
' Guvernul a abrogat 
acte normative 

dinainte de 1991
Guvernul a hotărât abrograrea mai multor acte normative, la 

propunerea Consiliului Legislativ.
Printre actele normative abrogate se numără 158 de hotărâri 

ale Guvernului adoptate după 22 decembrie 1989, până la intrarea 
în vigoare a noii Constituții din 1991,49 de hotărâri ale Consiliului 
de Miniștri, adoptate înainte de 22 decembrie 1989, 186 decrete ale 
Consiliului de Stat, precum și mai multe decrete-lege și decrete ale 
Consiliului Frontului Salvării Naționale și ale Consiliului Provizoriu 
de Uniune Națională. Actele normative abrogate aveau în vedere 
organizarea și funcționarea unor organizații și instituții publice 
centrale, regulamente referitoare la regimul taxelor și impozitelor, 
la sistemul bancar și valutar, reglementări privind prețurile și tarifele, 
precum și instituirea unor titluri și premii de stat.

Astfel, au fost abrogate decrete privind organizarea și 
funcționarea Procuraturii Republicii Socialiste România, privind 
consiliile comitetelor cetățenești de părinți, impozitul agricol, stabilirea 
taxelor consulare, drepturi și obligații ale cetățenilor români care 

k realizează venituri în valută. <

5,5 MILIOANE DE DOLARI 
PENTRD PROTECȚIA MEDIULDI

*

Banca Mondială a acordat 
României, un împrumut 
nerambursabil în valoare de 5,5 
milioane de dolari, în cadrul 
Programului Global de 
Protecția Mediului (GEF), pentru 
proiectul de susținere a 
biodiversității și integrității 
ecosistemelor forestiere, alpine 
și de pajiște din lanțul Munților 
Carpați, de pe teritoriul româ
nesc, se arată intr-un comuni
cat remis agenției MEDIAFAX 
de Global Environment Facility.

Prin Proiectul pentru 
Managementul Conservării 
Biodiversității vor fi elaborate 
și implementate planuri de 
management în zonele 
protejate, referitoare la 
resursele naturale și de 
dezvoltare a trei zone rurale

pilot din Carpați.
Valoarea totală a proiec

tului privind amenajarea celor 
trei parcuri de interes național 
major, în Munții Retezat, Piatra 
Craiului și în zona Vînători- 
Neamț se ridică la 8 milioane 
de dolari, aproximativ două 
treimi din această sumă (5,5 
milioane de dolari) fiind 
acordate de Banca Mondială 
sub forma împrumutului 
nerambursabil.

Celor 5,5 milioane de 
dolari acordați de Banca 
Mondială, li se va adăuga 
contribuția de 0,9 milioane de 
dolari, a Regiei Naționale a 
Pădurilor, restul sumei fiind 
acoperită de Guvernul 
României, prin alocație 
bugetară.

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

LIBERJudețul 
Hunedoara
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Pe fondul unei economii precare s-a accentuat

Panica bancară
Era de așteptat ca 

pq fondul unei 
economii în continuă 

cădere liberă să se 
termine odată și perioada 
de prosperitate și sfidare 
a legilor economiei de 
piață de către băncile 
românești. în ciuda 
reclamelor insistente 
făcute de către Bancorex, 
care se recomanda a fi o 
bancă pentru mileniul III,, 
iată că sub învelișul 
aparent poleit cu aur se 
ascundea un sâmbure 
putred, unde, din interior și 
din afara sistemului, s-au 
făcut jafuri care mai de 
care mai răsunătoare, 
prosperând tot felul de 
impostori, în dauna statului 
și apoi a contribuabilului 
care se vede obligat să 
participe cu mii de 
miliarde de lei la

acoperirea găurilor făcute 
prin cele peste 80 la sută 
credite neperformante 
acordate cu.seninătate sub 
diverse forme, în special pe 
criterii politice și clientelare, 
unor dubioși porniți pe 
căpătuială rapidă, fără să 
fie luate măsurile de 
prudență minimă sau de 
garantare de rigoare.

Sfidând bunul simț prin 
salarii și sedii ce 
contrastează puternic cu 
starea economiei, sistemul 
bancar românesc s-a 
anchilozat și a acționat nu 
pentru a apăra, ci împotriva 
intereselor ctienților și ale 
populației, deturnând 
scopul manipulării banilor 
după cum au dictat, în cele 
mai multe cazuri, mușchii 
unor conducători suspuși 
după principii discutabile.

Criza din economie,

care s-a agravat an de an, 
în special după 1996, când 
s-au înregistrat închideri de 
numeroase firme și scăderi 
drastice la producția 
industrială și PIB, 
concomitent cu creșterea 
șomajului și inflației, a avut 
reflexe negative ce s-au 
oglindit și în activitatea altor 
bănci, cum este cazul la 
Albina și, mai recent, la 
Bankcoop. Trecerea în in
capacitate de plăți sau în 
supravegherea Băncii 
Naționale Române denotă 
că în managementul bancar 
au existat serioase fisuri, 
amplificate de fel de fel de 
afaceri dubioase.

Pentru a “repara” 
imaginea șifonată a 
băncilor, s-a găsit, zice-se, 
o cale de ieșire rezonabilă 
prin înființarea Agenției de 
valorificare a activelor

bancare, unde, după cum 
se știe, s-au acordat 
salarii peste orice 
așteptări, de ordinul 
zecilor și chiar peste o 
sută de milioane lei pe 
lună (!), în vreme ce 
starea de sărăcie a 
populației se adâncește 
permanent.

Cu toate că 
guvernatorul Mugur 
Isărescu afirmă că nu 
este vorba despre o criză 
în sistemul bancar, se 
vede limpede că 
realitatea îl contrazice fla
grant. Abureala cu care 
vine să amețească 
populația, luând apărarea 
celor ce și-au asumat 
“riscul” de a acorda 
creditele neperformante,

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)

ZONA LIBERĂ CURTICI
Guvernul a înființat 

printr-o hotărâre zona 
liberă Curtici, având o 
suprafață de 75 de hec
tare în intravilanul 
localității Curtici plus 15 
hectare lângă Aeroportul 
internațional Arad.

Potrivit ministrului 
Transporturilor, Traian 

^Băsescu, aceasta este

prima zonă liberă în zona 
de vest a României. 
Băsescu a susținut că 
zona liberă Curtici are 
“mari șanse” să 
concureze cu zona liberă 
Constanța, datorită 
infrastructurii de care 
beneficiază și costurilor 
minime de mișcare a 
mărfurilor.

Protejarea 
monumentelor istorice

Executivul a adoptat proiectul Legii protejării monumentelor 
istorice, stabilind, totodată, că organismul științific de specialitate 
cu atribuții și competențe specifice în acest domeniu este Comisia 
Națională a Monumentelor Istorice.

Actul normativ reglementează regimul juridic general al 
monumentelor istorice. în sensul legii, monumente istorice sunt 
bunuri imobile, construcții sau terenuri situate pe teritoriul 
României ori proprietate a statului român și aflate pe teritoriul altor 
state, care sunt semnificative pentru cultura și civilizația națională 
și universală. Regimul de monument istoric este conferit prin 
clasarea acestor bunuri imobile în Lista Monumentelor Istorice, 
conform procedurii legale. Proiectul de lege mai prevede că 
protejarea monumentelor istorice este de interes public, iar 
intervențiile asupra acestor imobile pot constitui, în condițiile legii, 
cauză de utilitate publică. Din Lista Monumentelor Istorice pot face 
parte monumente, ansambluri și situri istorice.

Proiectul Legii protejării monumentelor istorice adoptat de 
către Executiv reprezintă sinteza și adaptarea la specificul țării 
noastre a legislației europene în domeniu și include prevederi din 
convențiile internaționale la care România este parte.

Vremea va fi caldă și 
ușor instabilă dupa- 
amiaza. Pe alocuri se vor 
semnala averse de ploaie 
însoțite de descărcări 
electrice și intensificări 
ale vântului. Izolat, în 
zonele de munte, 
cantitățile de apă vor 
depăși 15 litri /mp. 
Temperaturile minime se 
vor situa între 12 și 17 
grade iar cele maxime 
între 25 și 30 de grade 
Celsius. (Lăscuț
Micloșoni)

21 WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483
ACORDĂ DOBÂNZI 

ATRACTIVE LA 
DEPOZITELE ÎN LEI 

PERSOANELOR FIZICE!
x Ia 30 de zile - 

70% /an 
prin capitalizare - 98%/an 

x Ia 90 de zile - 
75% /an 

prin capitalizare - 99%/an b __ __x

Sediul Filialei Județene din Deva a Crucii Roșii 
Foto; Traian MÂNU

Copii din județul nostru

în vizită la Președinția 
României
, Cu ocazia organizării la Palatul Cotrocerii a Zilei Internaționale 
a Copilului -1 Iunie - primarul municipiului Deva, Mircia Muntean, și 
un grup de copii din județul Hunedoara au efectuat o vizită la 
Președinția României.

Cei șase copii din județ provin din familii cu situații deosebite, 
familii cu 5-8 membri sau în care unul din părinți și-a pierdut viața 
în urma unor accidente produse în sectorul minier.

Hunedorenii au avut ocazia ca de 1 Iunie să primească 
felicitări și cadouri chiar de la președintele României, Emil 
Constantinescu. Cei șase copii au fost singurii din țară care au 
servit masa de prânz la Președinția României.

Consilierul de Stat din cadrul Departamentului Societate Civilă, 
Luminița Petrescu, a ținut să-i mulțumească primarului Devei 
pentru sprijinul acordat cu ocazia organizării acestei acțiuni 
dedicate copiilor României.

De asemenea, primarul Mircia Muntean a fost anunțat că în 
urma selecției efectuate de Fundația Culturală Română, cei șase 
copii din județul Hunedoara vor participa la un curs de pregătire 
(pe linie cultural - educativă) organizat la Boston. De asemenea, 
tot cu prilejul Zilei Copilului, prin grija Primăriei municipiului Deva, 
au fost împărțite copiilor jucării primite din partea asociației 
‘‘Caritas - Unna “ - Germania.

f
Nemulțumiri au fost și vor mai fi, fără 

îndoială, în legătură cu distribuirea cupoanelor 
agricole, această formă de ajutor acordată 
agricultorilor fiind considerată nu o subvenție în 
sensul în care este ea percepută și realizată în 
fapt în țările occidentale, unde țiganii sau mai 
știu eu cine nu au acces să facă speculă prin 
piețe cu astfel de bonuri valorice cu destinație 
precisă, ci o măsură de supraviețuire pentru

Scrisoare din Lelese 
Drumul întortocheat

al cupoanelor 
agricole

* 

mulți proprietari de pământ, care nu asigură 
decât practicarea unei agriculturi de 
subzistență. Se tot vorbește că sistemul va fi 
schimbat. In bine sau în rău, asta rămâne de 
văzut, neștiind acum ce este în capul 
gânditorilor la binele mult așteptat al 
agriculturii românești.

între scrisorile primite în ultima vreme la 
redacție, una venită din Lelese, din partea dlui

_______ Nicolae TfRCQB 
(Continuare în pag. 2) 

y_____________________________________________ '

"Emoțiile sunt firești. Exigența 
juriului a fost maximă. A reliefat valorile, 
calitatea, nu numărul participanților. Dar 
noi știm de acum că "Voci de copii" 
este un concurs fără învinși. Ne-am 
asumatlndemnul: Ai câștigat, continuă! 
Ai pierdut, continuă! în preajma muzicii 
umbrele dispar. învinge lumina și 
prietena sa - puritatea sufletească. 
Ascultând cântecele copiilor în aceste 
zile ne-am regăsit copii. Am pășit pe 
planeta numită copilărie. Veniți, așadar, 
cu noi pe această mirabilă planetă și în 
anul viitor, în pragul verii 2000".

Cu acest îndemn s-a adresat dl llie 
Botgros, primarul orașului Aninoasa, 
mulțimii prezente la spectacolul de gală 
care a încheiat entuziast cea de-a VII- 
a ediție a Festivalului concurs de 
muzică ușoară “Voci de copii". O 
întrecere care a adus la rampă 52 de 
concurenți din grădinițele și școlile Văii 
Jiului, în fața unui public numeros și 
avizat și a unui juriu exigent ce l-a avut 
ca președinte pe Florin Silviu 
Ursulescu, de la Redacția muzicală 
Tineret Copii a Societății Naționale de 
Radiodifuziune.

“Wei ci® ©©©ii.®'®'
Ziua a treia a festivalului - gala - s- 

a desfășurat sub ropot de aplauze în 
emoții și lacrimi de bucurie. L-au onorat 
cu prezențe artistice formații muzical- 
coregrafice din Lupeni, Vulcan, 
Petroșani, Aninoasa, întregind armonios 
momentele premierilor. Pentru că au 
urcat pe podiumul premianților multe 
talente. La categoria 6-7 ani: Bianca 
Ulrich (I), Codruța Roșea (II), Simona 
Becuș (III), la categ. 8-10 ani primele 
trei locuri le-au ocupat Cristina 
Sălățeanu, Caria Mare, Andreea 
Patrichi, la categ. 11-13 ani: Bobi 
Risipitu, Mădălin Șuhan, Ioana Bulz, iar 
la categ. 14-16 ani: Mihaela Răileanu, 
Corina Risipitu, Mihaela Trofin. Premiile 
speciale - “Prichindel” (cucerit de 
Mihaela Strulea), “Gaudeamus” 
(Cristina Doda), special al juriului 
(Andreea Baban), artistic (Gina 
Nistor), al Consiliului local (Diana 
Predoșanu), s-au suplimentat cu un 
"Pinochio" acordat lui Claudiu Aoanei, 
cel care n-a ajuns la vârsta de 6 ani,

_____________Lucia L/C!U 
(Continuare în pag. 2)



Cuvântul liber 4 IUNIE 1999

Marți, 1 iunie 1999, la sediul 
Prefecturii județului Hunedoara, 
Asociația Luptătorilor din 
Decembrie '89 a susținut o 
conferință de presă. Au fost 
prezenți dnii Gheorghe Firczak, 
vicepreședinte și purtător de 
cuvânt al asociației, și Iulian 
Boșorogan, mem
bru în consiliul de 
conducere, 
precum și repre
zentanți ai presei 
hunedorene.

în cadrul 
dezbaterilor s-au 
abordat două 
probleme, și anume principalele 
teme discutate cu ocazia 
conferinței naționale a UNORD, 
precum și punctul de vedere al 
asociației privind raportul presei 
cu Revoluția din ’89. Desfășurată 
la Brașov în data de 28 mai a.c., 
cu participarea reprezentanților 
asociațiilor de luptători din 42 de 
județe ale țării și a conducerii 
uniunii, conferința națională a 
UNORD a adus câteva noutăți în 
sfera social - politică, respectiv 
fuziunea dintre UNROD și 
Asociațiile revoluționarilor din

Panica bancară /--------------------------- ;-----------
(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

nu poate nici pe departe să 
risipească teama și partea 
de neîncredere ce s-a 
acumulat față de practicile 
bancare, care numai rolul 
de finanțare a economiei 
nu-l mai îndeplinesc. De 
altfel, dobânzile ridicate se 
regăsesc uneori cu 20-30 
sau chiar mai multe 
procente în prețul unor 
produse, în același timp 
îndepărtându-i pe mulți 
clienți de la a face 
împrumuturi în scopul 
realizării de investiții.

Sesizând brambureala 
existentă în sistemul 
bancar românesc, FMI a 
cerut cu insistență 
restructurarea și priva

;;

(Urmare din pag. 1) Drumul întortocheat al cupoanelor
Petru Bărboni, se referă în 
mod deosebit la necazurile 
ce le are un proprietar de 
pământ în privința primirii 
cupoanelor agricole, dar să 
vedem ce dorește să ne 
relateze:

“Mă numesc Bărboni 
Petru, domiciliez în comuna 
Lelese, la nr. 59. Sunt în 
vârstă de peste 78 de ani și 
nu mai am pe nimeni. Soția 
mi-a murit acum 6 ani. Am avut 
doi copii care astăzi sunt 
fiecare la casele lor. Copiii, 
ce-i drept, m-au mai căutat 
până acum doi ani, dar s-au 
supărat foarte rău pe mine pe 
motiv că am vândut un car de

 —

Vineri
4 iunie

TVR I
9.00 TVR Cluj-Napoca 

10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Căsuța 
din prerie (s/r) 13.00 
Conviețuiri 13.30 De la 
lume adunate... 14.10 
Santa Barbara (s) 15.00 
Ecoturism 15.30 Emisiune 
în limba germană 17.00 
Ceaiul de la ora 5 (div.) 
20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport. Ediție specială 22.00 
Iubire pătimașă (dramă, 
Italia, 1995, p. I) 23.45 
Planeta Cinema

TVR 2
Sailor Moon 9.00 

Lumină din lumină (r) 13.00 
Rebelul (s) 13.50 Tenis 
Marele turneu
internațional de la Roland 
Garros 18.00 Fotbal 

țară. Astfel că, în momentul de 
față, 90 la sută din asociațiile de 
revoluționari sunt membre ale 
UNORD. Motivul care a stat la 
baza fuziunii a fost determinat de 
faptul că între asociații tebuie să 
existe unire și înțelegere, pentru 
a se putea ajunge la o opinie

' LA NIVEL NATIONAL
MAJORITATEA ASOCIAȚIILOR 

DE REVOLOTIONARI AU FUZIONAT 
CU UNORD

comună, "deoarece atât UNORD 
cât și celelalte asociații de 
luptători aparțin societății civile, 
prin urmare apără interesele 
naționale." Tot în cadrul conferinței 
naționale s-a mai afirmat că: “în 
prezent România trece printr-o 
criză morală. Dorința UNORD-ului 
este de a se afla adevărul despre 
Revoluția din ’89, a se clarifica 
imaginea acesteia și de a se 
elucida enigma celor care au tras 
la revoluție.” în aceeași conferință 
de presă s-au adus critici aspre 
la adresa actualei puteri care este 

tizarea băncilor, numai 
așa fiind posibil să fie 
schimbată conduita în 
întreaga lor activitate. 
Refacerea imaginii și 
recăpătarea încrederii 
populației în bănci nu se 
pot înfăptui decât prin 
asigurarea unui climat 
sănătos și cât mai trans
parent în relația cu clienții, 
banii acestora - fie 
persoane fizice sau 
juridice - constituind 
“obiectul0 sau materia 
primă cu care se lucrează 
în sistem, stingerea 
panicii bancare nece
sitând - cum îi plăcea 
cândva guvernatorului să 
spună - să facem cu toții 
ochii cât cepele.
____________________________ > 

fân unei cetățence din această 
comună acuzăndu-mă că 
trăiesc cu ea, întreținând relații 
amoroase. Doamne ferește, la 
etatea mea! Mai mult ca atât, 
Guvernul român s-a gândit la 
noi producătorii să ne ajute cu 
acele cupoane care pentru noi 
sunt mulțumitoare pentru că 
suntem săraci, pămânul nostru 
fiind de categorie slabă, 
categoria a V-a de fertilitate, 
iar noi primeam pe ele cât de 
cât a ne mai îndulci zilele. 
Atunci, după decesul soției, nu 
am intervenit la notarul de stat 
pentru succesiune, titulară 
fiind decedata, iar noi cei care 
aveam dreptul după defuncta,

Preliminariile CE tineret: 
România - Ungaria (d) 19.50 
Dreptul la adevăr 20.20 
Căsuța din prerie (s,e p. 
41) 21.10 Vânare de vânt
22.45 Prietenul nostru 
comun (s) 23.35
Conviețuiri

ANTENA I
6.45 Dimineața devreme 

10.20 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 11.30 Brigada 
mobilă (r) 13.00 Știrile 
amiezii 13.15 O șansă 
pentru fiecare 17.00 Știri 
17.25 Leonela (s, ep. 11 & 
12) 19.00 Observator 20.00 
Cu limbă de moarte (f. SUA 
1995) 21.30 Baywatch 
Nights (s, ep. 31) 22.15 
Observator 22.45 Viitorul 
începe azi (s, ep. 58)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tăul 10.00

"total ostilă ideii de revoluție și 
Asociațiilor de revoluționari. în 
acest context, s-a hotărât ca 
UNORD să se îndrepte către 
formațiunile care se vor arăta 
deschise cooperării. Cea de-a 
doua problemă dezbătută, 
respectiv raportul dintre presă 

și revoluție, s-a 
referit la faptul că 
mass-media 
trebuie să
urmărească mai 
îndeaproape 
evenimentele din 
'89, să încerce să 
facă lumină 

deoarece "libertatea cuvântului 
este posibilă doar datorită 
acestei revoluții." în același timp, 
Asociația Luptătorilor din 
decembrie '89 Deva va încerca 
să scoată la iveală adevărul 
despre ceea ce s-a întâmplat în 
decembrie '89 pe teritoriul 
județului nostru printr-un volum 
editat. Se speră ca până la finele 
acestui an volumul să vadă Iu-, 
mina tiparului, având și o ușoară 
tentă aniversară.

Cristina CÎNDA 
_____________ _ ____________ ✓

dar și-a întrecut prin talent 
frățiorii mai mari.

Marele premiu a revenit - 
pentru prima oară de când 
Aninoasa a inițiat și găzduiește 
Festivalul "Voci de copii" - unui 
localnic: talentata și drăgălașa 
Flavia Munteanu. Prenumele ei 
a fost scandat cu bucurie 
minute în șir de mic și mare în 
sala clubului. Prezența ei în 
spectacolul de gală a fost 
răsplătită cu multe flori din 
partea bunicilor, părinților, 
prietenilor ca și cu trofeul 
festivalului, o “mare inimă" cum 
au numit-o organizatorii și alte 
adevărate lucrări de artă pe 
care au fost inscripționate 
emblema festivalului, ediția, 
premiul.

Spectacolul de gală s-a 
constituit într-un prestigios 
eveniment cultural prin 
recitalul Dianei Vasian

eram: doi fii, adică fata și 
băiatul, subsemnatul soț și un 
frate_ al soției.

în urma acestui fapt, 
atunci când s-a instituit acest 
ajutor cu cupoanele, subsem
natul am declarat împreună cu 
soția 6 ha de pământ din care, 
desigur, rezultau 6 cupoane 
pentru ajutor. în anul 1997 am 
primit 6 cupoane pe numele 
meu. Am îmbiat pe cei în drept 
să primească de la mine 
parte egală la aceste cupoane 
dar au refuzat. Stabilitatea 
acestor cupoane de a le mai 
primi a dispărut astfel. în anii 
1998-1999 cupoanele au 
dispărut, adică toate au fost

Tânăr și neliniștit (r) 11.00 
Melrose Place (r) 12.30 
Adevărul gol-goluț (s) 
13.00 Știri 13.05 Hercule (s)
13.45 Xena, prințesa 
războinică (s) 14.30 Planeta 
fantastică (s) 15.00 Oglinda 
timpului (s) 15.30 Familia 
Bundy (s) 16.00 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.45
Ștrengărița (s) 17.30 Știrile 
PRO TV ’l8.00 Dreptul la 

iubire (s) 18.45 Știri 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Corbul, 
îngerul negru (s, ep. 10)
21.30 Până la capătul lumii 
(dramă SF) 23.20 Urmărire 
generală

ACASA
7.00-12.30 Filme și 

seriale (reluări) 14.15 Maria 
(s) 16.00 Guadalupe (s) 
17.00 Viața noastră (s)
17.50 Dragoste și putere (s)
18.50 înger sălbatic (s)
19.30 Căsuța poveștilor

™Pr@vinda Corvina"
Revista de . teratură și 

artă a hunedoarei 
“Provincia Corvina" a 
reapărut în serie nouă 
“după o nedorită de noi 
întrerupere (toamna iui 
1998, mai a.c.)”, cum 
mărturisește în deschi
derea editorialului di Eugen 
Evu, redactor șef. Poezie, 
proză, interviuri și grafică - 
acestea sunt creațiile 
cuprinse în nr. 8-9 ai 
publicației trimestriale ce 
apare sub egida Consiliului 
municipal Hunedoara.

în coloanele revistei 
acestui număr pot fi întâlniți 
Victor isac, director 
onorific ai publicației, loan 
Evu, Eiisabeta Bogățan, 
Dan Pichiu Vifor, ion Urda, 
Radu igna, Nicoiae Baișan, 
Alexandru Ranta, Elena 
Kriza - Kun, loan Țepelea, 
Nicoiae Szekeiy, Ladisiau

(deținătoarea de anul trecut a 
marelui trofeu), momentele 
artistice susținute de 
reprezentanții Clubului Copiilor 
Lupeni, de solista Mihaela 
Răileanu, ca și de revista 
muzical-coregrafică a Școlii 
"Sf. Varvara” din Aninoasa, 
candid omagiu adus copilăriei, 
respectuoasă recunoștință 
părinților.

Prezentator și director al 
festivalului, dl Vasiie Bălan, a 
susținut un antrenant dialog cu 
publicul, iar organizatorilor - 
Consiliul local al orașului, 
Conducerea minei, Sindicatul 
MTI și Clubul acestui sindicat 
din Aninoasa - ca și sponsorilor 
li s-au adus cordiale mulțumiri 
pentru că au reușit (în condițiile 
economice atât de vitrege) să 
înalțe un arc de bucurii peste 
creștetele tuturor copiilor 
concurenți (de la dulciuri sau 

ridicate de către fratele soției, 
Herban Petru, care locuiește 
în Hunedoara și nu lucrează 
nici o palmă de pământ în 
Lelese.

Desigur, întrebarea mea 
se pune: Doamne, dacă a 
ridicat aceste cupoane de la 
poșta din Hunedoara, deși că 
ele vin la factorii poștali de la 
sate și ei să le distribuie, 
factorița le-a depus la poșta 
din Hunedoara, probabil 
pentru a scăpa de nu știu ce 
încurcături.

Față de cele de mai sus 
arătate, vă rog mult, așa cum 
ați făcut bine la toată lumea, 
ajutați-mă și pe mine, eu fiind 

20.15 Celeste se întoarce 
(s) 21.00 Minciuna (s, ep. 
64) 21.50 Milady (s) 22.45 
Cealaltă femeie (dramă 
SUA 1988)

PRIMA TV
7.00 Ultima ediție (r) 9.00 

Capsula de oxigen 13.00 
Nimeni nu e perfect (s) 
14.00 Jerry Springer Show 
15.00 Atingerea îngerilor 
(s) 16.00 Celebri și bogați 
(s) 17.00 Maria Mercedes 
(s) 18.00 Știri 18.50 Real TV 
19.00 Camera ascunsă 
(div.) 19.30 Viper (s, ep. 40) 
20.20 Alegeți filmul! 22.20 
Știri 23.00 Cafeneaua 
(dramă SUA 1995)

HB©
10.00 Adolescente rebele 

(dramă SUA 1996) 11.45 Tatăl 
miresei 2 (co. SUA 1995) 

Daradics, Constantin 
Stancu, Paulina Popa, 
Mariana Pândaru, loan 
Romulus Vasiie și 
Constantin Dănciiă. Nu 
lipsesc nici colaborările 
“externe" venite de ia 
Aurei Bâdian (Elveția), 
Roberta Rosada (Italia), 
Magdalena Constan- 
tinescu - Sch/esak 
(Germania) și George 
Roca (Australia). .

Deschisă oricărei 
colaborări, singura 
condiție impusă fiind 
valoarea, revista 
reunește în paginile sate 
producții ale unor 
persoane diferite ca 
vârstă și preocupări. Și 
dorește să rămână 
astfel, cu intenția 
declarată de a ieși din 
prejudecata provin
cialismului. (V.R.)

ursuleți Panda la obiecte 
personalizate). "Ele le vor 
aminti copiilor noștri peste ani 
despre concursul născut aici, 
care de pe acum își trimile solii 
în întreceri naționale, 
înfiorarea pe care o trăiesc 
când aud copiii cântând mă 
copleșește și îmi întărește 
voința de a face mai mult 
pentru trăinicia acestei 
manifestări - mărturisește dl 
ing. Constantin llinescu, 
președintele Sindicatului MTI 
Aninoasa, care de șase ani 
se implică cu incomensurabilă 
dragoste în organizarea 
Festivalului "Voci de copii". 
Viața culturală din Aninoasa 
nu trebuie umbrită din lipsa 
banilor. Cu zbatere, cu interes 
și colaborare promisiunea 
noastră ca acest festival să 
urce an de an încă o treaptă, 
se împlinește!” 

în necunoștință de cauză de 
ce se produce, aceasta 
deoarece stau în această 
comună, îmi achit obligațiile 
față de stat, primărie și 
altele, nici nu știu măcar pe 
ce nume vin aceste 
cupoane.

La întrebarea mea, 
desigur la organul nostru, la 
primărie, refuză să-mi 
răspundă. ’’

Desigur, corect este ca 
astfel de situații să-și gă
sească soluționare în 
spiritul legilor în vigoare, 
proprietarii de drept ai pă
mântului fiind cei îndreptățiți 
să intre în posesia 
cupoanelor agricole.

*
13.30 Al optsprezecelea 
înger (thriller SUA 1996) 
15.00 Crima secolului 
(dramă SUA 1998) 17.00 
Jucătorii de baseball (co. 
SUA 1993) 18.45 Graba 
strică treaba (co. romantică 
SUA 1997) 20.30 Casino 
(dramă SUA1996) 23.30 
Concert Janet Jackson

PRO TV - DEVA
06.40-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 
- 10.00 “Bună dimineața, 
PRO TV e al tău!” (copro
ducție cu stațiile locale) 
10.00-10.45 Program oo- 
mercial PRO TV Deva 17.30- 
18.00 Știrile PRO TV (copro
ducție) 23.15-23.25 Știri lo
cale

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

Vineri, 4 iunie

2 BERBEC
Doamnelor, căutați cu 

tot dinadinsul un motiv 
să vă supărați pe colegi; 
așa că nu vă mirați dacă 
și colegii, la rândul lor, 
vă vor plăti cu aceeași 
monedă. Ar fi mai bine 
să vă abțineți.

O TAUR
Starea finanțelor e cât 

se poate de
schimbătoare. Nu luați 
hotărâri când nu vă aflați 
într-o dispoziție bună; 
amânați-le, dacă se 
poate.

Z> GEMENI
Nu trebuie să vă 

decepționeze că aveți 
unele probleme; multe 
dintre acestea vor fi 
rezolvate. Aveți grijă la 
cumpărături, luna
viitoare trebuie să faceți 
economii.

O RAC
V-ați dori mai multă 

independență, deoarece 
simțiți că relația cu 
partenerul vă leagă de 
mâini și de picioare. Ziua 
de azi e potrivită 
începerii unor activități 
noi.

Z> LEU
Se anunță o zi liniștită, 

,. plăcută. Veți fi mult mai 
energic și mai creativ 
decât de obicei, fapt de 
care merită să profitați. 
Vă puteți permite să 
faceți planuri de viitor.

O FECIOARĂ
Exploatați toate

posibilitățile pentru a 
crea ceva deosebit. Banii 
nu-i Interesează acum 
pe cei din zodia 
Fecioarei, ei doresc să 
devină eroi. Aveți grijă, 
aceasta s-ar putea 
întoarce împotriva dv.

O BALANȚĂ
Aveți nevoie de mult 

curaj! Cineva încearcă să 
vă amestece într-o 
situație compromiță
toare. Atenție la 
fățarnici; bazați-vă pe 
instinct! Situația
materială este stabilă.

Z> SCORPION
Sfârșit de săptămână 

bun pentru cei născuți în 
prima decadă. Vă 
așteaptă acum rezol
varea problemelor
amânate atâta timp. Nu 
neglijați în această 
perioadă sănătatea.

O SĂGETĂTOR
Nu este indicat 

Săgetătorilor să aibă 
preocupări financiare în 
aceste zile. Favorabile 
vor fi, în acest sens, 
ultimele săptămâni ale 
lunii. Nativele zodiei se 
împiedică în amănunte.

O CAPRICORN
Acum situația este 

foarte tulburătoare, 
încercați să luați hotărâri 
realiste, pe cât posibil. 
Nu permiteți surprizelor 
neplăcute să vă 
dezechilibreze.

Z> VĂRSĂTOR
Vă așteaptă o zi bună 

și plăcută. Veți fi mult 
mal bine dispuși și veți 
vedea lucrurile în culori 
mal optimiste. Vă veți 
înțelege minunat cu cei 
din jur.

O PEȘTI
De orice v-ați apuca, 

succesul va fi de partea 
dv. Nici chiar un obstacol 
dificil nu le poate 
împiedica pe doamnele 
din Pești...Ziua e 
favorabilă pentru

l călătorii.
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l-auzi, ce îi scrie romantica 
doamnă Madeleine (Albright) 
filozofului domn și ministru de 
externe Andrei Pleșu: “ Decizia 
României de a susține NATO 
în problema Kosovo a avpt un 
rol crucial”! Pfui, și noi, care 
crezurăm, ca fraierii, că ne 
tânguim degeaba pe la porțile 
lumii bune bruxelleze... Da de 
unde! lată că vine și sfânta 
recompensă a eforturilor noas
tre, iată că nu suntem cât de 
cât importanți, ci de-a dreptul 
cruciali, adică fără acordul 
nostru, fără cerul nostru senin, 
americanii ar fi șters-o din 
zona sud-est europeană umi
liți, după ce și-ar fi cerut scuze 
de deranj. Iar o dată ce ni s-a 
acordat în văzul lumii Certificat 
de stat cu "rol crucial", păti
mirile noastre, după tot felul de 
integrări, sună ca o sonată 
pentru pian, interpretată la 
frunză de ceapă degerată. 
Aceasta înseamnă că vom be
neficia de despăgubiri din 
cauza embargoului, așa pre
cum s-a întâmplat și în urma 
intervențieijjmericane din Golf 
sau în cazul războiului din 
Bosnia-Herțegovina, ocazii cu 
care ne-am ales cu niște 
aprecieri ce n-a văzut toată 
istoria născută pe vasul lui 
Amerigo Vespucci și neam de 
neamul decebalusperscorili- 
enilor. Așa și acum: corobo
rând fermecătoarele spuse ale 
dnei Madeleine cu realismul 
dlui președinte Constanti- 
nescu, care spunea că trans
portul cimentului se poate 
face, în cazul de față, numai 

pe calea ferată, deducem că 
Iugoslavia nu mai are nici o 
șansă de scăpare în ceea ce 
privește o investiție româ
nească masivă, după termi
narea bombardamentelor.

Or, cum acestea nu dau 
semne să se termine până ce 
ultima bombă nu va lovi mâna 
lui Slobodan, cu care nu vrea 
să semneze cele cinci porunci 
de supușenie deplină ale tra
tatului de colonizare a 
Iugoslaviei, apar două mici 
ghinioane: în timp ce raidurile 
devastatoare peste țara vecină 
se înmulțesc, iar purtătorul de 
cuvânt al NATO anunță succe
sele aviaței zâmbitor (Doam
ne, ce figură de comunist cu 
față umană are acest 
funcționar natoist!), economia 
noastră dovedind lașitate, 
lipsă de respect și de patrio
tism, dă bir cu fugiții spre 
mare, adică spre cota zero; 
celălalt ghinion ar fi șinele de 
cale ferată sfârtecate, 
torsionate și ridicând spre cer 
hidoase capete-rămășițe pă
rând să implore sau, mai 
degrabă, să blesteme. Deci va 
trebui, mai întâi, să construim 
căi ferate și abia după aceea... 
în subsidiar, mai există, însă, o 
întrebare, ce-i drept, cam nai
vă: și dacă sârbii nu vor 
accepta mărinimia noastră 
conlucrativă? S-o creadă ei! N- 
au decât să ne refuze dacă or 
vrea să-i pârâm lu’nenea 
Clinton. Apoi, le-arătăm noi și 
doamna Madeleine crucia- 
litatea... l-auzi la ei de sârbi!

Dumitru HURUBĂ

Oamenii au primit sau pri
mesc - prin aplicarea Legii fon
dului funciar - pământ. întreba
rea care se pune și am pus-o și 
noi câtorva oameni - este cum îl 
folosesc. Redăm în continuare 
răspunsurile celor cu care am 
stat recent de vorbă.

Anul agricol se 
anunță dificil
Nicolae Ungureanu este 

moldovean, dar a făcut armata în 
Ardeal și a rămas aici stabilindu- 
se la Zam.

- Am pământ, nu mult, în 
țarină. A fost acoperit de apele 
revărsate ale Mureșului.

- Se poate lucra?
- Nu încă. Sperăm ca vre

mea să se mențină frumoasă ca 
astăzi și soarele să usuce pă
mântul.

- Ce veți semăna?
- Porumb. în orice caz nu las 

nici un petic de pământ nefolosit.
- Cine lucrează pământul?

împătimit de 
televiziune
Cu siguranță că nu dorința 

de a se uita la programul de 
televiziune preferat l-a 
determinat pe Cristian 
Campan să intre prin efracție 
în locuința pensionarei Maria 
Cimpan. în plină zi, folosindu- 
se de chei potrivite, infractorul 
a pătruns în locuința victimei 
de unde a sustras un televizor 
în valoare de 2 milioane de lei. 
Prejudiciul a fost recuperat, 
cel în cauză fiind cercetat în 
stare de libertate.

- Eu și soția. Ne ajută băiatul 
ce stă în Hunedoara că și el o 
să-și ia la toamnă cartofi. Ne 
îngrijorează însă că anul 1999 a 
început dificil pentru agricultură.

Lucrul 
pământului e 

scump, produsele 
ieftine

Mircea Sîrb, tot din Zam, a 
primit un ha de pământ, în țarina 
Mureșului. A plantat cartofi și 
sfeclă.

- Apele Mureșului au inundat 
tot ceea ce am pus în pământ, 
așa că trebuie să semăn și să 
plantez din nou suprafața res
pectivă.

- Ce veți pune în pământ?
- Porumb. Plus legume în 

grădina de lângă casă.
- Cu ce lucrați pământul?
- L-am arat cu tractorul dlui 

Lucratom rouiiei unminaie i-au
depistat cu ocazia unei acțiuni pe 
Mircea Hăncilă Nicolae din Deva 
care in urmă cu câteva luni l-a 
agresat pe Victor Drăguț.de 35 de 
ani din Deva, provocăndu-i leziuni 
care au necesitat 38 de zile pentru 
vindecare. Cel în cauză este cer
cetat în libertate, sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de vătămare 
corporală.

Munteanu (fostul primar - n.n.).
- Sămânță aveți?
- Da. Am luat de la fostul 

SMA. La porumb seamăn soiul 
Turda-200 plus care merge foar
te bine în zona noastră. Necazul 
este că lucrările pe ogoare sunt 
foarte scumpe, iar produsele 
agricole ieftine.

Vremea este foarte întârziată
Ionel Costea din Burjuc are 

un cal foarte frumos cu care își 
lucrează cele 3,75 ha ce le 
deține.

- A ieșit și pe pământul meu 
Mureșul.

- Ce semănați în această 
primăvară?

- Porumb, furaje.
- Veți semăna întreaga su

prafață ce vă aparține? '
- Nu. Cred că va rămâne 

vreun hectar nefolosit. Asta fiind
că vremea este foarte întârziată. 
Anul a început cam rău.

- în Burjuc rămâne mult pă
mânt nelucrat?.

- Mult, că oamenii n-au cu 
ce-și munci pământul.

celular
Alexandru Demian din Bârcea 

Mare a fost depistat de către lu
crătorii de Poliție, dovedindu-se că 
el este cel care a pătruns prin 
efracție în locuința lui Dorin Girdan 
din Deva, de unde a sustras l/n 
telefon mobil în valoare de 2,5 
milioane de lei. Prejudiciul a fost

Baiu ’ este că 
suntem bătrâni
Dl Teofil Tripa din satul Tătă- 

răști a împlinit 80 de ani și ne-a 
spus că în cel de-al doilea război 
mondial a ajuns până în apropiere 
de Praga.

- Cât pământ aveți? l-am 
întrebat.

- Aproape trei hectare. Am și 
dincolo de Mureș un hectar și ceva.

- Ați semănat grâu?
- Nu, că în toamnă a plouat 

mult. Suprafața de peste Mureș 
este însămânțată cu cartofi și po
rumb. Din păcate un cioban își 
paște oile acolo. Oamenii satului 
nostru îs cei mai mulți oameni în 
vârstă, nu mai pot lucra. Și ăsta îi 
mare bai și de aia rămâne și pă
mânt care nu produce nimic. în 
Tătărăști există numai un tractor.

- Ar fi bine ca oamenii să se 
asocieze?

- Foarte bine, dar nu ia nimeni 
în serios treaba asta. •

Traian BONDOR

recuperat și restituit, făptașul fiind 
cercetat în stare de libertate.

Alcoolul 
bată-l vina!
Lucrătorii Biroului Poliției 

Rutiere l-au depistat pe Andrei 
Torok de 37 de ani din Deva care 
conducea autoturismul în timp 
ce se afla sub influența bău
turilor alcoolice. A fost sancțio
nat cu amendă în sumă de 
600.000 de lei și i s-a reținut 
permisul de conducere în vede
rea suspendării.
Rubrică realizată cu sprijinul 

Poliției municipiului Deva

CONNEX te cheamă la START

L UN START
PENTRU O CURSA LUNGA

£ Dacă vrei să fii învingător, regula numărul unu este să intri în cursă cu orice preț. 
CONNEX ți-a pregătit însă un tarif special. Pentru ca tu să iei startul fără eforturi.

1

Acum poți porni pe drumul comunicării cu numai 5$. Este cel mai ieftin abonament 
și e un start pentru o cursă lungă alături de CONNEX.

Tariful pentru apeluri în rețeaua CONNEX este de numai 0,10$/min. 
Și tot de la CONNEX ai o ofertă promoțională excepțională: 

conectare gratuită pentru totdeauna și abonament gratuit 
pe două luni*.

Â *Oferta este valabilă până la 30 iunie. Prima ți a treisprezecea lună.

Viitorul Sună Bine

Dr%25c4%2583gu%25c8%259b.de


■

în așteptarea titlului de proprietate

■ NELINIȘTI DIN 
CAUZA PĂMÂNTULUI

Di loan Nicuia, domiciliat în Deva, este 
posesorul unei suprafețe de 4,46 ha în 
satul Gothatea, comuna Gurasada. Acest 
fapt este documentat cu adeverința nr. 246/ 
12 septembrie 1991, eliberată de comisia 
locală pentru aplicarea Legii 18/1991. Pe 
baza extrasului de carte funciară și a fișei 
de punere în posesie, di Nicuia și-a intrat 
în drepturi, în această privință neavând 
nimic de reclamat sau de contestat. De 
altfel ca o recunoaștere a drepturilor sale, 
a primit în fiecare an cupoanele cuvenite.

Ca abonat și cititor consecvent ai 
ziarului nostru (posedând colecția de ia 
primul număr ai Cuvântului liber - n.n. pe 
care poate o va dona unei biblioteci), 
petentui a venit să-și mărturisească 
neliniștea ce o are totuși în legătură cu 
pământul, mai exact spus cu primirea 
titlului de proprietate. Găsindu-se ia o 
vârstă înaintată, peste 70 de ani, 
proprietarul, ca moștenitor direct, 
împreună cu încă doi frați, dar fiecare 
având stabilită proprietatea, fără ca între ei 
să existe vreun conflict din acest punct de 
vedere, nu înțelege de ce ia eliberarea 
titlului de proprietate există ambiția ca 
acesta să fie comun și nu individual. Să nu 
mai amintim despre unele neplăceri ce ie- 
a avut petentui în legătură cu audiențele 
solicitate ia Prefectură.

Am căutat să Vedem unde este 
adevărul. Directorul OCAOTA Deva, diGh. 
Popescu, ne-a făcut precizarea că există 
două modalități de a soluționa problema. 
Prima ar fi aceea de a accepta titlul de 
proprietate comun, după care se face 
ieșirea din indiviziune prin notariat. A doua 
cale ar fi adresarea ia comisia locală 
pentru aplicarea Legii 18/1991, care să 
ceară modificarea anexei 3 de către 
Prefectură, în sensul în care proprietarii de 
teren ar dori să rămână împărțirea 
pământului. Se poate deci ca prin bună 
înțelegere, fără intervenții la Capitală sau 
mai știu pe unde, să fie rezolvată o 
problemă ce se găsește în suspensie de 
mai mu iți ani de zile. (N. T.)

*-----------------------------
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AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRUConversații

Din Fagaraș in Retezat OCUPARE Șl FORMARE 
PROFESIONALĂ HUNEDOARA

j

cu (din) dragoste CENTRUL DE INFORMARE

- Cum ați ajuns, die Gheorghe 
Mihăilă, de sub Făgăraș sub Retezat?

- Prin Facultatea de Silvicultură din 
Brașov, pe care am absolvit-o în anul 
1971, și prin soția mea, cu care m-am 
“măritat'' la Baru un an mai târziu.

- Ș/ ați rămas aici.
- Unde să mai plec? îmi făcusem un 

rost. Mă însurasem, fusesem numit șef 
al Sectorului Forestier de Exploatare 
Baru, oamenii din comună m-au adoptat 
repede ca pe un fiu al lor, am început să- 
i iubesc, să ne înțelegem tot mai bine și 
iată-mă-s de 28 de ani tot aici.

- înseamnă că v-a priit aerul...
- Da, a fost bun. Și în familie, și la 

serviciu, și în relațiile cu oamenii satului, 
cu colegii, cu prietenii. Au fost vremuri 
bune. Din păcate, la firmă se respiră tot 
mai greu. S-a redus activitatea, s-au 
disponibilizat mulfi oameni, dotarea 
tehnică s-a uzat masiv, iar de alta nouă 
nici nu se poate vorbi.

- Dar parcă SC Sargeția Forest SA

Deva, de care aparține și SFE Baru, s- 
a privatizat în 1996.

- A fost o cacialma. Mai bine să nu 
vorbim. Vremurile au luat-o razna de tot. 
Sub comenzile greșite ale 
conducătorilor.

- Părere de liberal dezamăgit?
- Se poate spune și așa. Concepțiile 

liberale despre reformă, restructurare, 
privatizare au fost sănătoase, de 
substanță și perspectivă. Din păcate, nici 
măcar liberalii nu le-au susținut cu toată 
forța. Am un sentiment al frustrării.

- Sper că nu și în treburile obștii, în 
calitate de consilier comunal.

- Acolo, nu. în consiliu ne înțelegem 
bine, încercăm să facem câte ceva 
pentru comuna în care trăim. Aș putea 
vorbi chiar de unele satisfacții.

- Și acasă, în familie?
- Cu atât mai mult. Soția lucrează la 

dispensarul din Baru, fiul nostru m-a 
urmat în profesie, a absolvit anul trecut 
aceeași Facultate de Silvicultură din 
Brașov și lucrează în domeniu, la Ocolul 
Silvic Pui. Iar eu îmi fac timp și merg și 
cu calul la arat, că doar m-am născut pe 
ogor nu pe bulevard, sau fac alte treburi 
prin gospodărie. Ca la țară. Dar e bine și 
frumos.

■ - Adică, muncă este din belșug.
- A fost și este. Pentru cine vrea să 

muncească. Rău este că mulți oameni 
nu mai au de lucru. Mă doare sufletul 
când mă întreabă ce să mai facă, unde 
s-o apuce și nu prea știu ce să le 
răspund. Au și ei familii, soții, copii, 
gospodării. Nu acesta este tipul de 
societate pe care l-am visat în 1989.

Dumitru GHEONEA

Șl CONSILIERE PRIVIND 
CARIERA

Sediul k
Băncii A 

Române deU 
Dezvoltare ■ 
din Deva J

Reculul activității economice are și 
o “bulină” aibă

calitatea apelor 
îngrășăminte chimice aruncate 
de fostele C.A.P.-uri sau 
dejecțiile fostelor unități 
zootehnice depozitate în locuri 
improprii, își "reactivează” 
efectul poluant. în unele 
cazuri, se dovedește că 
închiderea unor perimetre 
industriale nu numai că nu 
duce la dispariția poluării ci 
contribuie la exacerbarea ei. 
De exemplu, Mina Boița, deși 
închisă pentru exploatare, prin 
deversările care se drenează 
din mină continuă să polueze 
zona, uneori mai acut decât, 
înainte datorită nefuncționării 
unor compartimente care pe 
vremea funcționării instalațiilor, 
asigurau o prefiltrare a apei 
deversate.

în prezent, se perfectează 
un program la nivelul Regiei 
Naționale a Apelor și 
Ministerului Industriei și 
Comerțului, prin care se naște 
obligativitatea de a investi bani 
și pentru ecologizarea 
închiderilor de perimetre 
miniere. Totodată este pe rol 
un proiect de modificare a 
Legii Apelor prin care se 
prevăd majorări la penalitățile 
și amenzile care se vor acorda 
pentru depășiri sau încălcări 
flagrante ale pragurilor de 
toleranță ecologică. Totodată, 
pentru cursurile de apă 
neamenajate, prin proiectul de 
lege, se creează pentru 
consiliile locale obligativitatea 
de a susține financiar și logistic 
sistemele de gospodărire a 
apelor în vederea bunei 
administrări a acestora.

A.SĂLÂGEAN

Din cele discutate cu dna 
ing. Vasilica Cranciova, șef 
birou protecția calității apelor 
din cadrul Sistemului de 
gospodărire a apelor Deva, a 
reieșit că Hunedoara, dată fiind 
tradiția sa industrială, este, din 
punct de vedere hidro, unul din 
cele mai poluate județe. Totuși, 
un semnal pozitiv în acest sens 
poate fi sesizat în ultimii ani. Să 
nu ne imaginăm însă că 
simptomul este urmarea unor 
eforturi financiare ce pun în 
mișcare programe eficiente de 
ecologizare a zonei. Pur și 
simplu ameliorarea calității 
apelor este o rezultantă a 
scăderii drastice a pulsului 
economic. Marea industrie și-a 
redus turația motoarelor, așa că 
se deversează mai puțin, se 
contaminează limitat, într-un 
cuvânt poluarea s-a retras 
odată cu cifra de afaceri a 
siderurgiei și mineritului 
hunedorean. Cu toate acestea 
fenomenul poluării este prezent 
cu prisosință, efectele cumulate 
de-a lungul perioadei de 
“desfrâu" ecologic fiind greu de 
eliminat. De exemplu, Râul 
Cerna din Hunedoara, asaltat 
ani în șir de poluarea de la 
“Talc-Dolomită" Zlaști și 
“Siderurgica” , curge peste o 
crustă nocivă, groasă de 30-40 
de cm și rezistentă la asaltul 
excavatorului, crustă formată 
din deversările de reziduuri ale 
celor doi operatori economici. 
De asemenea, apar permanent 
efectele poluării unor acțiuni 
întreprinse cu ani în urmă. Sunt 
numeroase cazurile când, prin 
pânza freatică, prin precipitații,

Este bine să știți că în cadrul Agenției Județene pentru 
Ocupare și Formare Profesională Hunedoara, din Deva, P-ța 
Unirii, nr. 2, subsol, funcționează Centrul de Informare și 
Consiliere privind Cariera (CICC). întrebarea firească pe care 
v-o puneți este: “Cu ce se ocupă?”, sau “Cui se adresează?", 
sau “La ce folosește?”..., ei bine, ar fi o reacție firească a 
dumneavoastră, a tuturor. Haideți să vedem despre ce este 
vorba.

Ce înțelegem prin CARIERĂ ? Ce înțelegem prin 
CONSILIERE?

Definiția acestora poate fi:
"Cariera profesională - este succesiunea pozițiilor și 

posturilor ocupate de o persoană în timpul vieții.
"Consilierea - este un proces în cadrul căruia se stabilește 

o relație între consilier și beneficiarul consilierii, sau între 
consilier și un grup de persoane, relație bazată pe încredere 
și confidențialitate.

Să înțelegem că există o piață a forței de muncă, unde 
există o ofertă și o cerere de locuri de muncă și că există o mai 
mare dinamică în cariera profesională a fiecăruia dintre noi. 
Azi putem să lucrăm într-un loc, la anul în alt loc. Mai trebuie 
să înțelegem că există concurență.

în cadrul CICC, fiecare dintre solicitanți - ș finer sau 
neșomer, puteți primi informații despre :

"Cum se caută un loc de muncă ?
*Cum se structurează un CV?
*Cum să întocmiți o scrisoare de intenție ?
"Cum să vă prezentați ia un interviu?
"Ce să faceți și să nu faceți ia un interviu pentru a lăsa 

o bună impresie ?
"Dacă vă este greu să iuați o decizie cu privire ia 

viitorul profesional ai dumneavoastră sau ai copiilor, 
apelați ia CICC.

"Vreți să urmați un curs de recalificare și nu sunteți 
hotărât pe care să-l alegeți?

"Doriți să înființați o asociație familială sau un SRL ?
"Sunteți manager și doriți să selectați pentru firma 

dumneavoastră persoanele cele mai bune din punct de 
vedere profesional?

Personalul Centrului de Informare și Consiliere privind 
' Cariera vă poate ajuta.

Situația de șomaj nu este una dintre cele mai fericite. Banii 
pe care îi primiți constatați că nu sunt suficienți. Aveți familie, 
copii și știți că nu-i puteți întreține din sumele pe care le primiți. 
Toate problemele apărute ca urmare a disponibilizării pot fi 
ascultate la CICC.

Dacă doriți să participați la o consiliere de grup, în care 
discuțiile interactive să vă ajute să Iuați o decizie corectă în 
ceea ce vă privește, adresați-vă la CICC.

Dacă doriți să vă îmbunătățiți abilitățile de comunicare, 
adresați-vă la CICC. V-ați testat vreodată interesele sau 
aptitudinile? Dacă nu, adresați-vă la CICC.

Vă informăm că în cel mult o lună vor putea fi vizionate 
casetele video, cu tematici din domeniul ocupării profesionale.

Programul nostru este de luni până joi, între orele 8,00 - 
12,30, la sediul AJOFP din Deva, P-ța Unirii, nr. 2, la subsolul 
clădirii.

17.000 de locuri 
de muncă erau

vacante
Peste 17.000 de locuri de 

muncă erau vacante la sfârșitul lunii 
aprilie 1999, din cele aproape 
70.000 depistate de funcționarii 
agențiilor teritoriale de ocupare și 
formare profesională, informează 
Agenția Națională de Ocupare și 
Formare Profesională (ANOFP).

In urma repartițiilor de la 
agențiile teritoriale au fost ocupate 
peste 52.000 de locuri de muncă, 
din care aproximativ 36.100 de 
către șomeri indemnizați.
- în cursul anului 1999, Agenția 
Națională de Ocupare și Formare 
Profesională intenționează să 
organizeze cursuri de calificare, 
recalificare și perfecționare 
profesională pentru aproape 60.000 
de persoane. Aproximativ 52.000 
de persoane se află deja în diverse 
stadii de pregătire, iar 17.570 au 
încheiat pregătirea în luna aprilie a 
acestui an. Dintre cei care au 
încheiat aceste cursuri de calificare 
profesională au reușit să-și 
găsească un loc de muncă 
aproximativ 1.600 de persoane.

N

Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională a județului Hunedoara ' 
SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, IA DATA DE 01.06.1999

agent de asigurare 15
agent marketing 20
agent reclamă publicitară 19
agent turism 1
arhitect 2
arhitect urbanism, peisagistică
și amenajarea teritoriului 1
barman 13
brutar 13
bucătar 10
carmangier 1
cocător pâine 1
confecționer - asamblor articole
din textile 118

contabil 1
croitor 13
drujbist 2
electronist 2
femeie de serviciu 1
inginer construcții civile, industriale
și agricole 2 --- 'J

inginer tehnică de calcul 2
inginer textile, pielărie 3
jurisconsult 1
maistru în industria sticlei și ceramicii 2
mecanic auto 2
medic stomatolog 1
menajera 1
muncitor necalificat 33
operator calculator electr, și rețele 1
ospătar (chelner) 24
șofer de autoturisme și camionete 6
tâmplar universal 8
tinichigiu carosier 1
vânzător 9
vânzător de ziare 4

zidar rosar-tencuitor 2

tot locuri de muncă vacante 335
—

''informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Agenția Județeană penu Ocupare ’ 
și Formare Profesională puteți primi de ia Centrul de Informare și Documentare Deva, Clubul 
Șomerilor Deva, precum și de ia Agențiile Locale pentru Ocupare și Formare Profesională și punctele 
de lucru din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Vulcan, Hia, în zilele 

( de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.00 - 12.30 f
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O EMCELEMIA ANTOLOGIE DE ISTORIE iiMTCitnA cu iicumci
Cu o oarecare neîncredere 

am purces la lectura acestei 
cărți. Explicația este destul de 
simplă: o mulțime de apariții 
editoriale din ultimii ani au avut 
ca scop principal lansarea pe 
piață a unor scrieri ținând mai 
mult de latura lor comercială 
decât de cea corect-informa- 
țională. Acest unic și periculos 
criteriu a dus, între altele și în 
cele din urmă, la o inflație a 
literaturii de gen fără precedent, 
în care fabulosul și inventivi
tatea autorilor au călcat în pi
cioare aproape cu nonșalanță, 
adevărurile istorice. Din fericire, 
prezenta apariție editorială mi-a 
riSipit repede această... sus
piciune. SFINX - TAINELE IS
TORIEI este, în primul rând, o 
carte-document de importanță 
științifică, autorii - pentru că 
Hans-Christian Huf nu este 
decât antologatorul și autorul 
unuia dintre capitole - au fost 
selectați, cred eu, în baza unei 
rigori caracterizante pentru spi
ritul german. Aș îndrăzni să 
opinez chiar că în mai multe 
pagini se simte cu prisosință 
acest lucru fără a submina însă 
actul informațional propriu-zis 
și, cu atât mai puțin, valoarea 
intrinsecă a textului. în acest fel, 
s-a reușit ce s-a urmărit, adică 
punerea cititorului în contact cu 
o lectură agreabilă, dacă nu 
cumva chiar de excepție. însă 
aceasta este o altă problemă...

Deci, cum am amintit mai în 
treacăt, avem de citit o anto
logie care, spune autorul ei, 
“este concepută mai mult ca o

CARMEN DEMEA - POEZIA CA RĂSUFLARE TĂIAU
Carmen Demea scrie, încă 

din adolescență, o poezie a sar
casmului ironic-amar, tensionată, 
dramatică, însă nu prin ornamen
tație metaforică, ci prin frustețe și 
arabescul grimasei dezgustat de 
orice restricție extraliterară. De 
aceea, cum subliniază Radu 
Bărbulescu (primul ei editor, din 
Munchen), în postfața cărții dintâi, 
“contactul nostru cu poemele scri
se de Carmen Demea s-a datorat 
evenimentelor petrecute în tară la 
finele lui Decembrie 1989.. .” Tot 
domnia sa motivează tipărirea în 
diasporă a hunedorencei, “date 
fiind riscurile pe care un astfel de 
act le-ar fi implicat pentru 
autoare"...

Precizării din postfața cărții 
“Verb si flacără" (editura Heli
con, seria “Liliput ) îi subscrie și 
Radu Ciobanu, fin observator al 
evoluției poetei.

Carmen Demea scrie texte 
comprimate lexical, deseori re
nunțând la procedeul tentant al 
plurisemhificatului, al metaforei, 
mai degrabă o poezie rece, deli
cată prin fragilitatea fulguirilor 
semantice, stranii, pe un câmp 
înflorit. Dacă ar fi să nuanțăm 
analogia, ea cultivă o lirică a 
surprizei, a înfloririi ascunse, 
șocante prin tonuri aprinse, din
colo de “spinii cactusului".

Un ironism de camuflaj, prin 

încercare de prezentare a unor 
evenimente istorice și a unor 
personalități legendare, în ciuda 
unor teze contrare, pentru a pro
voca întrebări despre existența 
umană" (p.6). Concret, situația 
se prezintă așa: cartea are două 
părți împărțite la rândul lor în 
cinci și, respectiv, șase capitole 
cu titluri care de care mai atră
gătoare, ca să nu mai vorbesc 
de... subtitluri! Exemplificarea se 
impune și, neîndoios, este inci- 
tantă: REGATUL REGELUI 
MINOS (cu subtitluri ca: Creta - 
paradisul pierdut, Zeu-taur sau

Hans-Christian Huf:
SFINX - TAINELE ISTORIEI 

Ed. Saeculum I.O. - Vestala, Buc. 1999.

monstru?, Palatul morții, Bles
temul zeilor sau lucrătura omu
lui?); CLEOPATRA - ULTIMUL 
ZÂMBET AL FARAONILOR (Pa
latele de pe fundul mării, Apariția 
unui curtezan nou, O călătorie 
de dragoste, Urmărirea, Orientul 
împotriva Occidentului, Trădă
toarea, Cine a fost Cleopatra?); 
HUNII IAU CU ASALT EUROPA 
(Aparițiile din mlaștină, Carnea 
de sub șa, Marea migrație, Sân
ge pentru aur, Regele a murit, 
Spaima întregii lumi, Moarte și 
transfigurare, Jelit cu sânge de 
bărbat); CURSA PENTRU CA
MERA DE CHIHLIMBAR (Ca
dourile pecetluiesc prietenia, 
Furtul .operelor de artă din or
dinul conducătorului, începe un 
roman polițist, Stasi - securitatea 

care ființa se apără de cenzura 
convențională, ori de ostilitățile 
realului, de brutalitatea dicta
torială în istorie. Resentimentuf 
este argumentat liric astfel:

“întrucât nu există alegere / 
drumul fiind pavat cu urale / ne 
mișcăm în semicerc / amețitoare 
istorie nouă / cu răsuflarea tăiată 
/ coborâm toboganul din cer / 
oarasolare ciudate / pentru victo
rie sau declin/ruoeți rândurile / ș/ 
^USSțjl^Qri^/ șg <? împărțim”. ■

Justițiar tăios, dezgustul poe
tei contraatacă prin sarcasm și nu 
apelează la parabolă, bunăoară 
ca Ana Blandiana, ci direct.

Un rictus de plante deșertice, 
substitutiv, insinuant, face efectul 
unei terapii acide, acuzând imo
ralitatea omniprezentă.

însă Carmen Demea este și 
o poetă a iubirii, în care instru
mentația lirică prinde accente 
irepresibil-romantice, chiar dacă 
o face prin procedee textualiste: 
“Pestii/cu toate umbletele în apă 
/lunecând ca iubitii prin noapte / 
scufundă-ti piciorul / rănile dintr- 
o lumină nesigură / (vers superb! 
n.n.l printre pești/răsuflarea ca 
o taină /.să nu înțelegi jocul / 
valul stins pe nisip” (Acvatici. 
pag. 28).

"Supapa” este sinuozitatea. 
Eșantionul sus-citat este reve
latoriu pentru stilul autoarei. 

fostei RDG - caută asiduu ca
mera de chihlimbar, Secretul lui 
Boris Elțîn, Cine caută găsește). 
Cam așa se prezintă partea I. 
Evident, lucrurile nu stau diferit 
în cea de-a doUa parte: ASALT 
ÎMPOTRIVA ASIEI. ALEXAN
DRU CEL MARE CUCEREȘTE 
LUMEA (Nașterea unui zeu, Uci
derea regelui, Propagandistul, 
Faraon și fiu al zeilor, Babilonul 
păcătos, Persepolis în flăcări, 
Războiul de gherilă, Marșul morții 
prin deșert, Nuntă și moarte); 
VIKINGII - GENIILE DIN ÎMPĂ
RĂȚIA FRIGULUI (Drumuri prin 

deșertul mării, Marea înșelătorie, 
Răspunsuri din mare); FRIEDE- 
RICH AL ll-LEA - REGE ÎNTRE 
CER Șl PĂMÂNt (Castelul miste
relor, Tiranul din Sicilia, în tre
zoreria Vaticanului, Ucigașul so
ților sau iubitul femeilor, Cine este 
următorul după Dumnezeu?); 
călătoriile fantastice ale 
LUI MARCO POLO (Despre Călă
reții Apocalipsului și despre Pa
radis); LUCREZIA BORGIA Șl 
LEGĂTURILE DE FAMILIE LA 
VATICAN (Cine este Lucrezia, 
Sub anatema lui Savonarola, Ce
sare, Machiavelli și rațiunea de 
stat, Blestemul lui Borgia); RAS
PUTIN - UN DEMON SFÂNT LA 
CURTEA ȚARULUI (Un cadavru 
în gheață, Rasputin la curtea ța
rului, Nenorocire peste Rusiâ,

Schița fugară sugerează ambiția 
de a fi înțeles fără verbiaj, prin 
simplă mișcare de ciocnire a 
cuvintelor, verbelor care devin 
flacără, contopite valpurgic.

“Acelor “răni dintr-o lumină", 
accentuată ca “nesigură", le co
respunde însăși metafora, 
substitutivă, avară, cu miza pe 
coparticipare a cititorului. Un 
eros cenzurat, subterfugiu tandru al 
emoțiilor crispate, modifică straniu 
percepția obișnuită. “Florile" cuvin
telor sunt vârfuri ale flăcării, arderii, 
chiar când sunt “reci".

Efectul de surpriză, para
doxul, este un fin bisturiu cu care 
ea operează subtil, cuvântul 
având tăiș străveziu.

Verb și flacără, de altfel, este 
sintagma inspirată a contopirii 
rostirii lirice cu flama tăioasă, 
autodevorantă, sacrificială, a 
eului. Durata rostirii este durata 
iluminării: de sine și cea care se 
dăruie. Istoria ca pradă, sfâșiată 
de foamea puterii dictatoriale, 
gata oricând să își scoată iar 
gheara, este acuzată direct (în 
individ ca și în societatea schizo- 
frenizată în totalitarism).

Structural o delicată, o ultra- 
sensibilă, poeta exprimă indu
bitabil - prin “rănile dintr-o lumină 
nesigură", arta poetică a ultimei 
borne de atitudine ostilă înregi
mentării, de orice fel.

Dacă mi se va întâmpla ceva...).
Așadar, pe o întindere de 

peste 450 de pagini, Hans- 
Christian Huf procedează la un 
tur de forță prin meandrele isto
riei omenirii încercând să răs
pundă lajntrebări care, multe 
dintre ele, nici până azi nu și-au 
găsit răspunsurile definitive. 
Incursiunile sale acoperă câteva 
secole sau perioade din exis
tența omenirii care au schimbat 
cursul istoriei, întâmplări, situa
ții, drame, înălțări și căderi din 
care avem multe de știut și de 
învățat pentru a nu cădea victi
mele dictonului: “cine nu-și cu
noaște istoria este obligat să o 
repete”. Astfel văzută problema, 
antologia este un semnal. Și 
chiar dacă voi fi acuzat că abu
zez de citate, nu pot încheia 
rândurile de față fără a-l mai cita 
o dată pe autorul acestei excep
ționale antologii; spune el: “sen
sul istoriei ou se află dinainte 
pregătit și nici nu e palpabil. Noi 
trebuie să dăm sens istoriei, 
faptelor noastre. Sfinxul stă 
întrebător înaintea noastră și, 
pentru a ne putea înfățișa în fața 
lui, avem nevoie continuu de 
curajul de a privi în noi’înșine" 
(p. 10). Nu cunosc limba ger
mană, din păcate, dar tradu
cerea este pe măsura conți
nutului, iar deasa alunecare 
spre artistic creează atmosfera 
unei lecturi fascinante - de ce să 
nu o spunem? -, aspect care 
contribuie substanțial la o foarte 
bună relație cadru-istorie-text- 
cititor.

Dumitru HURUBĂ

Totuși, după căderea cen
zurii, trauma autocenzurii persis
tă vag, în chiar structurile sub- 
cuantice ale verbului, de unde 
impresia de incifrare, de her- 
metism (modem), la lectura nei
nițiatului.

Radu Ciobanu afirmă în carte 
că “(poeta), debutând la 1974. în 
revista “Tribuna”, s-a remarcat în 
peisajul nostru literar printr-o pre
zentă discretă refractară oricărei 
forme de aliniere în corul dezo
norant al poeților de ogradă (si nu 
de curte, căci curtea presupune 
totuși o ținută, un stil"... Just!)

Dar să cităm din Carmen 
Demea: “Trebuie să cânți întot
deauna mai tare decât celălalt / 
slujind doar tropăitul cuvintelor 
pe acoperișul ud/..."

Ironia caustică, desigur, con
firmă spusele lui Radu Ciobanu, a 
doua carte a poetei probând că ea 
și-a păstrat intactă formula lirică. 
Cărmen Demea excelează prin 
explorarea predilectă a unor spații 
difuze, misterioase; interiorizantă 
și tensionată prin voluptatea, prin 
senzorialul valpurgic, elegiacă, 
într-adevăr, cităndu-l din nou pe 
Radu Ciobanu, “refractară oricărei 
forme de aliniere”...

Ea este verb și flacără, dar 
și răsuflarea tăiată (tăioasă) a 
cuvintelor.

Eugen EVU

Un licurici e un chibrit
Ce arde-n iarbă-ntreaga noapte. 
Dănuț, aseară, a găsit,.
Nu unui singur, ci vreo șapte... 
i-a luat în mănă ușurel,
Cu mare grijă să nu-i piardă 
(Ceilalți copii râdeau când el 
Sufla în palme, să nu-i ardă) 
Apoi i-a-nchis într-un borcan 
Pe care-i ține lângă pernă 
Cică ar iumina-n tavan
Precum o magică lanternă...

Bill /i râncJunelele
La bunica în cerdac 
Cântă două rândunici, 
Parcă-s îmbrăcate-n frac, 
Ca doi pinguini pitici... 
Au cărat în cioc de zor, 
Două zile, lut și paie, 
Cuib să-și facă în pridvor 
Să se apere de ploaie. 
Bill-Tărcatul, un motan, 
Se ivi zburlindu-și blana 
Și, ca orice hoțoman, 
Se hlizea spre cuib cu geana... 
Dar i-am dat eu c-un arac 
Să aibă de cheltuială - 
Când mai trece prin cerdac 
Pășește mai cu sfială... 
Seara, când se-ntorc cântând 
Rândunelele sub grindă, 
Bill - Tărcatul, mieunând, 
Fuge repede din tindă...

X loan EVU J

IXloutăti editoriale
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Rafturile librăriilor din rețeaua 
"Bibliofor" au fost completate în 
zilele acestea cu numeroase ti
tluri de cărți produse de edituri cu 
prestigiu ca: Humanitas, Teora, 
Univers și altele. Impresionantă 
ca număr de titluri apare pro
ducția editurii Helicon din Timi
șoara, din noutățile căreia men
ționăm următoarele:

Din colecția “istoria secretă, 
misterioasă, romanțată”

Lytton Starchey “Regina Vic
toria”; Friederich Sieburg “Ro
bespierre”; Andre Beucler ,"lvan 
cel Groaznic”; Winston Churchill 
“Viața mea"; Davy Winter “Adolf 
Hitler".

Poșta redacției
Manueia Dăniiă (elevă, Deva): Pentru ca versurile trimise pe 

adresa redacției să se constituie cu adevărat în poezii... publicabile, 
mai e nevoie de lucrat la ele; nu doar în privința ritmului și rimei, cât 
și a coerenței mesajului ce se vrea a răzbate din conținutul celor trei 
poezii. Reproducem, spre exemplificare, una dintre strofele poeziei 
“Bunicul". “Ai văzut câți te iubesc,/ Oameni vechi și noi,/ Toți aceștia 
te jelesc/ Vrând să vii iar înapoi.” 

Dansatorii din Bătrâna 
Foto: Traian MÂNU

Din colecția “Romanul de 
dragoste”

Gib I Mihăescu "Rusoaica”; 
Ivan Sergheevici Tuigheniev "Prima 
iubire"; Victor Margueritte “Pros
tituata"; Francois Malbault “Dante și 
Beatrice”; Saint Somy “Insula dra
gostei"; Giovanni Boccaccio ."Deca
meronul” vol. I și II; Honore de 
Balzac "Colonelul Chabert"; Leopold 
Stern “Iubirile lui Goethe"; Upton 
Sinclair "Madona"; Constantin Urso- 
niu “Educația sexuală” (scrisori către 
o fecioară); Mihail Prunk “Ora se
xuală"; Baroana de Arczy “Jură
mântul"; Gustave Flaubert “Doam
na Bovary".

Vladimir Pop Mărcanu

MIR<EA POPA# APROPIERI LITERARE Șl CULTURALE ROMÂNO-MAGHIARE
Această nouă lucrare a universitarului clujean Mircea Popa continuă 

importantele sale investigații concretizate în monografiile despre llarie 
Chendi, loan Molnar Piuariu, Octavian Goga, Ion Agârbiceanu și Timotei 
Cipariu. A publicat mai multe volume închinate istoriei culturii transil
vănene, cu referire specială la beletristică: Spații literare (1974), 
Tectonica genurilor literare (1980), Istoria presei literare românești 
din Transilvania (1980), Convergențe europene (1995), Aspecte și 
interferențe iluministe (1997).

Ne putem întreba de ce relații româno-maghiare? Motivația o dă 
autorul, care în preambulul volumului său menționează că zona 
transilvăneană este o zonă de interferențe culturale. Acestea, continuă 
Mircea Popa, nu pot fi nid ignorate și nici înlăturate, pentru că ele fac parte 
din spiritualitatea fiecărui popor, al cărui destin s-a derulat în această parte 
a lumii. Un alt argument important în opinia sa este faptul că, până în 
1918, multi cărturari români transilvăneni au activat în medii maghiare sau 
s-au format în medii universitare maghiare. Acest proces, spunem noi, nu 
a afectat cu nimic apartenența lor la spiritualitatea românească. 
Dimpotrivă, în acest proces se accentuează pe de o parte autonomizarea 

culturii române și, pe de altă parte, difuzarea ei în diverse medii central - 
europene.

Dacă ar fi să menționăm doar celebra triadă a Școlii Ardelene, Samuil 
Micu, Gheorghe Șincai și Petru Maior, chiar și numai în acest caz putem 
afirma că trilingvismul lor a fost benefic culturii române. Cunoașterea 
amănunțită a istoriei maghiare și germane i-a ajutat enorm în concretizarea 
unor teze istorice, altfel contestate în diverse momente și în diferite 
modalități. De altfel personalitatea și opera lor este prezentată în 
istoriografia maghiară în mod amplu și elogios.

Putem astfel constata, spune Mircea Popa, că dialogurile culturale în 
general, indiferent de parteneri, deci și cele româno-maghiare, se soldează 
cu stimulări reciproce, cu consecințe fertile în planul evoluției spirituale a 
diverselor culturi. Domeniile interferențelor sunt multiple: studii istorice, 
cercetări lingvistice, traduceri, presă, teatru etc. Investigația se poate detalia 
și chiar este necesar să-fie permanent îmbogățită. Trecutul nu poate fi și 
nu trebuie ignorat și nici falsificat. Depărtările și deosebirile, spune Mircea 
Popa, dacă sunt bine cunoscute, evidențiază apropierile. Cunoașterea lor, 
credem noi, ne ajută să nu le repetăm. întotdeauna cultura a fost factorul 

esențial care a permis apropierea între oameni atât în particular, între 
indivizi, cât și la modul general, între popoare.

Cartea cuprinde mai multe studii, redactate în timp și publicate în 
diverse periodice. Ele evidențiază rolul diverselor personalități, fie române, 
fie maghiare, în dialogul cultural: Gheorghe Bariț, Timotei Cipariu, Imre 
Madâch, Sândor Petdfi, loan Slavici, George Coșbuc, Octavian Goga, 
Mihail Sadoveanu, Zsigimond Moricz, Oszkâr Jâszi, Otilia Cosmutza - 
Boloni, Sândor Keresztury, Lucian Blaga, Andrei Veress, Victor Eftimiu, 
Teodor Murășanu. Astfel volumul este o pledoarie pentru înțelegere, 
conviețuire prin cultură, pentru o specificitate a existenței împreună 
aducând argumente pentru afirmarea identității în corelație cu respectul 
alterității.

Dimensiunea eforturilor universitarului Mircea Popa se subsumează 
generozității. El nu uită că este român ceea ce este firesc și, în același 
timp, descoperă alte aspecte ale existenței care în astfel de împrejurări 
sunt benefice deopotrivă românilor și maghiarilor.

Dr. Gheorghe FiRCZAK
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VINDE:

CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCAL& CARAT 1500 ER-I
Casa de marcat cu memorie fiscală CARAT 1500 ER-I este 

destinată pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile de unități comerciale.

Caracteristici:

S Memorie fiscală energaindependenlă de păstrare o circuitului
realizat la 4 grupe fiscale precum și a circuitului total cuprinzând 3.109 

rapoarte (8 ani)

Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori

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

v Tipărirea automată a TVA (4 grupe).

S Imprimarea pe bon a unui text (antet, nr. de ordine al bonului, 
codul casierului, codul fiscal al agentului economic, data și ora de 

emitere a bonului, seria fiscală)

J Interfețe pentru cuplare Io calculator, cântar electronic, cititor' optic

S Sertar cu cifru de siguranță

Se asigură service garanție și postgaranție de către IIRUC SA Deva

PREȚ 400 $ * TVA
^INFORMAȚII LA TEL: 054-213357, 054-214124 SAU LA SEDIUL SOCIETAL

____________ / OFERTĂ

BANI SAL... GEAM TRAS?
ACLM LE PLTEȚI AVEA PE AMÂNDOLĂ 

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.
ComatDEVĂ oferă 

, PRODUSE PENTRU TOȚI, 
SERVICII PENTRUTKCAK.

c SORTARE PE SEZOANE

cniJiTTAKE OIllGIXAlA
.JMfil din orațe'r nari ale German*, p Olandei

IlEiHJCIsllE BE BIÎN VENIT 3%
cAutAm distribuitori

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. 37 A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU 
STRIGARE, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, 
aprobată prin Legea nr. 44/1998 și H.G. 55/98, modificată și completată cu HG

361/1998, 40% din acțiunile Societății Comerciale “STRAJA SA, cu sediul în VULCAN, str. Mihai 
Viteazu nr.44, județul Hunedoara, cod fiscal R 2153086, număr de înregistrare la Oficiul Registrului 
Comerțului J 20/6/1991, având:

Obiectul principal de activitate: comerț cu amănuntul produse nealimentare și industriale, servicii de 
alimentație publică.

Capitalul social conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului: 
2.240.100.000 lei.

Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998): 1.657.119.000 lei.
Pierdere la data de 31.03.1999 (conform balanței la luna martie 1999): 18.070.000 lei. 
Structura acționariatului la data de 10.07.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
F.P.S. 35.842 40,00
S.I.F 51.004 56,92
P.P.M. 2.758 3,08
Manager - -
Total 89.604 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 896.050.000 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 al DOSARULUI DE PREZENTARE de 1.500.000 lei, taxa de participare în valoare 
de 500.000 lei și garanția de participare în valoare de 26.881.500 lei vor fi achitate la casieria 
vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Hunedoara a FPS 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 participare la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc la data de 23.06.1999, ora 14, la sediul Direcției Teritoriale a FPS Hunedoara.
Tn caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data 

de 30.06.1999, 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. 251121710001 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 în H.G. 55/1998 
modificată și completată, art. 51, 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 vănzare-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 sediul Direcției Teritoriale FPS 
Hunedoara-Deva - d-na 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.

Grupul Școlar cu Program 
Sportiv Deva

Anunță selecție:
Gimnastică fete între 5-7 ani în data de 6 iunie, ora 9; 
Atletism:
a) cls. VIII fete și băieți în data de 16 iunie, ora 9;
b) cls. V, VI, VII fete și băieți în data de 16 iunie, 

16.ora
Prezența elevilor se face in curtea școlii, str. Axente 

Sever, nr.3 (lângă Stadionul “Cetate”).
Informații suplimentare la telefon 217015.

MAȘINI 
INDUSTRIALE 

DE CUSUT

brother®
• vânzări în lei din 

stoc
• vânzări și leasing 

în valută
• vânzări de piese 

de schimb și 
service

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

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

•Prima șl a traipmrecaa luni |l numai parrtru wvtcllla vocale. •*Firl TVA. fci limita «tocului dliponlbll.numaj cu conectare 
la CONNEX. * * * Exc aprind t*l «fonul Motorola D52O

Expert Center.
Experții recomanda 

această ofertă
Conectează-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* și 
tot in această perioadă, poți cumpăra telefonul Motorola 
D520 CU 69USD**. Nu e nevoie să te programezi! Vino 
direct la Expert Center, conectează-te și vei primi pe loc 
un tricou MYX și un fier de călcat Philips***!

luenter

A
in atent a celor interesat! 

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 aceafcta”.

în județul Hunedoara sin
gura asociație ce se încadrează 
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 măsuri 
de protecție a fondului piscicol 
prin inspecția de specialitate, 
potrivit legislației în vigoare.”

Compania Națională “Apele 
Române” SA nu are dreptul să 
liciteze fondul piscicol (peștele), 
ci prestează servicii specifice 
de gospodărire a apelor (HG 
981/ 1998) și urmărește
asigurarea folosirii potențialului 
piscicol (asigură prin mijloace 
specifice cantitatea și calitatea 
apei).

Deși ambiguă, formula "asi
gurarea folosirii potențialului 
piscicol” nu poate fi folosită 
decât cu rea credință pentru a 
înlocui formula acceptată legal 
(Legea 12/ 74) și de mult timp 
încetățenită “folosirea fondului 
piscicol” (peștele).

Potențialul piscicol este o 
limită teoretică la care Com
pania Apele Române SA, alături 
de alții, va depune eforturi

pentru a se ajunge la 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 afara 
personalului AJVPS Hunedoara, 
HG nr. 971/29.12.1994, Art. 12, 
denumește limitativ următoarele 
categorii: “persoane
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 în
chirierii folosinței piscicole a 
apelor aparținând domeniului 
public.

Administratorii patrimoniului 
piscicol vor fi Regia Națională a 
Pădurilor, pentru apele de 
munte, și Compania Națională a 
Administrației Patrimoniului 
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 conti
nuare cu aceeași inteligență și 
consecvență aplicarea întocmai 
a legii și intereselor membrilor 
pescari sportivi.

Birou! Permanent a!

Consiliului AJVPS 
Hunedoara

http://www.sof.ro
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092/893521(6519)
ANIVERSARI

DIVERSE

• Vând Dacia Break, 
accidentată, fabricație 1998,

• Pentru Andreia 
Băluconi, “La multi ani!" și 
succes la examenul de 
capacitate. Părinții Viorica 
și Cornel, din Cârnești. 
(6521)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan
600 mp,Deva,sediu firmă cu 
spațiu comercial,teren 
aferent,spații depozitare. 
Tel. 220643, orele 8- 
2O.(2863)_______________

• Vând sau închiriez
spațiu comercial ultra- 
central.suprafață 127 
mp,Deva. Tel. 094 
602419.(2435)_________

• Vând apartament 3 
camere, parter, contorizare 
apă,gaz,cablu tv., telefon. 
Călan 731941. (2854)

• Vând casă mare, 
dependințe în Almașu 
Sec,nr.93, la 5 km de Deva,

inclusiv talon, prețuri 
convenabile. Informații tel. 
054/242709, între orele 8- 
15.(3710)

• Vând Oltcit Club, 
fabricație 1991, 1200 DM, 
negociabil, tel. 242185 
(3713)

• Vând tractor 650 CP. 
Informații tel. 770938, 
Nălați. (652)

• Vând mașini înghețată 
ieftin. Tel. 059 341639, 
094171577.(2625)

• Vând cuptor 
microunde,nou,22 litri, preț 
1.900.000 lei,discutabil. Tel. 
092 348233. (2309)

• Vând convenabil robot 
patiserie, dulap frigorific, seif 
dublu, mese rotunde cu 
scaune, ambalaj Pepsi, 
bere, rafturi etajate, tăvi inox 
etc. Tel. 213045. (2309)

• Cumpăr celulare GSM 
defecte. Repar și decodez 
rapid și ieftin. Tel. 094 
859958.(2310)

• Important! Executăm 
la comandă numai din 
lemn masiv, mobilier de 
orice tip, uși cu sculptură 
sau fără, la prețuri foarte 
mici sau la schimb pe 
material lemnos. Tel. 054/ 
656646, 094/248337 
(1966)

• Soția Florica,copiii 
Petrică.Neluțu și Nicoleta 
amintesc rudelor, 
cunoscuților și prietenilor 
că se împlinesc 6 
săptămâni de când a 
plecat dintre noi cel care a 
fost soț și tată

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 $i cabluri electrice.
IMPORTANT

• Vreți să știți totul despre 
emigrare în Canada ? 
Apelați la specialiști 
canadieni,foști salariați ai 
Guvernului canadian. Tel. 
214665, 092 777300, 
212160,int. 127. (2857)

• în conformitate cu
Legea nr. 137/1995, SC 
Mezei Impex SNC Deva 
anunță începerea
demersurilor pentru 
obținerea acordului de 
mediu pentru Restaurantul 
“Birtul la Băiatu” Deva. 
Eventualele sesizări se 
depun la sediul APM Deva, 
str. Aurel Vlaicu, nr. 25. 
(2450)

• Cu autorizația 14655/ 
98 a luat ființă Asociația 
Familială “Măcinic” Boholt 
cu activitate de comerț. 
(2313)

IOAN ROVINAR
din Vălișoara. Slujba 

de pomenire va avea loc 
duminică, 6 iunie 1999, la 
Biserica din Vălișoara. 
Dumnezeu să-l
odihnească în pace 
!(2308)

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

maximum 5 zile.
Informații la telefon 

054/232946.

■ SIMAKO S.C. SIMAKO INVEST
S.R.L. Deva angajează
inginer constructor, 

specialitatea “CONSTRUCȚII CIVILE”, cn o vechime în 
domeniu de 3-5 ani și experiență în amenajări interioare. 

Depunere cereri, C.V. și informații la secretariatul 
societății din Deva, B-dul Decebal, bloc P, mezanin, 
telefon 054/215082, până în data de 11.06.1999.

drum asfaltat,posibilități gaz. 
Tel. 625767. (2853)

• Vând în Renghet 
(Geoagiu), nr.1 .lângă șosea 
Bozeș, gospodărie cu 4 ha. 
teren. Tel. 058 731679. 
(2307)

• Vând casă, anexe, 
grădină. Vărădia de Mureș. 
Tel. 224700. (2449)

• Vând casă,două 
camere, bucătărie, baie, 
gresie, faianță, canalizare, 
gaz, grădină, str. 
A.VIaicu,nr.124, Deva, preț 
21.000 DM. Tel. 216992,’ 

057 224705. (2311)
• Vând urgent aparta

ment 4 camere, zona Banca 
Transilvania, decomandat, 
două băi,două balcoane, 
beci,telefon, TV cablu. Tel. 
623906.(2319)

• Vând casă 4 camere, 
garaj Simeria, tel. 262458. 
(2862)

• Vând apartament 2 
camere, nedecomandat, 
ultracentral. Tel. 216046. 
(2861)

• Vând casă, 7634 mp 
grădină, 3,5 ha teren arabil, 
intravilan, Mustești, Gurahonț, 
054/651188(1963)

• Vând spațiu co
mercial, 100 mp, în 
Hunedoara, zonă 
centrală, pe bulevardul 
Dacia nr. 6 bis. Relații la 
tel. 094/579061 (OP)'

• Vând casă, 2 camere, 
curte și grădină. Informații 
tel. 715338 (2997)

• Vând tractor U 650, 
perfectă stare de 
funcționare. Tel. 092 
739284. (2305)

• Vând dubă izotermă 
Raba,autotractor cu șa 16 
tone,motor Renault 5, motor 
Renault 11. Tel. 545219. 
(2316)

• Vând apartament în 
vilă, 3 camere, dependințe, 
mansardă,două balcoane, 
garaj, centrală încălzire 
proprie. Tel. 092 234061. 
(2314)

• Vând mașină înghețată 
Caprigiani, mașină 
înghețată nemțească, 
mașină aerotermă, 
rusească. Informații S.C. 
Francisc Corn, 777350 și 
acasă 770933. (6523)

• Vând urgent mașină 
înghețată, două capete, 100 
DM, negociabil, tel. 242185 
(3713)

• Vând compresor, 100 
I, dotat cu motor 1,8 kW/ 
220 V. Informații Simeria, 
str. 1 Decembrie, nr. 21 
(vulcanizare). (2915)

• Vând și montez 
parbrize, Deva, Dragoș 
Vodă, nr. 12 A. Tel. 233246 
(2917)

• Vând două vaci cu lapte 
și o mânză, semimurano, de 
un an, Hunedoara, str. 
Răcăștiei, nr. 156 (2998)

OFERTE DE
SERVICII

PIERDERI

• Pierdut aviz de însoțire 
a mărfii de la nr. 0315201- 
0315250 al S.C. Complast 
Mogrini SRL Birtin. îl declar 
nul. (2913)

^XOMEMORARl

• Cu adâncă durere 
comemorăm 6 săptămâni 
de la dispariția celui care 
a fost

PETRU-DANIELCIUN

PUBUCITATE

• Angajez băiatpentru 
reparații biciclete, stagiul 
militar satisfăcut, maxi
mum 35 ani. Tel. 092 
203040.(2441)

• Angajez vânzător- 
gestionar cu experiență, 
maximum 35 ani. Tel. 092 
203040.(2441)

• Societate comercială 
angajează director. Condiții: 
stagiul militar satisfăcut, 
studii superioare, vârsta 
până la 30 ani. Tel. 054/ 
232551(2296)

la numai 31 ani. Părinții 
Petru și Ana,fratele 
Emanuel, cumnata Ana- 
Maria,nepotul Alexandru- 
Daniel. Nu te vom uita 
niciodată dragă DANIEL. 
Parastasul are loc la 
Biserica Ortodoxă din Boz 
duminică,6 iunie 1999. 
(2439)

• Cu adâncă durere 
comemorăm 6 săptămâni 
de la dispariția celui care 
a fost

PETRU-DANIELCIUN
Soția Tatiana, fiul Paul- 

Emanuel, socrii lulius și 
Maria, cumnatul Nicu îi vor 
păstra o veșnică amintire. 
(2439)

\ SC EDIL THERMA SA VULCAN ]

i cu sediul în Vulcan
I str. M. Viteazu, bl. 91, parter anunță

organizarea unei licitații publice pentru 
închirierea următorului spațiu:

! • Mihai Viteazu, bl. 3 Al, fostă ceasornicărie1
Icare a avut profilul prestări servicii.
I Licitația va avea loc în data de 15 iunie 1999 la I 
| sediul SC EDIL THERMA SA. |

Ridicarea documentației privind licitația se | 
| poate face până la data de 11 iunie 1999. ;

Depunerea ofertelor se poate face până la data | 
| de 14 iunie 1999, ora 13,00.

Cei Interesați se pot adresa pentru 
informații suplimentare la Biroul Tehnic al 
societății, zilnic între orele 8,00-14,00 sau

' ia telefon 570114, int. 15.

SC HERA SERV SRL Deva

angajează urgent, în condiții 
avantajoase, agenți comerciali în toate 
localitățile județului. Tel.: 0,58-811625

ANUNȚ PUBLICITAR
r

pentru vânzarea de acțiuni prin NEGOCIERE DIRECTĂ

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, București, 
Direcția Vânzări Directe - AGRICULTURA, scoate la vânzare prin NEGOCIERE 
DIRECTĂ, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată 
prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, modificată și completată prin HG nr. 361/ 98, 95,27 

% , rspectiv un număr de 2.076.002 din acțiunile Societății Comerciale “SUINPROD” - SA Orăștie, cu sediul în Orăștie,
str. Luncii, nr. 1, județ Hunedoara, cod fiscal R 3187222, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 
20/225/1991 având:

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

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

Valoarea nominală a unei acțiuni este de 26.000 lei.
Prețul de ofertă de vânzare este de 36.050 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la vânzare este 

de 74.839.872.000 lei.
DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilpic de la Direcția portofoliu Oferte a 

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

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

* Prețul de vânzare al DOSARULUI DE PREZENTARE de 25.000.000 lei, în contul nr. 50555351169,
* GARANȚIA DE PARTICIPARE de 2.245.196.160 lei, în contul nr. 50545351169.
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE și a garanției de participare se 

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

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la negociere este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Pentru participarea la negociere, ofertantul va depune documentele prevăzute în
HG 55/1998, art. 27,‘modificată și completată prin HG nr. 361/1998, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI 

DE PREZENTARE și oferta, inclusiv Planul de afaceri, închise în plicuri sigilate, la Direcția Portofoliu, Oferte din strada 
Stavropoleos, nr. 6, parter, sector 3, București, pănâ la data limită de 21 iunie1999, ora 10,00.

Deschiderea ofertelor va avea loc în aceeași zi (21 iunie 1999), ora 12,00, în prezența ofertanților.
Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în devize convertibile, 

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

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de garanție 
bancară vâlabilă18Ode zile calendaristice de la data depunerii ofertei.

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

Combaterea evaziunii fiscale
Ieri, la Prefectură, a avut 

loc ședința Comisiei 
Administrative. Au participat 
prefectul județului, dl Nico- 
lae Stanca, și președintele 
Consiliului Județean, dl 
Gheorghe Barbu,

în dezbaterea mem
brilor comisiei au fost 
următoarele probleme: 
Informare privind activitatea 
desfășurată de Direcția 
Generală a Finanțelor

Publice și 
Financiar de 
combaterea 
fiscale, 
programului 
specifice a

Controlului 
Stat pentru 

evaziunii 
Realizarea 

de măsuri 
lului 1999

pentru încasarea veniturilor
la bugetul de stat și 
bugetele locale. A prezentat 
Gheorghe Blaj, director 
general.

O scurtă informare a
prezentat și ing. Gheorghe

Brânzan, șeful Secției 
Drumuri Naționale Deva, 
privind starea drumurilor 
naționale în județul 
Hunedoara, lucrări
prevăzute pentru anul 1999 
și proiecte pentru anul 
2000.

Dl Radu Alexandru, 
inspector șef al 
Inspectoratului de Stat 
Teritorial pentru protecția 
Muncii, a prezentat o

informare privind
accidentele de muncă 
produse în anul 1998 și 
trimestrul I 1999. S-a pus 
accent pe cauzele 
producerii accidentelor și 
s-au făcut propuneri 
pentru reducerea lor.

A fost, de asemenea, 
aprobat programul de 
activitate al Comisiei 
Administrative pe 
trimestrul III 1999. (V.N.)

Arbitrii si observatorii - 
etapa din 6 iunie

Divizia D
CIF Aliman Brad - Met. Crișcior; arbitri: Claudiu Durlescu, D. 

Thirt, R. Avram, obs. Petru Spărios.
Vict. Călan - Parângul Lonea: Eduard Kovacs, M. Lucaci, B. 

Popeșcu, obs. Doru Toma.
Constr. Hunedoara - Min. Ghelari: Traian Melha, D. David și CI. 

Crăciuneac, obs. Mircea Pădurean.
CFR Marm. Simeria - Dacia Orăștie: Petru Zlate, S. Corpadi, D. 

Ciocan, obs. Sever Bogdan.
FC Paroșeni Vulcan - Min. Teliuc: Ionel Adam, C-tin Dineș, N. 

Albulescu, obs. Dorel Târșa.
Min. Aninoasa - Min. Bărbăteni: Petre Popa, R. Azamfirei, R. 

Keksedy, obs. Cornel Cărare.

Campionatul județean
Vict. Dobra - Retezatul Hațeg: Zoltan Gergely, C. Pop, C. 

Cârligeanu, obs: loan Deac.
Casino Ilia - Unirea Vețel: Valentin Gavrilă, S. Chiriță, E. 

Ambruș, obs. Marian Dima.

Exporturile românești - cea mai 
puternică scădere din ultimii zece ani

Deficitul balanței
comerciale a României pe 
ansamblul primului
trimestru al acestui an a 
fost de 418,1 milioane 
dolari, în scădere față de 
perioada similară a anului 
trecut, când acesta a avut 
un nivel de 435,1 milioane 
dolari, dar această situație 
a intervenit pe fondul unei 
puternice scăderi a expor
turilor și a importurilor.

în primele trei luni, 
exporturile au totalizat 
1.864,2 milioane dolari, cu 
9% sub nivelul celor 
realizate în aceeași 
perioadă din 1998, 
informează Comisia 
Națională pentru Statistică 
(CNS).

“Această cifră repre
zintă cea mai mare scă
dere a exporturilor din 
ultimii zece ani”, a declarat 
agenției MEDIAFAX Mihai 
lonescu, secretarul
executiv al Asociației 
Naționale a Exportatorilor 
și Importatorilor din 
România (ANEIR).

Scăderea drastică a 
exporturilor, explicată prin 
competitivitatea redusă a 
produselor românești și 
prin pierderea unor piețe 
traditionale, a atras după 

._____ _____________________

Salariul mediu 
net oe economie

Saiariul mediu nominal net 
pe economie a fost, în luna 
aprilie, de 1.479.672 lei, iar cel 
brut de 1.864.722 lei, în creștere 
cu 4,8%, respectiv 5,4% față de 
luna anterioară, informează 
Comisia Națională pentru 
Statistică. Cele mai mari salarii 
nete au fost acordate angajaților 
din sectorul financiar, bancar și 
de asigurări - 4,8 milioane lei, 
urmați de cei din domeniul 
extracției și preparării cărbunelui 
și minereurilor - 2,45 milioane lei, 
precum și de către cei din 
domeniul prelucrării țițeiului, 
cocsificarea cărbunelui - 2,41 
milioane lei. Salarii sub media pe 
economie au fost consemnate 
în sectorul de pielărie și 
încălțăminte - 931.000 lei, 
agricultură - 1,06 milioane lei și 
prelucrarea lemnului - 1,02 
milioane lei.

Raportul dintre indicele 
câștigului salarial mediu nominal 
net și indicele prețurilor de 
consum, care desemnează 
puterea de cumpărare a 
populației, a fost în aprilie de 
100% față de luna precedentă, 
de 92% față de decembrie 1998 
și de 62,4% comparativ cu 
octombrie 1990.X_________ _____________/

sine o diminuare a 
importurilor, în condițiile în 
care 80% din produsele 
exportate au la bază materii 
prime provenite din 
străinătate. Comparativ cu 
primele trei luni din 1998, 
importurile realizate de 
România în primul trimestru 
din 1999 s-au redus cu 
8,1%, cifrându-se la 2.282,3 
milioane dolari.

Potrivit CNS, cele mai 
semnificative scăderi ale 
exporturilor față de primul 
trimestru din 1998 au fost 
înregistrate la produse 
chimice organice - cu peste 
59%, produse alimentare, 
băuturi și tutun - cu circa 
50%, fontă, fier și oțel - cu 
46,7%, automobile, trac
toare și alte vehicule - cu 
33,6%. Pe de altă parte, 
importurile au crescut cu 
peste 40% la automobile, 
tractoare și alte vehicule, 
cu 25,7% la produse ale 
industriei chimice, cu 20% 
la reactori nucleari, boilere, 
mașini, și cu 19,2% la 
mobilă, articole de 
iluminat. Scăderi impor
tante ale importurilor au 
fost consemnate la 
combustibili și uleiuri 
minerale (cu 45,7%), la 
produse chimice organice

(28,4%), precum și la 
animale vii și produse 
animale (27,1%).

Reprezentantul ANEIR 
spune că alte motive 
pentru care deficitul 
comercial a scăzut cu 17 
milioane dolari sunt redu
cerea puterii de cumpă
rare de pe piața internă, 
precum și aplicarea 
suprataxei vamale pentru 
o serie de produse 
provenite din import.

Un ușor reviriment al 
exporturilor a fost simțit 
în luna martie, când 
acestea au crescut față de 
luna precedentă cu 8,4%, 
atingând 667,1 milioane 
dolari, în timp ce 
importurile au crescut cu 
11,9% față de februarie, 
cifrându-se la 807 
milioane dolari.

Mihai lonescu spune 
însă că, în situația în care 
Executivul nu va adopta de 
urgență toate măsurile 
promise de stimulare a 
exporturilor, România are 
toate șansele să încheie 
acest an cu un deficit al 
balanței comerciale de 
circa trei miliarde de 
dolari, după ce în 1998 a 
atins un deficit de 3,5 
miliarde dolari.

UE alocă României 
100 de milioane de 

euro pentru 
600.000 de 
persoane 

disponibilizate
Uniunea Europeană va 

aloca României, prin intermediul 
unui program PHARE, suma de 
100 de milioane de euro pentru 
acoperirea cheltuielilor 
necesare pentru 600.000 de 
persoane disponibilizate, au 
anunțat la București oficiali ai 
Comisiei Europene.

Programul, denumit RICOP, 
își propune să sprijine 
Guvernul de la București în 
restructurarea și privatizarea 
întreprinderilor de stat care 
înregistrează pierderi, 
finanțarea măsurilor sociale 
complementare acestui proces 
și finanțarea depistării unor noi 
oportunități pentru persoanele 
disponibilizate. Pentru început, 
programul RICOP se va 
focaliza pe câteva regiuni 
afectate de restructurare: 
Timiș, Hunedoara, Teleorman, 
Argeș, Brașov, Covasna, 
Brăila, Galați, Bacău și Vaslui.

în cursul anului 1999, 
România beneficiază de 
fonduri PHARE în valoare de 
200 de milioane de euro, 
fonduri destinate pregătirii 
pentru aderarea la Uniunea 
Europeană.

Oficialii comunitari au spus 
că, în anul 2000, România va 
beneficia de fonduri neram
bursabile PHARE în valoare de 

l350 de milioane de euro. f

REZULTATELE ETAPEI A 36-A: Bere Craiova - Min. Berbești 9-0; Petr. 
Stoina - Min. Certej 4-3; Progr. Caracal - Constr. Craiova 2-2; Record 
Mediaș - Petr. Drăgășani 1-3; FI. Moreni - Min. Lupeni 4-1; Șoimii Sibiu - 
Min. Mătăsari 5-0; Gl. Reșița - Pandurii Tg. Jiu 1-2; Aurul Brad - FI. Rm. 
Vâlcea 0-1; Al. Slatina - Min. Uricani 4-2; Forest. Stâlpeni - Petr. Țicleni 4-1.

CLASAMENTUL

Brad; Petr. Drăgășani - Bere Craiova; Min. Lupeni - Progr.Caracal; FI. 
Rm. Vâlcea - Gl. Reșița; Min. Certej - Record Mediaș; Petr. Țicleni - FI, 
Moreni; Min. Uricani - Pandurii Tg. Jiu; Min. Mătăsari - Forest 
Stâlpeni; Constr. Craiova - Petr. Stoina; Al. Slatina - Șoimii Sibiu.

1. BERE CRAIOVA 36 28 6 2 85-24 90
2. FI. Rm. Vâlcea 36 26 4 6 96-38 82
3. Șoimii Sibiu 36 23 10 3 88-31 79
4. Pandurii Tg. Jiu 36 20 3 13 68-36 60
5. Gl. Reșița 36 18 6 12 65-39 60
6. Min. Certej 36 17 6 13 71-53 57
7. Al. Slatina 36 16 3 17 51-53 51
8. Petr. Stoina 36 16 2 18 68.-68 50
9. FI. Moreni 36 14 7 15 63-55 49
10. Constr. Craiova 36 15 3 18 59-57 48
11. Min. Uricani 36 16 0 20 73-78 48
12. Petr. Drăgășani 36 15 2 19 47-66 47
13. Min. Berbești 36 14 5 16 58-81 47
14. Aurul Brad 36 15 4 17 56-54 46
15. Min. Mătăsari 36 14 4 18 39-52 46
16. Petr. Țicleni 36 14 2 20 51-81 44
17. Forest. Stâlpeni 36 14 1 21 52-74 43
18. Min. Lupeni 36 13 3 20 48-81 42
19. Progr. Caracal 36 7 6 23 40-91 27
20. Record Mediaș 36 5 5 26 41-106 20
Etapa viitoare, a 37-a, sâmbătă, 5 iunie: Min. Berbești - Aurul

Trecerea peste frontieră a 
bunurilor culturale mobile

Trecerea peste frontieră a bunurilor 
culturale mobile va constitui operațiune de 
export și se va face temporar sau definitiv, 
numai pe baza unui certificat de export, au 
decis deputății la adoptarea pe articole a 
proiectului legii patrimoniului cultural mobil. 
Potrivit«qrticolelor adoptăte, bunurile culturale 
mobile cu valoare excepțională aflate în 
proprietatea persoanelor fizice sau juridice de 
drept privat vor putea fi exportate doar 
temporar, cu excepția portretelor de familie - 
pictură, grafică, sculptură, fotografie - care 
aparțin cetățenilor români cu domiciliul în 
străinătate. Tot numai temporar vor putea fi 
exportate bunurile culturale mobile clasate, 
aflate în domeniul public.

Deputății au stabilit că patrimoniul cultural 
cuprinde bunurile arheologice, istorice și 
documentare cu valoare deosebită sau 
excepțională (produsele săpăturilor 
arheologice, unelte, ceramică, inscripții, monede, 
sigilii, mărturii istorice, cărți rare, hărți, brevete, 
mărci poștale), bunurile cu semnificație artistică 
(pictură, sculptură, desen, gravură, fotografie, 
obiecte de cult), cu semnificație etnografică și 
etnologică, de importanță științifică și tehnică

(prototipurile aparatelor unicate, creații ale tehnicii 
populare).

Bunurile culturale mobile vor fi clasate în 
bunuri cu valoare deosebită și vor intra în Fondul 
Patrimoniului Cultural și în bunuri cu valoare 
excepțională, ce vor face parte din Tezaur.

Potrivit proiectului de lege, donațiile de bunuri 
culturale mobile făcute instituțiilor publice 
specializate sau cultelor religioase vor fi scutite 
de orice taxe. Bunurile arheologice, epigrafice, 
numismatice, paleontologice sau geolitice 
descoperite în sol, la suprafața solului și 
submarine vor intra în proprietatea statului sau a 
unităților administrative, teritoriale, indiferent de 
regimul juridic de proprietate asupra terenului.

Bunurile culturale mobile aflate în custodia 
unor instituții publice vor fi restituite proprietarilor 
de drept, la cererea scrisă a acestora, potrivit 
dreptului comun. Bunurile culturale mobile 
preluate de autorități ale statului, revendicate de 
foștii proprietari, vor fi restituite acestora pe 
baza unor hotărâri judecătorești. în acest caz, 
proprietarii vor fi obligați ca, înainte de restituire, 
să creeze condițiile de păstrare, conservare și 
securitate a bunurilor.

Anunț de licitație
Compania Națională “APELE ROMANE” SA

Organizează licitație publică deschisă fără preselecție la următoarele 
obiective de investiții finanțate din fonduri PHARE:

1. Refacerea lucrărilor de regularizare a râului Cugir în localitatea 
Cugir, jud. Alba:

2. Supraînălțare dig apărare râu Mureș la Brănișca, jud. Hunedoara;
3. Refacere dig localitatea Lăpușnic, comuna Dobra, jud. Hunedoara;
4. Refacere și apărări de mal râul Strei, comuna Baru Mare, jud. 

Hunedoara;
5. Consolidare maluri râu Mureș în localitatea Mandruloc, jud. Arad;
6. Refacerea lucrărilor de regularizare a râului Romani la Orbie, jud. 

Neamț.
NATURA LUCRĂRILOR: lucrări de regularizare de albii, consolidări 

de mal, supraînăltări de diguri etc.
TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR: 20 iunie 

1999, ora 9,00, la sediul Companiei Naționale “APELE ROMÂNE" SA - 
Direcția Apelor Mureș - Tg. Mureș, str. Samuel Koteles, nr.33, localitatea 
Tg. Mureș.

DESCHIDEREA LICITAȚIEI: 20 iunie 1999, ora 10,00, la sediul 
Companiei Naționale “APELE ROMÂNE" SA - Direcția Apelor Mureș - 
Tg. Mureș, str. Samuel Koteles, nr.33, localitatea Tg. Mureș.

DOCUMENTELE LICITAȚIEI se pot procura contra sumei de 
1.500.000 lei pentru fiecare obiectiv de investiție, de la Compania 
Națională “APELE ROMÂNE" SA - Direcția Apelor Mureș - Tg. Mureș, 
str. Samuel Koteles, nr.33, localitatea Tg. Mureș, telefon 065-166159, 
pentru pozițiile 1, 2, 3, 4 și 5 și de la Compania Națională “APELE 
ROMÂNE" SA - Direcția Apelor Șiret Bacău, str. Cuza Vodă, nr.1, 
localitatea Bacău, telefon 034-137383 pentru poziția nr.6.

GARANȚIA DE PARTICIPARE 20.000.000 lei pentru fiecare obiectiv 
de investiție.

TERMENII LIMITĂ DE FINALIZARE A LUCRĂRILOR: 30.11.1999.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE la telefoanele: 065-166159 pentru 

^pozițiile 1, 2, 3, 4 și 034-137383 pentru poziția 6.

f--------------------------- z-----------------i>
REGIA AUTONOMA “APELE ROMANE”

Filiala Teritorială Tg. Mureș 
SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE

A APELOR DEVA
Str. C.A. Rosetti, nr.9 

Organizează în data de 21.06.1999, ora 9, 
concurs pentru ocuparea unui post de șofer 
cat. B, C, E.

Relații suplimentare la tel. 211773 sau direct 
la sediul unității din Deva, str. C.A. Rosetti, nr.9

’ 
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