 55-37 61
5. FCM Bacău 33 17 8 8 44-35 59
6. Oțelul 33 17 4 12 46-31 55
7. Petrolul 33 16 5 12 50-44 53
8. FC Național 33 17 1 14 59-51 52
9. Ceahlăul 33 14 4 15 52-53 46
10. Astra PI. 33 13 6 14 39-37 45
11. Gl. Bistrița 33 11 7 15 51-58 40
12. Farul 33 12 4 17 35-50 40
13. U Craiova 33 11 6 16 43-49 39
14. FC Onești 33 12 3 18 56-65 39
15. CSM Reșița 33 7 11 15 33-59 32
16. Foresta 33 6 6 21 31-59 24
17. “U” Cluj 33 4 4 25 18-88 16
18. Olimpia 33 3 4 26 22-72 13

Rezultatele etapei a 32-a: Drobeta Tr.S - 
Jiul Petroșani 0-0; FC Bihor - Apulum A.l. 1-3; 
Corvinul Hd. - Gaz Metan 0-1; Poli Timișoara - 
ARO C-lung 3-2; Dacia Pitești - ASA Tg. Mureș
4-2;  Unirea Dej - Extensiv Craiova 2-0; UTA - 
Inter Sibiu 3-2; Chimica Târnăveni - FC Baia 
Mare 1-0; Minerul Motru - Vega Deva 2-0.

CLASAMENTUL

Etapa viitoai'e, sâmbătă, 5 Iunie: Apulum
- Drobeta; ASA Tg.M - Jiul; Extensiv - UTA; Baia M.
- M. Motru; Inter - Chimica; Vega - Corvinul; Gaz M. 

k - Poli Timiș; ARO - FC Bihor; Dada - Un. Dej

1. EXTENSIV 32 22 5 5 81-28 71
2. U T Arad 32 19 5 8 68-37 62
3. ARO C-lung 32 17 4 11 58-43 55
4. Gaz Metan 32 16 4 12 54-46 52
5. FC Bihor 32 15 5 12 41-41 50
6. Poli Timiș. 32 14 4 14 52-39 46
7. Inter Sibiu 32 14 3 15 48-44 45
8. ASA Tg. M. 32 14 2 16 42-45 44
9. Corvinul 32 12 4 15 47-53 43
10. M. Motru 32 13 4 15 43-51 43
11. Drobeta T.S. 32 12 6 14 41-46 42
12. Chimica T. 32 12 5 15 35-49 41
13. Dacia Pit. 32 12 4 16 46-53 40
14. Apulum 32 12 4 16 40-53 40
15. Jiul 32 12 4 16 36-53 40
16. Vega Deva 32 11 5 17 31-59 38
17. Un. Dej 32 11 4 17 43-56 37
18. Bala Mare 32 10 6 16 39-49 36

Rezultatele etapei: Min. Mătăsari - Al. Slat. 
3-1; Petr. Țideni - Șoimii Sibiu 2-5; Min. Lupeni - For. 
Stâlpeni 2-0; Constr. Craiova - FI. Moreni 1-0; Min. 
Certej - Progr.Car. 3-0 (n.); Petr. Drăgăș. - Petr. 
Stoina 3-2; Min. Berbești - Rec. Mediaș 6-1; FI. Rm. 
Vâlcea-El. Bere Craiova 4-0; Pand. Tg. Jiu-Aurul 
Brad 1-0; Min. Uricani-GI. Reșița 2-1. .

CLASAMENTUL

în etapa următoare, 2 Iunie, ora 15:
^Pețn^țoina^-Miru^CertepAuru^rad^-TURmVL^

1. EL. BERE CRAIOVA 35 27 6 2 76-24 87
2. FI. Vâlcea 35 25 4 6 95-38 79
3. Șoimii Sibiu 34 21 10 3 81-32 73
4. Pandurii Tg. Jiu 35 19 3 13 66-35 60
5. Gl. Reșița 35 18 6 11 64-37 60
6. Min. Certej 35 17 6 12 68-49 57
7. Min. Urlcanl 35 16 0 19 71-74 48
8. Al. Slatina 35 15 3 17 47-51 48
9. Constr. Craiova 35 15 2 18 57-55 47
10. Petr. Stoina 35 15 2 18 64-65 47
11. Min. Berbești 35 14 5 16 58-72 47
12. FI. Moreni 35 13 7 15 59-55 46
13. Aurul Brad 35 14 4 17 56-53 46
14. Min. Mătăsari 35 14 4 17 39-47 46
15. Petr. Drăgășani 35 14 2 19 46-65 44
16. Petr. Țicleni 35 14 2 19 50-77 44
17. Min. Lupeni 34 13 3 18 47-75 42
18. Forest. Stâlpeni 35 13 1 21 48-73 40
19. Progr. Caracal 35 7 5 23 38-89 26
20. Record Mediaș 35 5 5 25 40-103 20

Rezultatele etapei a 23-a din 30 mai:
Met. Crișcior - Min. Bărbăteni 4-1;
Parângul Lonea - CIF Aliman Brad 3-0 
(neprez.);
Min. Ghelari - Victoria Călan 4-5;
Dacia Orăștie - Constructorul Hd. 2-0;
Min. Teliuc- CFR Marmosim 1-3.

CLASAMENTUL
1.PAR. LONEA 19 17 1 1 54-17 52
2. Victoria Călan 20 15 2 3 55-17 47
*3. FC Dacia Orăștie 19 15 1 3 54-11 45
4. CFR Marmosim 19 10 3 6 39-20 33
5. Min. Aninoasa 20 10 1 9 36-25 31
6. Min. Bărbăteni 21 7 2 12 27-48 23
7. FC Paroș. Vulcan 19 6 4 9 23-27 22
8. Min. Ghelari 19 7 1 11 36-42 22
9. Met. Crișcior 19 6 1 12 23-48 19
10. Constr. Hd. 19 5 1 13 19-45 16
11. Min. Teliuc 20 4 3 13 24-44 15
12. CIF Aliman Brad 20 4 2 14 15-61 14

* Echipă penalizată cu un punct: 
Etapa viitoare nr. 24 din 6 iunie 1999: 
CIF Aliman Brad - Met. Crișcior, 
Victoria Călan - Parângul Lonea; 
Constr. Hunedoara - Min. Ghelari;
CFR Marmosim - FC Dada Orăștie; 
FC Paroșeni-Vulcan - Min. Teliuc;
Min. Bărbăteni - Min. Aninoasa.O
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JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA 

HOTĂRÂREA IVR.73/1999 
privind stabilirea măsurilor în vederea exploatării raționale și menținerea potențialului de producție 
a pășunilor de pe raza municipiului Deva, precum și repartizarea pășunilor pe beneficiari în anul 1999 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA,
Având în vedere Expune

rea de motive prezentată de 
primarul municipiului Deva, dl 
Mircia Muntean, prin care se 
propun măsurile de exploatare 
rațională și menținerea poten
țialului de producție a pășunilor 
de pe raza municipiului Deva, 
precum și repartizarea lor pe 
beneficiari în anul 1999.

în baza prevederilor Legii 
nr.8/1971 - privind organizarea, 
administrarea și folosirea pa
jiștilor, loturilor zootehnice, se- 
mincere și a stânilor de montă 
și a art. 42 din Legea nr.27/ 
1997 - republicată, cu modi
ficările ulterioare,

în temeiul art.20, lit. “f” și 
"g", art. 28, alin.1 din Legea ad
ministrației publice locale nr.69/ 
1991, republicată.

HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Aprobă repartizarea 

pe beneficiari în anul 1999 a 
suprafețelor de pășune 
proprietatea municipiului Deva 
conform Anexei 1 care face 
parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

Art.2 Aprobă taxele de 
pășunat pentru.anul 1999 pe 
cap de animal conform Anexei 
nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.

Art.3 Se interzice pășu- 
natul porcinelor pe pășunile 
proprietatea municipiului Deva.

Art.4 Se stabilește data 
de 01.05.1999 pentru intrarea 
la pășunat, iar ca dată limită 
ziua de 31 octombrie 1999.

Pășunatul în afara acestei 
perioade este interzis.

Intrarea zilnică pe pășune 
se va face numai după ce s-a 
ridicat rouă pentru a se evita 
degradarea covorului de iarbă.

Pășunatul pe timpul sau 
imediat după căderea ploilor 
este interzis.

Art.5 Se interzic construcții 
de orice fel pe pășunea comu
nală, în conformitate cu Legea 
nr.50/1991, republicată, privind 
autorizarea executării construc
țiilor și unele măsuri pentru rea
lizarea locuințelor.

Art.6 Fiecare crescător de 
animale are obligația de a înre
gistra efectivele de aninale în 
Registrul agricol în conformitate 
cu Ordonanța nr.1/1992 privind 
Registrul agricol.

Art.7 încheierea contrac
telor de pășunat și delimitarea 
parcelelor pe beneficiari și spe
cii de animale se va efectua prin 
grija reprezentanților fiecărei 
categorii de beneficiari și a per
sonalului cu atribuții în acest do
meniu din cadrul Primăriei muni
cipiului Deva până la 15.05.1999.

Pentru crescătorii de ani
male care pășunează pe supra
fețele folosite ca și câmpuri de 
instrucție de către Garnizoana 
Deva se va organiza de către 
aceasta instructajul necesar 
sub semnătură de luare la cu
noștință privind condițiile spe
ciale care se pun pentru folo
sirea acestor terenuri.

Art.8 Contractele ce se vor 
încheia vor include toate cla
uzele necesare, suma cuvenită 
drept taxă de pășunat pentru 
fiecare beneficiar, suprafața de 

pășune repartizată, delimitarea 
în teritoriu, obligațiile și drepturile 
proprietarului, precum și ale deți
nătorului de animale și pășunilor, 
ele find semnate de cei în drept.

Art.9 Taxele de pășunat 
stabilite vot fi achitate la ca
sieria Consiliului local Deva până 
cel mai târziu la data de 15.05. 
1999 în caz contrar solicitându- 
se rezilierea contractului cu be
neficiarul.

Pentru animalele achizițio
nate după data de 15.05.1998 
taxa va fi achitată înainte de 
scoaterea animalelor la pășunat.

Art.10 Se stabilesc obli
gațiile beneficiarilor la întreți
nerea pășunilor - defrișare de 
vegetație lemnoasă, împrăștie- 
rea mușuroaielor, nivelarea tere
nului, eliminarea bălților, fertili
zarea, repararea și curățenia 

Anexa 2
FUNDAMENTAREA TAXELOR DE PĂȘUNAT PE ANUL 1998

Nr. TRUPUL DE PĂȘUNE SUPRAFAȚA PĂȘUNABILĂ DIN CARE: ÎNCĂRCĂTURA DE ANIMALE Corp/ha
crt. TOTAL Bună (ha) Medie (ha) Slabă (ha) bovine și tineret bovin ovine și

cabaline și cabalin laprine
1 Dealul Paiului 49 X 49 X 1,5 2,5 7
2 Țintirig 6 X X 6 1 2 3
3 Valea Bejan 49 35 X 14 2 4 10
4 Ceroane 29 X 29 X 1,5 2,5 7
5 Nagy Hegy 66 X 66 X 1,5 2,5 7
6 Țelini 14 X 14 X 1,5 2,5 7
7 Copaci 31 X 31 X 1,5 2,5 7
8 Ceroane de Sus 47 X 47 X 1,5 2,5 7
9 Ceroane 79 X 79 X 1,5 2,5 7
10 Fața satului 29 29 X X 2 4 10

TAXA DE PĂȘUNAT
Cabaline adulte 65.000 lei; Cabaline tineret 30.000 lei; Vaci lapte 60.000 lei; Tineret bovin peste 30.000 
lei; Tineret bovin sub 1 15.000 lei; Ovine adulte și capre 15.000 lei; Tineret ovine și caprine 7.000 lei

adăposturilor în funcție de nu
mărul animalelor ce ies la 
pășunat.

Art.11 Pentru folosirea ne
corespunzătoare a suprafe
țelor de pășune repartizate se 
vor aplica sancțiunile prevă
zute de Legea nr.18/1991 re
publicată, privind fondul fun
ciar, și se va stabili modul de 
recuperare a pagubelor și re
facerea zonelor afectate.

Art.12 Pășunatul fără 
drept se va sancționa cu urmă
toarele taxe de gloabă pe cap 
de animal:

a) bovine și cabaline adulte 
75.000 lei/corp

b) tineret bovin și cabalin 
40.000 lei/corp

c) porcine 15.000 lei/corp
d) ovine și caprine 20.000 lei/ 

corp

Art.13 Sumele rezultate 
prin aplicarea prevederilor pre
zentei hotărâri vor fi folosite în 
exclusivitate pentru lucrări 
agro-fito-ameliorative pe trupu
rile de pășune care necesită 
aceste lucrări.

Art.14 Beneficiarii de 
pășune vor desemna la 
rândul lor persoane care vor 
asigura administrarea pă
șunii în conformitate cu toate 
prevederile legale în vigoare, 
inclusiv ale prezentei 
hotărâri.

Art.15 Se interzice pășu
natul pe digul de protecție al 
Râului Mureș.

Art.16 La data intrării în 
vigoare a prezentei hotărâri se 
abrogă Hotărârea nr. 45/1998 
a Consiliului local al municipiului 
Deva.

încuiați ușa!
La Petroșani, dna Evelina 

Pavel și-a lăsat într-o zi ușa 
apartamentului descuiată. 
Acest lucru a facilitat pătrun
derea în locuință a lui Gheorghe 
Marin, un individ de 34 de ani, 
fără nici o ocupație. Din locuință 
el a furat 130 000 de lei, actul 
de identitate și o ștampilă.

în fugă...
Pe o stradă din Orăștie, 

Nicolae Paraschiv, din localitate, 
s-a angajat în traversarea ei în 
fugă și fără să se asigure.

A fost surprins și acci
dentat de un autotractor con
dus de Ivan Gricar, cetățean 
sloven, șofer la S.C. Dumbo 
Doo din Ljubljana.

Utilaje deteriorate
Polițiștii din Petrila cer

cetează în stare de arest 
preventiv pe Dan Velicu, cu
noscut cu antecedente pe
nale, fără nici o ocupație.

S-a constatat că în peri
oada noiembrie 1998 - martie 
1999 el a pătruns în mai multe 
rânduri în incinta Preparației 
Cărbunelui Petrila de unde a 
sustras motoare și cabluri 
electrice, deteriorând utilaje. 
Prejudiciul creat a fost de 
20.000.000 de lei.

Violare de 
domiciliu

Pentru violare de domiciliu, 
polițiștii din Petroșani îl cer
cetează pe Velu Mihăița Al- 
bichi, de 31 de ani. Fără drept, 
el a pătruns în locuința unei 
doamne din localitate.

Rubrică realizată cu 
sprijinul IPJ Hunedoara
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Singurul Serviciu GSM cu cone

De la noi, num

VEI DA
______ -A-

ai vesti bune!
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LUNI
ABONAMENT

***

Oferta este valabilă până la 30 iunie * ** ***99 și 
este disponibilă și pentru CONNEX START.

* Prețul nu include TVA
** Numai cu conectare la CONNEX fi în limita stocului disponibil

*** Prima fi a treisprezecea luni de abonament
Conectarea gratuit! nu se aplici serviciilor de date fi fax

Și tu ai tendința să împărți știrile în știri proaste și bune, sau în știri albe și negre.
La CONNEX nu există așa ceva, pentru că oricum le-ai scrie, știrile CONNEX sună bine, 
lată, al acum o ofertă în întregime excepțională. CONNEX nu face lucrurile pe jumătate.

CONNEX
Viitorul Sună Bine

••
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înființate în baza unei legi din anul 1924

Asociațiile de pășunat de la 
Simeria sunt o premiera județeană

Știm cu toții că problemele 
legate de retrocedarea pro
prietăților funciare sunt de no
torietate nu doar în județul Hu
nedoara ci pe întreg cuprinsul 
țării. Atât Legea 18 cât și cele
lalte reglementări ulterioare din 
domeniu lasă spații largi ne
acoperite, fapt care a condus 
până în prezent la nenumărate 
acțiuni judecătorești. Nu doar 
suprafețele agricole au un 
statut incert, pădurile sunt și 
ele în dispută. în acest sens 
este cunoscută foarte bine 
disputa dintre cei doi parteneri 
și aliați la guvernare, PNȚCD și 
PD, care susțin fiecare alte 
modalități de modificare a le
gislației funciare. Pășunile și 
islazurile comunale, chiar dacă 
sunt administrate de către pri
mării, au fost adesea și ele 
aflate în litigiu. Dar, în acest din 
urmă domeniu, se pare că si- 
merienii au găsit o modalitate 
simplă și la îndemână pentru 
exploatarea în condiții cât mai 
eficiente a acestor pășuni co
munale.

La inițiativa dlui primar loan 
Rovinaru și pe baza Legii nr. 
21 din 1924 s-a decis consti
tuirea în toate satele care 
aparțin de orașul Simeria a 
unor asociații de pășunat. Cel 

care a pus în practică ideea dlui 
primar este șeful Biroului fond 
funciar și registru agricol din 
cadrul Primăriei orașului Simeria, 
dl. inginer Vasile Băbuț. Domnia 
sa a mărturisit că, din cunoș
tințele pe care le are, inițitiva 
simerienilor nu este doar o pre
mieră județeană ci chiar una 
națională. Dar, ce sunt asociațiile 
și cum funcționează ele? lată 
două întrebări ale căror răspun
suri le-am aflat chestionându-l 
tot pe dl. ing. Băbuț. “Trebuie 
spus de la început că asociațiile 
au fost constituite cu scopul de 
a folosi și întreține în mod ra
țional pășunea, membrii lor fiind 
acei crescători de animale care 
au dorit să facă parte din ele. 
Cu excepția Șăuleștiului, în toate 
celelate localități care aparțin de 
orașul Simeria s-au constituit 
asemenea asociații. în actele 
constitutive se precizează că 
cei care fac parte din ele se 
angajează să întrețină, să cu
rețe și să fertilizeze pășunea, 
administrând-o într-un mod cât 
mai rațional pentru a asigura 
necesarul de masă verde efec
tivelor de animale deținute."

Așadar, membrii asociațiilor 
se gospodăresc în așa fel încât 
să le poată asigura animalelor 
proprii condiții cât mai bune de 

pășunat. Bineînțeles, fiecare 
membru trebuie să plătească o 
cotizație, în acest fel for- 
mându-se fondurile asociației. 
Banii se folosesc apoi pentru 
dotarea cu utilaje și echipa
mente, pentru achitarea ta
xelor comune sau pentru alte 
cheltuieli, în limita strictă a pre
vederilor legale.

Datorită constituirii aso
ciațiilor de pășunat primăria 
câștigă prin faptul că supra
fețele de pășune sunt mai bine 
gpspodărite, mai bine îngrijite 
și exploatate, aducând venituri 
indirecte prin creșterea numă
rului crescătorilor de animale. 
Câștigă însă în primul rând cei 
care fac parte din asociații; pot 
fi astfel angajați specialiști ca
re să-i consilieze pe membrii în 
privința măsurilor care tre
buiesc luate pentru creșterea 
eficienței activității. De ase
menea, mijloacele tehnice și 
materiale folosite în comun 
conduc automat la scăderea 
anumitor costuri și la crește
rea productivității.

întrebându-l pe dl. ing. Bă
buț dacă a fost greu să se 
constituie asociațiile, domnia 
sa ne-a răspuns că “este greu 
în măsura în care nu știi exact 
ce trebuie să le spui oamenilor, 
cum trebuie să îi îndrumi și să 
le explici care sunt avantajele 
acestui fel de asociere. Și, îna
inte de orice, trebuie să fii ex
trem de ordonat fiindcă solici
tările venite din teritoriu sunt 
extrem de numeroase și noi 
avem obligația să le răspundem 
tuturor. Sigur, nu toată cores
pondența este legată de aso
ciații, dimpotrivă, însă aici la 
Biroul fond funciar vin oameni 
cu probleme dintre cele mai 
diverse și noi suntem obligați 
să îi ajutăm.” Rămâne pe viitor 
să constatăm eficiența iniția
tivei simerienilor, ea fiind ori
cum un exemplu de urmat și 
pentru alte localități hune- 
dorene.

Farmacia Flores, aflată i 
în imediata apropiere a 

Spitalului CFR, este deja foarte 
cunoscută pentru muiți dintre 
locuitorii orașului Simeria. Po
pularitatea ei vine datorită 
faptului că la orice oră din zi și 
din noapte aici este deschis, 
oricine având posibilitatea de 
a cumpăra medicamente. "S-a 
întâmplat de multe ori - spune 
dna Suzana Pienar, patroana 
farmaciei - ca diverși oameni

Prima 
farmacie 
non-stop

să vină aici în miez de noapte 
pentru a cumpăra medica
mente. Dacă pe cineva îl ia 
durerea de măsele în timpul 
nopții și nu are un Algocalmin 
la îndemână, știe că venind 
aici poate să și-l procure." 
Farmacia non-stop nu este o 
premieră numai pentru orașul 
Simeria ci, după cunoștințele 
dnei Pienar, este o premieră 
chiar în județ.

La farmacia Flores lu
crează cinci asistente pe mai 
multe schimburi, asigurând o 
cât mai bună deservire a 
clienților.

"A fost mai mult un gest 
umanitar să transformăm far
macia într-una non-stop, fiind
că și înainte eram deseori tre
zită noaptea de câte o per
soană care avea nevoie de 
un medicament anume. Am 
încercat, așadar, să venim în 
întâmpinarea oamenilor, spune 
dna Pienar. Din păcate, noi 
putem oferi medicamentele, 
însă datorită prețurilor foarte 
mari, muiți dintre cumpărători 
renunță. Este groaznic să 
auzi bătrâni care îți spun că 
nu-și doresc altceva decât 
moartea fiindcă medicamen
tele de care au nevoie pentru 
a trăi sunt mult prea scumpe 
și oricum nu și le pot permite."

Un fapt îmbucurător

în acest an infracțiunileI
sunt în scădere!

O retrospectivă a anilor 
1989 - 1998 conduce spre 
ideea că fenomenul infrac
țional în orașul Simeria a 
crescut de la an la an cu 
aproximativ 20 la sută. Ex
cepție face însă anul 1999 
până în prezent, când se 
constată o diminuare a fap
telor de natură infracțio
nală. Potrivit datelor oferite 
de către dl It. col. Tomiță 
Anucuța, șeful poliției ora
șului Simeria, în acest an 
s-au înregistrat 147 de in
fracțiuni. Cea mai mare 
parte a faptelor comise pe 
raza orașului o reprezintă 
furturile din avutul privat, 
infracțiunile pe linie de cir
culație și cele economice.

Ponderea furturilor s-a 
înregistrat în iarnă când 
foarte multe societăți co
merciale au fost sparte, o 
cauză importantă ce a de
terminat acest fenomen 
fiind lipsa unui sistem de 
pază sau securitate la ma
gazinele acestora.

“îmbucurător pentru 
acest an, ne-a mai precizat 
dl Tomiță Anucuța, este 
faptul că nu s-a înregistrat 
un număr mare de eveni
mente deosebite cu vio
lență. Până în prezent, în 
cele cinci luni care au trecut 
de la începutul lui ’99, 
avem doar un ultraj, un viol 
și o tâlhărie. Ultimele s-au 
petrecut în noaptea de 1/2 
mai a.c., când Rădulescu 
Cătălin Traian, din Spini - 
comuna Turdaș, și Muscan 
Nicolae Aurelian, din Mara

mureș, ambii de 18 ani, au 
comis infracțiunile de tâl
hărie și viol asupra unei 
tinere de 19 ani, care lucra 
la un bar în Simeria 
Veche. Cei doi au fost reți
nuți și sunt cercetați de că
tre Parchet pentru faptele 
comise."

Simeria este prin natura 
sa un oraș liniștit cu oa
meni care își văd, în gene
ral, de treburile cotidiene. 
Liniștea oamenilor este tul
burată în cea mai mare 
parte de către voiajori care 
dau spargeri și apoi pleacă 
cu trenul în direcții greu de 
identificat, lucru ce îngre
unează munca polițiștilor, 
iar șansa infractorilor de a 
rămâne nedescoperiți este 
uneori mare. “Deși gre
utățile cotidiene nu ocolesc 
nici pe lucrătorii de la Po
liția orașului Simeria, ne-a 
mai precizat interlocutorul 
nostru, căutăm să asigu
răm cetățeanului liniștea 
de care are nevoie, fapt ce 
conduce în anumite cazuri 
la mari eforturi pentru de
pistarea făptașilor.

Aș dori, în final, să 
adresez un apel locuito
rilor orașului Simeria, care 
nu și-au clarificat proble
mele de evidență, de do
cumente ce țin de identi
tate, să se prezinte la bi
roul de specialitate pentru 
intrarea în legalitate, iar 
administratorilor societă
ților comerciale să facă 
mai mult în direcția pro
tejării propriilor bunuri.'

Pagină realizată de
Cornel POENAR și Andrei NISTOR

Fotografii: Traian MÂNU

“Noroc că sponsorii sunt
I generoși”

Grădinița cu program normal nr. 1 este cu siguranță una dintre cele mai 
frumoase din orașul Simeria. Așa după cum spunea dna directoare Maria 
Tomodan aici se joacă și învață 125 de copii împărțiți în 5 grupe. Am fost 
plăcut impresionați de aspectul foarte îngrijit al grădiniței, fapt datorat 
"bunăvoinței sponsorilor”. "Avem noroc că sponsorii sunt foarte generoși 
și aici trebuie să numesc în primul rând Marmosim-ul care ne-a ajutat și 
ajută în continuare extrem de mult. Cu ajutorul lor am demarat și executăm 
reparațiile exterioare ale clădirii. Un părinte ne-a ajutat și ne-a făcut gratuit 
firma grădiniței, un altul - inginer - ne-a făcut absolut toată instalația 
sanitară pe cheltuială proprie; instalația este toată de inox. La fel am reușit 
să achiziționăm și un boiler pentru apă caldă. Este extraordinar că avem de 
partea noastră asemenea oarrjeni sufletiști, fiindcă fără ajutorul lor nu am fi 
făcut nimic". Ne-am bucurat și noi alături de dna directoare să vedem că 
mai există oameni cu mult suflet și generozitate.

Din păcate, după cum mărturisea dna Tomodan, din partea 
Inspectoratului școlar prea multe fonduri nu s-au primit, în afara faptului 
că ei plătesc salariile. Jucăriile și o parte a materialelor didactice sunt 
achiziționate din banii de la fondul clasei: "Inspectoratul ne-a dat acum 
câțiva ani un televizor și bani pentru a cumpăra un aspirator. Pe lângă 
acestea ne dau lunar și materialele necesare curățeniei, iar în rest ne 
descurcăm cum putem.”

- Die director Petru Lă- 
dariu, Spitalul CFR Simeria 
lucrează de la 1 ianuarie în 
noul sistem al asigurărilor 
de sănătate. Ce aduce nou 
această schimbare?

- Este adevărat că din 
acest an ne desfășurăm 
activitatea într-un nou ca
dru organizatoric, dat de 
cel al reformei în sănătate. 
Deși au trecut puține luni, 
pot să vă spun că lucrurile 
merg mai bine. Avem o si
tuare financiară stabilă, nu 
mai există problemele pe 
care le-am avut cu banii,

Reforma în sănătate dă 
primele rezultate

fapt ce ne permite o acope
rire mai bună a cheltuielilor 
curente - cu materialele, sa
lariile și probabil o să avem 
bani și pentru dotări. Inten
ționăm să rezolvăm în pe
rioada următoare și proble
mele ce derivă din lipsa per
sonalului de specialitate, în 
general cel al medicilor. S-a 
ocupat un post de medic în 
specialitatea interne și mai

avem încă șapte posturi li
bere. Sperăm ca și acest lu
cru să-l soluționăm prin 
scoaterea la concurs a pos
turilor existente, încât și din 
acest punct de vedere să nu 
mai fie probleme.

- Ce noutăți sunt în ac
tualul sistem din perspec
tiva salariilor?

- Conform legii, salariile 
au crescut în proporție de 

20-80 la sută. Cred că nu 
vom mai avea dificultăți în 
plata acestora cum s-a în
tâmplat anul trecut, pe 
parcursul mai multor luni.

- Ce priorități sunt din 
punctul de vedere al dotă
rilor?

- în primul rând avem ne
voie de un aparat de micro- 
radiofotografie medicală, iar 
în funcție de alte necesități 

ne vom orienta și spre alte 
dotări.

- Cum percep pacienții 
noul sistem al asigu
rărilor?

- Orice început este 
greu. Muiți vin la spital pe 
sistemul teritorialității. Se 
așteaptă servicii care nu 
sunt prevăzute în contractul 
cadru și în Legea asigu
rărilor de sănătate. Cred că 
această problemă încă 
mai trebuie mediatizată 
pentru clarificarea unor as
pecte care nu s-au înțeles 
de către toți oamenii.

“Monopolul.
Itermic în pericol!”! 
I Problemele tot mai acute pe I 
| care le întâmpină o parte dintre | 
. locatarii blocurilor din Simeria din . 
I perspectiva căldurii și apei cal- I 
| de conduce la ideea montării pe | 
l fiecare scară a unor centrale .
I termice adecvate.
| Datoriile însemnate pe care | 
■ le înregistrează un număr mare . 
I de locatari către unitatea ce I 
| prestează servicii'de gospo- | 

dărire comunală și locativă a .
I determinat mai multe asociații să I 
| solicite aprobări pentru montarea | 
Ide centrale termice de scară. ■ 

Acum câteva zile, la nivelul ora- I 
| șului, primăria a convocat pre- | 
Iședinții de asociații pentru o ■ 

discuție informativă cu câteva I 
| firme care s-au specializat în | 
I comercializarea și montarea ■ 

acestor centrale. *

I 
I 
I
I 
I
1
I
1 
I
I 
I
I 
I
■
I

J

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I

întâlnirea a fost inițiată de 
către primărie, întrucât subven
țiile pentru agentul termic sunt 
tot mai greu de suportat din bu
getul local, iar pe de altă parte 
pierderile în rețea sunt mari, lucru 
ce duce la muiți bani aruncați pe 
apa sâmbetei și la un disconfort 
în apartamente.

Noile centrale, spun inițiatorii 
acestei acțiuni, vor funcționa pe 
gaz metan și vor avea un ran
dament superior actualului sis
tem clasic de încălzire, iar chel
tuielile pot fi diminuate consi
derabil. Tot prin această măsură 
se speră că nu vor mai fi pro
bleme mari cu o parte însemnată 
dintre locatarii care au în pre
zent datorii de milioane pentru 
căldură și apă caldă.
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Direcția de sănătate publică a 
județului Hunedoara

REAMINTEȘTE agenților economici din județ că au 
obligația să depună la sediul unității noastre din Deva, str. 
22 Decembrie, nr. 58, declarațiile formular tipizat pentru 
restanțele de 2% Fondul special pentru sănătate din anii 
precedenți, conform HOTĂRÂRII DE Gl’VERN nr. 463 
publicată în Monitorul Oficial nr. 209 din 27 august 1997.

Declarația privind contribuția de 1% din adaosul 
comercial aplicat asupra vânzărilor de produse din tutun, 
țigări și băuturi alcoolice se depune trimestrial, inclusiv 
restanțele.

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

/ OFERTĂ

cu STIHL.
Motocoasa STIHL este o unealtă 
polivalentă pentru grădinărit.

Principiul de funcționare este
pe cît de simplu pe atît de eficient: 
un motor învîrte un disc tăietor.

Diferite discuri tăietoare vă oferă multiple 
posibilități: de la cosit iarba pînă la retezat 
arbuștii sau lăstărișul. Toate acestea 
în condiții de siguranță și confort.

într-adevăr, un lucru cu stil.

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

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

Tradiția noastră pentru tine. STIHL.

/ SPECIALĂ!

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

toată gama de conductori și cabluri electrice.
C IMPORTANT

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

maximum 5 zile.
Informații la telefon 

054/232946.

BANI SAL... GEAM TRAS?
ACUM LE PLTEȚI AVEA PE AMÂNDOUĂ 

CUMPĂRÂND GEAM TRAS DE 4 mm DE LA
COMAT DEVA. 

Informații suplimentare veți obține la tel. 
054-217210; 233137, int. 148, sau la sediul 

firmei din Deva, str. Depozitelor nr. 5.
Comat DEVA oferă 

PRODUSE PENTRU TOȚI, 
SERVICII PENTRU FIECARE

Expert Center.
Experții recomandă 

această ofertă
Conecteazâ-te la CONNEX prin Expert Center Quasar! 
Numai până la 30 iunie, experții noștri îți vor prescrie 
conectare gratuită și două luni de abonament gratuit*  ți 
tot in această perioadă, poți cumpăra telefonul Motorola 
D520 CU 69USD**.  Nu e nevoie să te programezi! Vino 
direct la Expert Center, conectează-te ți vei primi pe loc 
un tricou MYX ți un fier de călcat Philips***!
•Prim» > a trvisprnzecaa luni ,1 numai pentru servicilla vocal» “Firi TVA. In limit» (tocului dliponlbll,numai cu conactara 
la CONNEX. * * *Excaptând tal afonul Motorola D52O.

QL£pAR eTșCpERT
CIMTIi

DEVA. Bd. Daca bal, Bl. R. Parter Zer» conecftUi to v#tor

PUI LA GHEAȚĂ

FĂRĂ GHEAȚĂ!
Sâ n-al nici o grijă: Frigiderele LQ 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 o 
întreagă familie. 1
Frigiderele LG sunt atât |
de inteligente încât îți 1
cunosc toate tabieturile: 
cât de fraged să rămână 
cotletul și cât de rgce preferi 
berea.

Ce nu poate încă să facă? Piața....

LG Frigiderele Combi Type

Prin MRQ/kUNEL ©LG We put people firet
Tel.: 01 650 54 28

NO
FROST
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ARDAF..S
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 CĂLĂTOR! MAI LINIȘTIRI.

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

<1
7,

$

>
Preocupată de îmbunătățirea calității produselor oferite clientilor 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.

*__________

SC Automobile Dacia SA
prin liderul său SC IATSA SA Hunedoara

y

Q vinde:""* )
- automobile Dacia - in rate sau lea

sing
- piese auto - la prețurile Centrului 

Național de Comercializare Dacia.
- Se asigură garanții.
Relații la tel.: 713221

V

Direcția de 
Sănătate 
Publică a 
Județului 

Hunedoara 
organizează CONCURS, 

în conformitate cu HGR 
281/1993, pentru ocupa
rea următoarelor posturi:

- 1 post inspector 
de specialitate III - 
medic în specialitatea me
dicină generală la Compar
timentul Programe de Asis
tență Medicală;

- 1 post inspector 
de specialitate III - 
medic în specialitatea me
dicină generală la Compar
timentul Reglementarea 
Serviciilor de Sănătate;

- 1 post inspector 
de specialitate econo
mist - Serviciul de Control 
Financiar Intern, minimum 
5 ani vechime;

- 1 post referent - 
studii medii economice - 
Biroul Buget.

Dosarele de participa
re la concurs se depun la 
Serviciul RUNOS, până la 
data de 10 iunie 1999.

Concursul va avea loc 
la sediul Direcției de Să
nătate Publică Hunedoara 
- Deva, în data de15 iunie 
1999.

Informații suplimentare 
la telefon 231255, între 

\ orele 8-10. i

SC “CETATE" SA
VINDE:

Mașini de 6 tone 
în stare de funcționare 

FOARTE avantajos

INFO: Deva, str. Mureșului nr. 
4, teL 217937,214225,218963

SECOND HAND
ImbrAcAm inte și IncAlțAminte

SORTARE PE SEZOANE

KKO MȘl M |I jKIBUHm oy1

^^Depozit Cluj

Sat Vlaha nr. 22 
tel/fax: 064-266.878, 
266877, 018-591.874

1

*54’3

1

Durabilitate excepționala Aderenta si manevrabilitate Economie de combustibil

Garanție reala • 2 ani • asigurata in toate județele tarii
Condiții de plata flexibile Importante reduceri de preț

CAMERA DE AER INCLUSA IN PREȚ *
(*  penini anvelopele achitate pc loc)

Adresa Sucursal a DEVA, Str. A ou seni, nr.l Te l / Fax:054/231563
MONTANA. VICTORIA..DANUBIANA. TO1ANS l'EEL SUNT MARC! ÎNREGISTRATE TOI AN GRUP

SC MOL ROMÂNIA PETROLEUM 
PRODUCTS S.R.L.

. SUCURSALA ARAD
își extinde activitatea legată de construcția și operare^ stațiilor de deservire carburanți în 

municipiul Petroșani. în vederea formării unei echipe eficiente și bine pregătite pentru operarea 

acestei stații, angajăm:

ȘEF STAȚIE DESERVIRE CARBURANȚI
Condiții: - studii superioare tehnice sau economice

- experiență minimum 2 ani în domeniul comerțului cu amănuntul
- cunoștințe solide operare PC
- vârstă maximă 35 ani
- persoană dinamică, spirit organizatoric, om de echipă, bun conducător, capabil 

să,coordoneze eforturile echipei în scopul atingerii obiectivelor dorite.
Avantaje: -cunoașterea limbii magh.arc

- stăpânirea noțiunilor de-contabilitate
- carnet de conducere

VÂNZĂTORI GESTIONARI
Condiții:

Avantaje:

- vârstă cuprinsă între 21-35 ani
- studii medii (cu diplomă de bacalaureat)
- minimum 2 ani experiență în domeniul comerțului
- stagiul militar satisfăcut 
-cunoașterea limbii maghiare
- cunoștințe operare PC
- carnet de conducere

Cei interesați vor trimite: Curriculum Vitae, scHsoare de intenție, copie după diploma de studii, 
fotografie, cazier juridic - la adresa: SC MOL România PP SRL - Sucursala Arad, B-dul Decebal, 
nr. 2-4, Arad, cod 2900, fax: 057/ 280626, în atenția Comp. Resurse Umane, specificând jn 
scrisoarea de intenție postul pentru care se aplică și localitatea.

Data limită de depunere a dosarelor este 10.06.1999, cererile trimise după data limită nemaifiind 
luate în considerare.

*7oote-<i ueeÂi ți twâ toate

COMPANIA NAȚIONALA 
A CUPRULUI, AURULUI 

ȘI FIERULUI 
MINVEST SA DEVA 

cu sediul in Deva, Piața Unirii, nr .9.
Organizează LICITAȚIE DESCHISĂ FĂRĂ 

PRESELECȚIE pentru vânzarea fierului vechi 
rezultat în urma acțiunilor de casări mijloace 
fixe și a deșeurilor rezultate în urma pro
cesului de producție.

Pot participa la această licitație firme 
atestate de Ministerul Industriei și Comerțului 
- Comisia Națională pentru Reciclarea 
Materialelor.

Documentele de licitație se pot obține 
contra sumei de 500.000 lei de la sediul 
Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și 
Fierului MINVEST SA Deva, Piața Unirii nr. 9.

Deschiderea licitației va avea loc la sediul 
Companiei MINVEST SA Deva în data de 17 
iunie 1999, ora 9,00.

Relații suplimentare se pot obține de la:
Compania Națională a Cuprului, Aurului și 

Fierului MINVEST SA Deva.
Telefoane: 054/ 213040, 215922, int. 127 și 

165, fax: 054/ 213641, 211300.

Oferta zilei!!!
’•ș



VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând în Deva teren în 
str. Nicolae Grigorescu. Tel. 
094 579061.

• Vând teren intravilan, 
800 mp,Deva,str.Bucegi. 
Tel. 092 774578 (2053)

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

• Vând apartament în vilă, 
3 camere, dependințe, ga
raj, centrală termică proprie. 
Tel. 092 234061.(2411)

• Vând spații comerciale 
în Călan. Tel. 730371, zilnic 
orele 8-15.(2418)

• Vând spațiu comercial 
ultracentral Hațeg, str. Tudor 
Vladimirescu, nr.1. Tel. 094 
563868,094 815042. (2434)

• Vând apartament 2 ca
mere, etaj 1 (în față la 
Hotelul Sarmis). Tel. 
214614.(2431)

• Vând apartament 3 ca
mere, boxă, garaj, zona 
pieței. Tel. 215094. (2420)

• Vând apartament 2 ca
mere. Tel. 214372. (2429)

• Vând apartament 2 ca
mere decomandate. Deva, 
Minerului, bl.39, ap.3 
(8896)

• Vând casă în Vețel, 
grădină 45 ari, gaz, baie, 
telefon, posibil și două rate. 
094 152608.(2549)

• Vând casă, sat Bărăști. 
Informații Hațeg, sat Brazi, 
nr.1. (6516)

• Vând apartament 3 ca
mere, central, gresie, fa
ianță, hol, baie, bucătărie, 
balcon închis, telefon, cablu, 
etaj I, Hunedoara. Tel. 
729034 (2991)

• Vând autocamion Sa- 
viem descompletat, cu 
acte înmatriculare, preț 
6.500.000 lei sau schimb 
cu cherestea brad; beto
nieră industrială 0,7 mc, 
14.000.000 lei. închiriez 
spațiu pentru producție sau 
comerț en gros în Deva 
(350 mp construcții și 300 
mp curte betonată). Tel. 
215079,622528.(2425)

• Vând combină recoltat 
cereale păioase, marca 
Fahr. Tel. 668115, după ora 
19.(2432)

• Vând tractor U445, cu 
cabină, stare perfectă, 
Orăștie, Progresului, nr. 63. 
(3703)

• Vând autodubă frigo
rifică M.A.N., 3 tone, răcire 
- 25 grade C. Informații 
Arad, tel. 01/8621112, 
057/259715.

• Vând Ford Taunus, 1,6, 
fabricație 1980, înmatriculat, 
preț avantajos, tel. 094/ 
553013(3708)

• Cumpăr celulare 
GSM, defecte, decodez și 
repar rapid și ieftin. Tel. 
094 859958. (2234)

• Vând rochie de mireasă 
1200.000 lei, negociabil. 
Simeria tel. 260686. (2532)

• Vând atelier fierărie 
complet, în Lăsau și gard din 
fier, nemontat. Informații 
Băcia, nr.61.(2423)

• The Best Company Si
meria vinde din stoc dulapuri 
cu uși glisante 2,40 m x 2,40 
m, din stejar sau cireș, la 
3.500.000 lei. Executăm la 
comandă mobila dumnea
voastră preferată. Tel. 
262290, 262907, 
230856. (2428)

• Vând urgent mașină de 
înghețată, în stare de func
ționare. Tel. 094 786513. 
(2852)

094

• Societate comercială 
vinde la preț avantajos 
centrale termice, calori
fere, țeavă multistrat și 
fitinguri Henko. Hunedoa
ra, str. Dorobanților, 12. 
Telefon 092/701072. 
(2975)

• Vând motocicletă MZ 
175 cmc, stare perfectă de 
funcționare, Orăștie, str. 
Târgului, nr.1. (3705)

• Vând mașină de în
dreptat și rindeluit la gro
sime, sat Sibișel, nr. 64 A. 
(3706)

• S.C. Suinprod SA, cu 
sediul în Orăștie, str. Luncii 
nr.1, organizează licitație 
pentru vânzarea unei caro
serii ARO 244, avariată, în 
data de 15.06.1999, ora 10, 
la sediul societății. Informații 
suplimentare tel. 054/ 
241640(3707)

OFERTE DE 
SERVICII

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

• SC ODONTO FITO- 
TERAPIE SRL DEVA, str. 
Gh.Lazăr, nr.16,tel. 092 
884599 execută : lucrări 
protetice din porțelan de 
cea mai bună calitate,în 
laboratorul propriu: im
plant osteo-integrat; detar- 
traj cu ultrasunet; plombe 
cu compozit SUA, aplicate 
cu microlaser; tratamente 
pentru prevenirea și tera
pia paradontozei cu vac
cin stafilococic, Neypulpin, 
vibromasaj gingival etc.; 
tratamente complexe și 
periaje pentru albirea din
ților. Dr OPRIȚA OVIDIU - 
medic primar stomatolog- 
vă așteaptă zilnic, orele 
11-14, 16-20.

• Societate comercială 
producătoare de material 
publicitar angajează tânăr, 
vârsta maximă 35 ani, pose
sor auto, cunoștințe PC 
Corel. Tel. 233266, 8-15. 
(2405)

• Firmă de distribuție 
angajăm agenți comerciali. 
Tel. 092 283531, 092 
527419. (2426)

• Angajăm inginer, spe
cialitatea prelucrarea lem
nului. Deva, tel. 092/ 
659791 (2261).

• Grupul Școlar Industrial 
de Construcții Metalurgice 
Hunedoara anunță scoa
terea la concurs a postului 
de supraveghetor de noapte 
pentru data de 15 iunie 
1999, ora 16. înscrierile și 
informațiile se vor da la 
secretariatul unității și la tel. 
712391(2990)

• Compania de distribuție 
Adept Deva organizează 
concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi:

- șoferi distribuție
- agenți vânzări
- operatori calculator
Condiții: minimum studii 

medii, vârsta maximă 30 
ani, experiență în domeniu. 
Informații suplimentare la 
tel. 221059.

• Angajăm persoană 
tânără, cunoștințe de limbă 
italiană scris, citit și vorbit 
precum și cunoștințe de sec
retariat. Informații zilnic la tel. 
054/227886 și 227901. (OP)

• Societate internațională 
de import oferă imediat 
locuri de muncă cu câștiguri 
între 700 000-1.000.000 lei/ 
săptămână. Nu necesită 
experiență. Tel. 094/ 
280444,621446(2262)

• Primăria orașului Hațeg 
primește oferte de preț până 
în data de 07 061999, pen
tru branșament rețea gaze 
naturale, presiune redusă, 
instalație de utilizare gaze 
naturale, achiziționare și 
inslatare cazan apă caldă tip 
Bongas 2, model 2/10 la 
Școala Generală Nr. 2 Ha
țeg. Documentația PT se 
poate procura contra cost 
de la Școala Generală Nr.2 
Hațeg, str. Independenței, 
nr.2. (6517)

ABO\AMEVTUL IA "CUVÂNTUL LIBER" 11

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

COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA 
IULIE 1999 ESTE DE 12.500 DE LEI, PLUS 
TAXELE POȘTALE.

FAȚĂ DE VÂNZAREA LIBERĂ A ZIA
RULUI, PRIN ABONAMENT VEȚI ECO
NOMISI 11.000 DE LEI PE LUNĂ!

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

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

FOARTE MJPOR77UVT.'Abonamentele se fac 
la ghișeele oficiilor poștale din județ, la factorii 
poștali, la firma RODIPET, în numerar și prin 
virament.
RĂMÂNEȚI CU NOI!

I RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

• S.C. Țara Hațegului SA, 
cu sediul în Hațeg, str. 
Horea, nr.7 organizează 
licitație cu strigare pentru 
vânzarea unor spații co
merciale din centrul orașului 
Hațeg, aflate la parterul 
blocurilor 17 B, 30 B, în 
suprafață de 99 mp, 132 
mp, 238 mp, 239 mp. Lici
tația va avea loc la 14 iunie 
1999, ora 10, la sediul so
cietății. Taxa de participare 
3 milioane, garanția de 
participare 20 milioane lei, 
se vor depune la casieria 
societății până în ziua lici
tației, ora 9. Relații supli
mentare la tel. 054/770169. 
(6518)

PIERDERI >

• Pierdut legitimație și 
buletin pe numele luhaz 
Balint. Se declară nule. 
(2989)

■COMEMORĂRI

• O zi tristă și plină de 
durere este ziua’ de 1 
iunie, când se împlinesc 
3 ani de la trista 
dispariție a celui drag, la 
numai 23 ani

CONSTANTIN TĂNASIE

Dumnezeu să-l odih
nească și să-i fie somnul 
lin și îngerii aproape. Te 
plâng mereu mama, 
frații, cumnații și nepoții. 
(2419)

in atenua celor interesați 
de pescuitul sportiv

Urmare a unor încercări de 
destabilizare a pescuitului 
sportiv, dorim să facem câteva 
precizări:

1. Legea nr. 12/ 1974 pri
vind piscicultura și pescuitul, 
Cap. Ill, art. 16, declară fără 
echivoc: “Prin pescuit sportiv 
se înțelege pescuitul efectuat 
în scop de agrement de orice 
persoană membru al Asociației 
Generale a Vânătorilor și Pes
carilor Sportivi, pe bază de 
permis eliberat de aceasta’’.

în județul Hunedoara sin
gura asociație ce se' încadrea
ză în această prevedere legală 
este AJVPS Hunedoara, mem
brii săi, cu permis de pescuit 
vizat la zi, având drept de pes
cuit și în celelalte județe ale 
țării pe bază de reciprocitate.

2. Potrivit HG nr. 6/ 
21.01.1999 privind organizarea 
și funcționarea Ministerului 
Agriculturii și Alimentației, Art. 
2, alin 7, acesta "coordonează 
și controlează activitatea de 
pescuit și piscicultură; ia mă
suri de protecție a fondului 
piscicol prin inspecția de spe
cialitate, potrivit legislației în 
vigoare."

Compania Națională 
“Apele Române" SA nu are 
dreptul să liciteze fondul pis
cicol (peștele), cl prestează 
servicii specifice de gospo
dărire a apelor (HG 981/ 1998) 
și urmărește asigurarea folosirii 
potențialului piscicol (asigură 
prin mijloace specifice cantita
tea și calitatea apei).

Deși ambiguă, formula 
“asigurarea folosirii potenția
lului piscicol" nu poate fi folo
sită decât cu rea credință pen
tru a înlocui formula acceptată 
legal (Legea 12/ 74) și de mult 
timp încetățenită “folosirea fon
dului piscicol” (peștele).

Potențialul piscicol este o 
limită teoretică la care Com
pania Apele Române SA, ală- 

— ----------- --------

TRAGEREA 
LOTO SPECIAL 

"6/49” 
k din 30.05.1999 

44-20-25 -16-31 -24 
Fond de câștiguri:
3.940.469.007 lei

AGENȚIILE DE RIBUCITATE' 
OftÂlffllL LIBER"

Pentru a economisi timp și bani puteți pu
blica anunțuri de mică și mare publicitate în 
ziarul nostru, apelând la agențiile publicitare 
din:

* DEVA - la SEDIUL REDACȚIEI din str. 1 
Decembrie, nr.35(în clădirea Tribunalului Jude
țean);-ia chioșcul  din CENTRUL MUNICIPIULUI, 
lângă magazinul "Comtim"; - ta chioșcul din 
CARTIERUL MICRO 15 (stația de autobuz "Ori
zont");

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

* BRAD, strada Republicii (tel. 
650968), la sediu!S.C. "MERCUR";

* ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă maga
zinul “Palia";

* HAȚEG, pe str.Progresulul, nr.1 (în 
spafiu! secției foto). Telefoane: 770367, 770735.

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

turi de alții, va depune eforturi 
pentru a se ajungeJa măsuri de 
protecție a calității și cantității 
de apă, iar fondul piscicol este 
constituit din peștele existent, 
care are ca administrator pe cu 
totul altcineva.

3. Cu referire la dreptul de 
exercitare a controlului per
miselor de pescuit sportiv, de 
constatare a contravențiilor sau 
de aplicare a amenzilor, în afa
ra personalului AJVPS Hune
doara, HG nr. 971/ 29.12.1994, 
Art. 12, denumește limitativ 
următoarele categorii: "per
soane împuternicite în acest 
scop de Ministerul Agriculturii și 
Alimentației, MAPPM, precum 
și de către primari, ofițeri și 
subofițeri de poliție.”

4. în scopul reglementării 
protecției fondului piscicol, pes
cuitului și pisciculturii, este de
pus la Biroul Permanent al Ca
merei Deputaților un proiect de 
lege care va reglementa în 
foarte scurt timp problema închi
rierii folosinței piscicole a apelor 
aparținând domeniului public.

Administratorii patrimoniu
lui piscicol vor fi Regia Națio
nală a Pădurilor, pentru apele 
de munte, și Compania Națio
nală a Administrației Patrimo
niului Piscicol pentru apele 
colinare și de șes. Apare deci 
cel puțin suspectă graba cu 
care Compania Apele Române 
SA vrea să închirieze fondul 
piscicol care nu este al ei.

în speranța că s-au lămurit 
câteva din<problemele ce afec
tează pescuitul sportiv, AJVPS 
Hunedoara asigură pe cei inte
resați că va apăra în continuare 
cu aceeași inteligență șl con
secvență aplicarea întocmai a 
legii și intereselor membrilor 
pescari sportivi.

Biroul Permanent al 
Consiliului AJVPS 

Hunedoara
______________

........ '........................... X

TRAGEREA 
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din 30.05.1999

1 - 3-4-1 - 8-0-1 
Fond de câștiguri: 

459.117.357 lei



1 IUNIE 1999Cuvântul liber

(Simpozionul Național de Anestezie 
Terapie Intensivă - o reușită

Interviu cu dna dr. Marinela Hațegan, șef secție ATI 
a Spitalului Județean Deva

Recent la Deva a avut loc o amplă 
manifestare fără precedent în orașul nostru. Și 
anume, Simpozionul Național de Anestezie 
Terapie Intensivă. Despre importanța și 
semnificația acestui simpozion ne-a vorbit dna 
dr. Marinela Hațegan, medic primar șef secție 
A.T.I. a Spitalului Județean Deva.

- Dnă doctor, spuneți-ne în ce context 
s-a desfășurat Simpozionul Național de 
A.T.I. în orașul nostru?

-in perioada 19-22 mai a.c. municipiul Deva 
a fost gazda celei de-a 22-a ediții a 
Simpozionului Național de A.T.I., congres cu 
participare internațională. Până anul acesta, 
congresul se derula doar în centrele 
universitare, însă s-a hotărât ca asemenea 
acțiuni să pătrundă și în alte orașe ale țării, 
municipiul nostru fiind ales în acest sens. Prin 
urmare, Secția de Anestezie Terapie Intensivă 
a spitalului nostru s-a ocupat de partea 
organizatorică, iar Societatea Română de A.T.I. 
a avut în vedere partea didactică și lucrările 
care s-au prezentat. Ne-am bucurat de sprijinul 
deosebit venit din partea Primăriei, Grupului 
Școlar Industrial Horia, Grupului Școlar Indus
trial Materiale de Construcții precum și a altor 
instituții.

- Ce teme s-au abordat în cadrul 
simpozionului?

-Temele de anul acesta s-au referit la cele 
mai noi tehnici de A.T.I.: tehnici de TIVA (total 
intravenos anesteziat). Deci un accent deosebit 
punându-se pe tehnicile de anestezie 
intravenoasă, având în vedere faptul că pe plan 
mondial se dă o luptă de înlocuire a anesteziei 
practicate până acum cu anestezice volatile 
intravenoase.

O altă problemă dezbătută în cadrul 
seminarului a constituit-o scăderea riscului 
complicațiilor postoperatorii, în special a emboliei 
pulmonare prin utilizarea heparinelorcu moleculă 
mică. Practic, temele au acoperit toate domeniile 
A.T.I., fiind abordată și tehnica de stabilire a 
diagnosticului de moarte cerebrală în scopul 
prelevării de organe de la respectivii bolnavi 
pentru diverse transplanturi. De asemenea a 
fost prezentat un aparat modern de anestezie, 
de care spitalul nostru dispune și pe care 
intenționăm să îl folosim.

- Care au fost concluziile prezentate 
la finalul simpozionului?

- Pe noi ne-a bucurat faptul că participarea 
a fost foarte numeroasă (400 de specialiști 
români, numeroși medici rezidenți și 30 de 
străini). De asemenea au fost prezente 
numeroase firme de medicamente, printre care 
și firma Organon Teknika Mediclin, de la care am 
obținut un aparat Tofgard de determinare a 
relaxării musculare. Mai mult decât atât, 
participantii străini și români au apreciat ca foarte 
bună organizarea și desfășurarea simpozionului. 
Condițiile de cazare, masă și transport au fost 
excelente, grație RomTelecom și celorlalți 
sponsori (firme de medicamente, BRD etc). Mai 
amintim că lucrările cele mai interesante au fost 
răsplătite cu premii constând în curare, iar premiul 
pentru cea mai bună lucrare dotat cu un aparat 
TOF a revenit dlui dr. Nediglea din Timișoara, 
coordonator prof. dr. Mogoșan, președintele 
Societății Române de A.T.I. Pentru mine, 
simpozionul a fost o mare reușită, obținând o 
bursă în Irlanda, oferită de președintele Colegiului 
european de ATI, prof. Blunni.

A consemnat 
Cristina CÎNDA

44 INIMĂ" DE MAMA (I)
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de normalitate. Pruncul din 
zăpadă și suspinul său 
fierbinte: „Nu mai da că doalel..." 
Urechi de auzit nu sunt pe 
aproape, iar tic-tacul inimii lui 
Cătălin se zbate ca o vrăbiuță 
încuiată în miezul unei păduri de 
cravașe...

Miercuri, 19 mai 1999, ora 
opt. De ce sună uneori 
telefoanele cu glasul pustietății?

Poliția municipiului Deva este 
sesizată de către medicul de 
gardă de la secția 
Neurochirurgie Spitalului 
Județean Deva despre faptul că 
în urmă cu o zi a fost adus din 
Mintia un copil care prezintă 
multiple urme de violență pe 
corp. Diagnosticul: traumatism 
craniocerebral și facial.

O echipă de cercetare din 
cadrul Biroului de Poliție 
Criminală, sub conducerea dlui 
cpt. Lavu Nicolae, se 
deplasează la fața locului unde 
se află internat minorul, 
stabilindu-se că acesta a fost 
adus de către o femeie - Pop 
Gabi. La început aceasta nu 
recunoaște că e copilul ei, 
declarând că e al surorii sale. 
Totodată încearcă să inducă în 
eroare organele de cercetare 
penală, negând că minorul a fost 
bătut înainte de internare. Fiind 
pusă în fața evidenței probelor

cea în cauză își 
responsabilitatea faptelor. 
Adevărul își limpezește fața, 
dezvelind realitatea: victima 
se numește Pop Cătălin-Sabin. 
în luna lui „Cuptor" urma să 
împlinească trei ani și este fiul 
agresoarei. Starea sănătății 
băiețelului este critică. Un 
suflet se află în cumpănă pe 
muchia coasei dintre viață și 
neființă.

în aceeași zi, în jurul orei 
20.30, Cătălin se stingea în 
spital. Scânteița aceea 
nevinovată din ochii săi blânzi 
nu mai arde. Femeia este 
arestată pentru săvârșirea 
infracțiunii de lovire 
cauzatoare de moarte. Ființa 
care i-a dat viață lui Cătălin, 
deschizându-i genunea de 
miracole a lumii, cea care 
trebuia să-i vegheze visele în 
timp ce el cutreiera cărări 
troienite cu stele, ei bine, ființa 
aceasta și-a căsăpit propriul 
copil. Când luăm la cunoștință 
despre asemenea grozăvii, 
uneori clipa ne apare în chip 
de viperă înveninată, 
contorsionată sub tot răul 
lumii, iar zarea, pustie ca o 
țarină secerată de curând, se 
îneacă în spuza de suspine a 
unor suflete plăpânde și fără 
de păcat, izgonite nedrept din 
lumea aceasta... (Va urma)

asumă

lntr-o relație nepotrivită
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războiul dus în Iugoslavia, cauzându-ne grave pagube 
ecologice în zonele limitrofe bombardamentelor, ale 
căror consecințe reale se vor resimți, evident, în anii 
următori.

Orice intenție a NATO de a “gestiona” crizele, atâta 
timp cât nu se face nimic pentru a le preveni, este o 
relație total nepotrivită cu istoria, indiferent de cine con
duce ostilitățile.

Câtă democrație este în capul mai marilor peste NATO 
ne-o arată și afirmația comandantului militar american 
Clark, care spune că Miloșevici poate accepta oricând 
condițiile puse care sunt “simple și nenegociabile”. 
Atunci totul este clar, nu?

"Fără 
investiții*  ♦ ♦”>

(Urmare din pag. 1)

cămine de copii, grădinițe, azile 
de bătrâni și (de ce nu? pentru că 
administratorului îi place și 
sportul) pentru echipa de 
handbal feminin Remin Deva. Tot 
aici se cuvine amintit că fiii Willi și 
loșca, precum și ginerele Tușa 
conduc cu competență 
compartimentele de care 
răspund în cadrul firmei, respectiv 
cele de achiziții, sacrificări și livrări 
preparate. Am notat, totodată, 
buna colaborare cu toate 
instituțiile județene, începând 
chiar cu Prefectura.

Există însă și unele 
nemulțumiri, legate de starea 
precară a sectorului zootehnic 
din țară, aici resimțindu-se 
nevoia de ajutor sistematic și de 
lungă durată pentru refacerea 
efectivelor de animale. în acest 
sens intenția dlui Gergely este 
aceea de a lucra teren sub formă 
de arendă și de a spori numărul 
animalelor din îngrășătorie. Cu 
gândul la soarta consumatorilor, 
care sunt tot mai săraci, s-a 
exprimat și nedumerirea față de 
interpretarea eronată a 
prevederilor ONG 42, după care, 
în unele situații, se încarcă 
artificial costul produselor în 
sensul că se percepe aceeași 
taxă pentru o tonă de produse 
livrate și transportate, ca și pentru 
câteva zeci sau sute de kg din 
aceste, produse (I). Speranța 
este că demersurile făcute la 
organele în drept vor face lumină 
în aplicarea actului normativ 
amintit. De menționat că grija față 
de salariații firmei se regăsește în 
asigurarea unui câștig mediu 
lunar de peste 1,2 milioane lei, 
precum și a unei mese gratuite 
zilnic.

Cu dragoste
(Urmare din pag. 1)

această zi cu emoții sunt absolvenții claselor a VII l-a. Pentru 
ei începe examenul de capacitate, o noutate (în această 
formulă) pentru învățământul românesc și cu siguranță una 
absolută pentru ei. Le .dorim succes la primul examen din 
viața lor.

Cu dragoste se cade să ne gândim azi și la copiii care 
suferă de boli grave, chiar incurabile, la cei din zone 
calamitate de inundații sau care mor din cauza subnutriției 
și a mizeriei în care trăiesc. Nu-i putem uita nici pe cei care 
în loc de daruri primesc bombe, în loc de momente artistice 
sunt obligați să asiste la tragedia războiului, în locul 
siguranței casei părintești au parte de calvarul vieții de 
refugiat și de aceea în loc de zâmbete, fețele lor sunt 
brăzdate de lacrimi. Cu dragoste să ne îmbrățișăm copiii, 
să ne gândim și la cei care au nevoie de ajutorul și de 
mângâierea noastră, să ne rugăm pentru cei pe care nu-i 
putem altfel ajuta. Să încercăm, de ziua lor, să avem și noi 
suflete de copii și să privim lumea prin ochii lor.

Noul mers al trenurilor
de câlâtori

începând cu 30 mai 1999 a intrat în vigoare noul mers al 
trenurilor de călători ce va fi valabil până în data de 27 mai 2000.

Ca principale noutăți în noul mers al trenurilor apare 
introducerea în circulație a trenurilor internaționale 388-1/389-2 
Carpați pe relația București Nord-Brașov-Sighișoara-Deva-Curtici- 
Szolnok-Kosice-Varșovia și retur, la Deva 3,40, pl.3,42 iar la 
înapoiere sos. 2,02, pl.2,04. Trenurile au în compunere vagoane 
de clasa I și vagon de dormit.

De asemenea, se va introduce în circulație în compunerea 
trenurilor 372-1/ 373-2 Muntenia pe relația București Nord- 
Budapesta și retur câte un vagon de dormit pe relațiile directe 
București Nord-Paris și București Nord-Veneția. La Deva sos. 
8,11, pl. 8,13 iar la înapoiere 22,42-22,44. Fa$ de actualul mers al 
trenurilor vor circula trenurile 354-1/355-2 internațional “Bega" 
pe relația Cluj-Napoca-Alba lulia-Deva-Curtici-Budapesta și retur. 
La Deva sos. 10,32, pl. 10,34, la înapoiere 21,24, pl. 21,26.

în compunerea acestor trenuri va circula câte un vagon de 
clasa a 2-a pe relația Cluj-Napoca-Veneția și retur.

Referitor la trenurile care circulă în trafic internațional sunt 
prevăzute să circule și să deservească principalele relații 
București Nord-Brașov-Sighișoara-Simeria-Deva-Arad-Curtici- 
Budapesta trenuri directe sau vagoane spre Praga-Viena-Veneția- 
Paris.

Referitor la trenurile de rang superior, accelerate și rapide cu 
trafic intern, acestea asigură legături pe distanțe medii și lungi 
între principalele localități din țară. Astfel, de la Arad-Deva până la 
Mangalia, de la Deva la Constanța și apoi de la Lupeni-Petroșani la 
Mangalia și retur, vor mai circula numai când solicitările la trans
port din partea publicului o impun.

Cât privește trenurile de persoane, acestea sunt destinate în 
special a deservi relații de circulație pe distanțe scurte și medii 
înspre și dinspre municipiile reședință de județ, municipii, orașe și 
localități mai importante către restul localităților deservite de calea 
ferată.

Fac excepție unele trenuri de persoane care vor circula pe 
distanțe lungi asigurând legături între municipii și localitățile mai 
importante.

Astfel, de la Arad la Sibiu vor circula trenurile 2052/2051; 
Arad-Deva-Teiuș vor circula trenurile 2032-2031, apoi de la Deva 
la București Nord vor circula trenurile 2022/2021 și vor circula de 
la Deva la Craiova trenurile 2026/2025.

Toate datele și informațiile referitoare la orarele de circulație 
ale trenurilor de călători în trafic intern și internațional precum și 
condițiile generale în care se desfășoară activitatea de transport 
de călători, bagaje și mesagerii pe calea ferată, sunt prezentate în 
broșura “Mersul trenurilor de călători” care poate fi procurată 
de cei interesați de la agențiile de voiaj precum și de la stațiile CFR.
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CASA AUTO TIMIȘOARA

- autoturisme -autoturisme
- autovehicule transport marfă - autodube
- autovehicule transport persoane - autocamioane

• se asigură service ți piese de schimb pentru aceste 
autovehicule

-autobuze 
- Unimog

OFERTĂ SPECIAti 10% REDUCERE
- până la 15 iunie - toată gama FORD

- Mercedes-Benz E-KIasse, aflate în stoc.
Timișoara, Calea Șagului nr. 142

S.C. ELECTRICA S.A

Sucursala de Distribuție Deva anunță:
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în M.O. partea I, Nr. 227/21.05.1999 au fost publicate tarifele pentru energia electrică și termică livrată de CONEL S.A. 
consumatorilor finali stabilite de A.N.R.E. prin DECIZIA NR. 12/18.05.1999 AVIZATĂ DE OFICIUL CONCURENȚEI astfel:

TARIFE PENTRU CONSUMATORII CASNICI - valabil din 06.06.1999
Nr. cri. Nivel tensiune TARIF SOCIAL TARIF STANDARD TARIF STANDARD

Tranșa Peste Abonament Preț energ. Abonament Preț energie Preț energie 
zi ** noapte***0-50 

kWh/lună
★

50 
kWh/lună

(lei/kWh) (lei/kWh) (lei/zi) (lei/kWh) (lei/zi) (lei/kWh) (lei/kWh)
1 Joasă tensiune' 500 

(0 1 kV inclusiv)
1951 700 610 700 740 480

2 Medie tensiune 570 500 570 600 400
_______ (1-110kV exclusiv)_______________________________________________________________________  
*) Tranșa este valabilă pentru un abonat.
**) Se aplică pentru energia electrică consumată între orele 6.00 și 22.00, începând de luni până vineri.
***) Se aplică pentru energia electrică consumată între orele 6.00 și 22.00, precum și pentru energia electrică 
consumată începând de vineri ora 22.00, până luni, ora 6.00.

Celelalte tarife pentru consumatorii finali, industriali și similari sunt publicate în Monitorul Oficial partea INr. 227/21.05.1999.
Informații suplimentare se pot obține de ta Serviciu! Marketing - Prognoze a! S.D. Deva tel. 215750 int. 126, 227.
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