
Ca răspuns îa atacul pe cât de brutal, pe atât de prostesc.

Ministrul Marga definește staff-ul 
premierului Vasile: amatorism, 

confuzie, diversiune
Ministrul Educației Naționale, Andrei Marga, a 

răspuns acuzațiilor lansate cu puțin timp în urmă de 
premierul Radu Vasile, la întâlnirea cu liderii sindicali 
ai profesorilor greviști. într-un document pe care 
premierul și l-a însușit, responsabilii MEN erau 
acuzați că au concepții învechite despre finanțarea 
învățământului și că nu creează o alternativă în 
vederea reducerii intervenției directe a statului în 
susținerea învățământului.

“Nu există resurse financiare nefolosite în 
învățământ. Nu este vreo întârziere a salariilor din 
cauza Ministerului Educației Naționale. Sunt însă 
persoane care, după ce au dificultăți cu gramatica 
limbii, se împleticesc și în gramatica ideilor și 
bavardează în afara oricărei realități. Ele confundă

școlile cu fabricile, după ce au confundat absența 
resurselor cu pretinse “blocaje”. Amatorismul și 
diversiunile nu salvează”, afirmă dl Marga. Ministrul 
Educației spune că MEN aplică în finanțarea 
învățământului o concepție racordată la experiența 
europeană actuală și că sunt pregătite noi schimbări 
în acest domeniu: o ordonanță guvernamentală 
privind constituirea fondului de susținere a 
învățământului, stabilirea competențelor locale privind 
finanțarea învățământului preuniversitar, trecerea 
burselor sociale ale elevilor și studenților la MMPS, 
legea facilităților sociale pentru elevi și studenți, 
reglementarea generală a burselor contractuale, 
reglementarea contribuțiilor comunităților locale la 
susținerea învățământului și altele (A.)'

La sfârșitul lui iulie, 
începutul lui august.

Bugetul va fi 
rectificat ’Ti sus"

Evocând “o discuție cu 
premierul Radu Vasile”, 
deputatul țărănist Sorin 
Lepșa a anunțat, la q 
conferință de presă, că “la 
sfârșitul lui iulie sau 
începutul lui august va 
avea loc o rectificare de 
buget”. “Va fi sigur o 
rectificare în sus", a 
precizat el, refuzând însă 
să spună cu cât vor crește 
sumele alocate cheltu
ielilor bugetare.

Olanda susține 
integrarea rapidă în UE 
a României și Bulgariei 

Situația din Kosovo va determina în mod 
“inevitabil” accelerarea procesului de integrare în 
Uniunea Europeană a unor țări precum România și 
Bulgaria, a declarat ministrul olandez de Externe, J.J. 
van Aartsen. “Deși nu putem afirma cu siguranță că 
România și Bulgaria vor fi invitate la negocierile de 
aderare cu ocazia summitului UE de la Helsinki, 
planificat pentru sfârșitul acestui an, șansele ca acest 
lucru să se întâmple sunt foarte mari", a susținut 
ministrul. El a mai spus că în următorii cinci ani vom 
asista la o accelerare a extinderii UE, iar cele șase 
țări care au început deja negocierile de aderare au 
mari șanse de a deveni membre cu drepturi depline 
ale Uniunii.

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA
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Rezultatele obținute la 
examenul de capacitate 
confirmă tradiția muncii » 

serioase la clasă

Județul 
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încă o lovitură dată... agriculturii românești

Drumul de la grânar 
la colonie

Cum a evoluat agricul
tura românească după 
1989 se poate vedea cu 
ochiul liber privind la starea 
jalnică a câmpurilor nelu
crate - de ordinul milioa
nelor de ha la nivelul țării, 
la fostele complexe agro
zootehnice rămase acum 
doar ca adevărate vestigii 
ale comunismului - soartă 
ce se pare că este rezer
vată cu bună știință și 
Comtimului, cândva unitate 
fanion care dădea certitu
dine pentru securitate ali
mentară, la viile și livezile 
abandonate și sălbăticite, 
la amenajările de irigații 
complet degradate acum, 
la hârburile de utilaje ră
mase din fostele SMA-uri și 
IAS-uri, la distrugerea zoo
tehniei și pășunilor, precum 
și la producătorii agricoli - 
care au mai supraviețuit, 
care practică o agricultură 

arhaică, cu coasa, sapa și 
cu animalele tot mai puține 
la număr. Cam aceasta 
este imaginea actuală a 
unui sector cu care s-a pier
dut pariul, în lipsa unei po
litici și strategii clare. în loc 
să asigure belșug și bună
stare, cum se întâmplă în 
alte țări, să constituie o 
șansă de redresare a țării 
în ansamblul său, agricul
tura românească - cândva 
grânar al Europei, a ajuns 
la sapă de lemn, cum se 
spune, pentru hrana popu
lației ajungând să impor
tăm 40-50 la sută din con
sumul intern necesar. Poli
ticile de distrugere a agri
culturii românești au fost 
bine conduse și dirijate, aici 
regăsindu-se și rolul orga
nismelor financiare inter
naționale, inclusiv cu fai
mosul lor program ASAL. 
Pas cu pas s-a urmărit, mai 

ales după 1996, să fie lichi
dat și nu încurajat poten
țialul productiv al agricul
torului autohton. Băncile 
care au înflorit pe seama 
distrugerii multor agricul
tori, prin dobânzile practi
cate, au avut, firește, un rol 
esențial în ducerea agri
culturii românești la sapă 
de lemn. Din exportatori, 
care să aducă valută țării, 
ne complăcem în situația 
de colonie și piață de des
facere pentru cei cu exce
dent de produse agroali- 
mentare, chiar dacă aces
tea (vezi cazul celor din 
Belgia) au o calitate îndo
ielnică..

Apoi, să nu uităm că și 
industria cu prețurile ei 
amețitoare la tractoare și 
mașini agricole a făcut

Nicotae TÎRCOB
(Continuare în pag. 3)
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x la 30 de zile - 
70% /an 

prin captatoare - 98%/an
X la 90 de zile - 

75% /an 
prin capitalizare - 99%/an

• Anunț la 
intrarea într-o 
localitate

“A utomobiliști, 
încetiniți, n-avem 
spital! ”

Școala Generală Nr. 1 din 
Deva este una dintre cele mai 
vechi instituții de învățământ din 
municipiu și, drept urmare, cu 
atât mai cunoscută, 
consolidându-și de-a lungul 
timpului reputația prin calitatea 
cadrelor didactice de aici - 
învățători și profesori - prin 
mâna cărora s-au perindat un 
mare număr de generații; prin 
seriozitatea actului instructiv- 
educativ, ca și prin faptul că 
oamenilor de la catedră, 
specializați în învățământul 
primar și gimnazial, nu le-a foșt 
indiferentă situația elevilor lor, a 
familiilor din care aceștia provin. 
Aici, elevii se înscriu după 
îndemnul propriului lor suflet și al 
părinților lor, al colegilor mai mari, 
al fraților și surorilor care au 
trecut prin această școală, sau 
au auzit de profesorii ce predau. 
De aici începe munca adevărată, 
fără menajamente.

Școala s-a străduit în tot 
momentul să ofere condiții 
normale de învățătură, sprijin 

Coadă mare la plata impozitelor în Deva! De ce oare unii lasă 
totul pe ultimele două zile de achitare nemajorată?!

Foto: Traian MÂNU

venind și din partea părinților, 
dar și din partea Consiliului 
local, al unor sponsori.

Sigur, rezultatele nu au 
întârziat să apară, 
conturându-se în timp și o 
tradiție a rezultatelor bune la 
reușita în liceele de prestigiu 
ale municipiului care să le 
ofere ulterior prilejul reușitei în 
învățământul superior.

Despre calitatea actului 
instructiv-educativ vorbesc și 
rezultatele ultimului examen - 
cel de capacitate - premieră a 
ultimilor zeci de ani. Școala 
Generală Nr. 1 Deya a fost 
desemnată unul dintre 
centrele examenului de 
capacitate la care au participat 
elevi, după cum ne spunea dl 
prof. Doru Drămnesc, 
directorul școlii, din Deva, 
Cristur, Certeju de Sus, Băița, 
Hărțăgani, Brănișca și Muncelu 
Mic. Ceea ce dorim să reliefăm

________ MinelBODEA
(Continuare în pag. 8)

Vața de Jos și Val - d’Ajol, 
localități înfrățiter

Ne-a vizitat la redacție dl Gheorghe Rus, 
primarul comunei Vața de Jos, prezentându-ne 
documente referitoare la vizita delegației pe care 
a condus-o în Franța la Val-d’Ajol. Relația cu 
localitatea franceză este anterioară acestei 
vizite, francezii fiind anul trecut oaspeții celor din 
Vața. Dar angajamentul solemn de înfrățire a 
celor două așezări s-a semnat de către primarii 
Gh. Rus și P. Faivre, pe 5 iunie a.c., în urma 
hotărârilor adoptate de cele două consilii locale. 
Din acordul încheiat ,,în spiritul prieteniei 
adevărate și al înțelegerii reciproce" se reține 
angajamentul de a asigura relațiilor încheiate 
„continuitate în toate domeniile”.

Deocamdată o colaborare concretă se 
conturează în domeniul învățământului. Se 
preconizează ca un profesor din Vața să 
predea în Val-d’Ajol și de la ei unul să-i învețe 
pe copiii de aici franceza. Se vor organiza și 
schimburi de elevi, urmând ca francezii să vină 
în vizită la colegii lor din Vața. Cazarea

r
participanților la schimb în familii le facilitează 
însușirea limbii și cunoașterea culturii țării 
gazdă, favorizează realizarea înfrățirii în spiritul 
prieteniei.

In cadrul vizitei de 4 zile la Val-d’Ajol, 
primarului din Vața i s-a conferit medalia 
orașului francez, delegația română a vizitat 
mai multe obiective economice și culturale, 
localități învecinate. O impresie deosebită i-a 
făcut dlui Rus gradul de civilizație a gazdelor, 
inclusiv copiii fiind preocupați de păstrarea 
curățeniei, starea bună a drumurilor și mai 
ales ferma zootehnică pe care au văzut-o. O 
familie cu 4 membri se ocupă de peste 100 ha 
de teren pentru asigurarea furajelor pentru 40 
de vaci, a căror producție zilnică de lapte 
este de 30-40 de litri. Statul asigură piața de 
desfacere pe bază de contracte respectate 
cu strictețe de ambele părți.

Viorica ROMAN

La Cooperativa “Arta Populară” Hunedoara

EX £tr]1

Cooperativa “Arta Populară” din Hunedoara 
a luat ființă în anul 1991, desprinzăndu-se de la 
“Drum nou” și are în componență trei secții: 
aceea de țesut covoare, croitorie comandă 
pentru femei și curățătoria chimică. Cum relata 
dna Gabriela Tănase, președinta unității, “acti
vitatea de bază este aceea de țesut covoare. 
Croitoria lucrează doar pentru ocazii speciale, 
deoarece concurența ca și apariția nume
roaselor magazine cu articole de second-hand 
au făcut ca solicitările de articole vestimentare 
să fie mult mai puține.”

La "covoare” lucrează 18 persoane, în me
seria de țesător manual covoare nodate, majo
ritatea femei vârstnice, intenția conducerii fiind 
aceea de a mări numărul lucrătoarelor la acest 
atelier. “Vom atrage tinere spre a se califica,

VREM

vom împrospăta rândurile celor care țes 
covoare, existând posibilitatea ca instruirea să 
se facă la locul de muncă - afirma 
interlocutoarea noastră. Se lucrează pe bază 
de comenzi lunare prin ICE Coop București, 
dumnealor încheind pentru noi contractele cu 
parteneri străini”. Au fost și comenzi pentru 
populație, onorate de aceeași secție. “Se 
lucrează orice fel de model, la dimensiunile 
solicitate - mai spunea dna președintă. In 
prezent avem un gol în producție deoarece ur
mează demararea contractului". Există însă 
speranțe de mai bine, în sensul că se va lucra 
în sistem “lohn", asigurându-se o dată cu co-

Estera SÎNA
(Continuare în pag. 3)
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Azi, finala 
Cupei Rapid - 

Steaua
A sosit și ziua 

desfășurării finalei Cupei 
României la fotbal. Astă 
seară, stadionul “Lia 
Manoliu” va fi intens 
populat de susținătorii 

I celor două cunoscute 
formații din primul eșalon 
fotbalistic, Rapid și 

i Steaua. FRF a pus în 
vânzare 50.000 de bilete, 
din care 8.000 de tichete le 
va cumpăra clubul Rapid, 
număr identic cu cel cerut 
și de Steaua. Cele două 
“tabere” ale suporterilor 
au stabilite sectoare 
precise pe stadion 
rapidiștii se vor afla la 
tribuna a II-a și peluza 
dinspre Piața Muncii.

Rapidiștii, după ce au 
câștigat titlul, sunt deciși 
să ia și Cupa. Conducerea 
clubului ceferist crede 
mult în victoria vișiniilor și 
a efectuat ample pregătiri 
pentru eventuala sărbă
torire a evenimentului, 
după modelul recentei 
Fieste din Giulești, la 
câștigarea campionatului. 
De cealaltă parte, steliștii, 
clasați doar pe locul 3 în 
clasamentul final, vor să 
câștige măcar Cupa. 
Ambele echipe s-au 
pregătit cu multă atenție, 
fiecare mizând pe victorie. 
Ne așteptăm la o partidă 
viu disputată, care să 
exprime și potența 
fotbalului nostru intern.

Telespectatorii pot 
urmări acest meci la 
TVRl, de la ora 20,30.

Succese ale 
atJeților hunedoreni

La București s-au desfășurat întrecerile 
unei noi ediții din cadrul Grand Prix-uiui 
"Castrol’’, competiție care a constituit un 
important criteriu de selecție pentru 
alcătuirea loturilor reprezentative aie 
României în vederea participării ia 
Campionatele Europene și Cupa Europei.

Spre satisfacția noastră, ionela 
Bungărdean, legitimată ia Centrul județean 
de Atletism Hunedoara ■ Deva, a reușit să 
se claseze pe locul / ia tineret și pe un 
onorant ioc IVia senioare, în proba de 5000 
m, cu un timp bun -15'46” 56, ceea ce îi va 
permite să participe ia Campionatele 
Europene. Antrenorul acestei sportive, di 
prof. Mihai Luca, s-a declarat optimist și 
speră în rezultate ia fei de bune, pentru 
actualul sezon competiționai.

în cadrul aceleiași compeții - Maria 
Cioncan a ocupat locul ii ia 800 m - 
senioare, iar colegul ei Robert Mo in ar - locul
ii ia săritura în lungime. Ambii sportivi sunt 
legitimați ia CS Siderurgica și sunt pregătiți 
de antrenorul emerit Ștefan Berecszaszy.

O bună comportare au avut sportivii 
deveni ia Campionatele Naționale Școlare. 
Tânăra atletă ioana Popovici - CSS Cetate 
Deva- pregătită de dna prof. Mariana Miadin, 
a ocupat locul iii în proba de 3000m.

Mihaeia Junie (antrenor Nicoiae Aiexe) 
și Alin Bustan (antrenor Mihai Luca) s-au 
situat pe locurile iVia 800m, respectiv 1500 
m.

Campionatul 
National de Raliuri•

Etapa a ii-a din cadrul Campionatului 
Național de Raliuri, desfășurată ia Ciuj- 
Napoca pe un teren care a alternat (ma
cadam și asfalt) nu a adus prea multe 
noutăți în ceea ce privește clasamentul. 
Echipajul Valentin Banciu/ Monea Secara 
• Banciu, chiar și în condițiile în care au 
avut probleme tehnice, s-a situat pe locul
iii ia grupa N, cu un timp care este “în top ” 
- 1h22’00”.

Pilotul Valentin Banciu ne-a declarat 
că este mulțumit de acest rezultat, care 
putea fi mai bun fără defecțiunea tehnică 
de ia proba specială cu nr. 3. Cert este că

r------------- — —-------------- —-----------— — —.

! Fotbalul în vacanță
Fotbalul a Intrat în vacanță, dar asta nu înseamnă 

| că activitatea la cluburi a încetat, dimpotrivă, preocupările 
* conducerilor asociațiilor privind activitatea de viitor a 
I fotbaliștilor care vor să se transfere la alte echipe se află 

pe multe agende de lucru. • Conducerile cluburilor FC 
Koln șl VfL Wolfsburg asupra sumei de transfer al lui 
Dorinei Munteanu la VfL. Este vorba de 2-2,5 milioane DM. 
• în jurul datei de 20 Iunie, la Petrolul este așteptat un 
impresar chinez pentru transferarea unor jucători 
prahoveni la trupa “galben albastră”. Petroliștii mai au 
ceva oferte și din Grecia. •Lobonț este unul dintre cei 
mai curtați fotbaliști români. După ofertele din Italia și 
Olanda, Bogdan Lobonț a mal primit o invitație și din Anglia. 
Clubul Rapid cere 5 milioane de dolari pentru un eventual 
transfer al ex-hunedoreanulul Lobonț.
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DIVI2IA 81
Rezultatele ultimei etape: Dacia Brăila - Rocar Buc. 

1-9; Rulmentul Alexandria - Precizia Săcele 2-0; 
Nitramonia Făgăraș - Midia Năvodari 2-1; Sportul 
Stud. - Poiana Câmpina 5-1; Metrom Brașov - Dunărea 
Galați 2-1; CimentuJ Fieni - Laminorul Roman 2-0; 
Tractorul Bv. - Politehnica lași 4-2; Chindia Târgoviște 
- FC Brașov 3-2.

CLASAMENTUL FINAL
1. FC BRAȘOV 34 21 8 5 64-22 71
2. Rocar 34 22 3 9 69-35 69
3. Cimentul Fieni 34 17 7 10 53-33 58
4. Poli lași 34 15 7 12 49-45 52
5. Laminorul R. 34 16 4 14 43-33 52
6. Midia Năvodari 34 14 8 12 53-34 50
7. Poiana Câmpina 34 14 8 12 42-47 50
8. Precizia Săcele 34 15 4 15 45-40 49
9. Metrom Brașov 34 14 6 14 48-37 48
10. Gloria Buzău 34 15 3 16 40-42 48
11. Chindia Târg. 34 14 5 15 43-46 47
12. Sportul Stud. 34 13 8 13 38-33 47
13. Tractorul Brașov 34 15 2 17 47-54 47
14. Dunărea Galați 34 14 5 15 44-45 47
15. Petrolul Moinești 34 14 5 15 45-41 47
16. Rulmentul Alex. 34 13 5 16 39-30 44
17. Nitramonia Făg. 34 9 6 19 30-62 33
18. Dacia Brăila 34 2 4 28 12-12510

următoarele etape vor fi mai 
spectaculoase, lupta pentru podiumul de 
premiere fiind continuă.

Pentru echipajulhunedorean de ia AS 
Autos port VB, dificultățile de abia acum 
încep, deoarece întreținerea auto
turismului de concurs - Andi Coupe S2 - 
este deosebit de costisitoare, iar 
participarea ia aceste etape se ridică ia 
sume destui de mari. Cum sponsori care 
să sprijine financiar echipa nu au fost, 
rămâne incertă o evoluție viitoare în 
campionat a acestui echipaj hunedorean.

Gimnastele de la 
“CSS CETATE” Deva 

medaliate la 
“Hungarotel Cup”

Federația maghiară de gimnastică a 
organizat, cu sprijinul Companiei naționale 
de comunicații din Ungaria, o nouă ediție 
a turneului internațional dotat cu “Cupa 
Hungarotel". Au participat sportivi din 8 
țări, Ucraina și România fiind printre fa
vorite.

Din țara noastră a participat un grup 
de sportive legitimate ia CSS Cetate 
Deva, care au reușit să obțină rezultate 
deosebite ia Bekescsaba.

Monica Luca (antrenori Octavia și Dan 
Burincă) a ocupat locul iii cu echipa și în 
finalele pe aparate a cucerit o medalie de 
argint ia bârnă și o medalie de bronz ia 
sărituri, cu mențiunea că pentru execuția 
de ia solea a fost răsplătită de organizatori 
cu un premiu special.

Lenuța Siabu (antrenori Monica 
Stamate și Cristian Enoiu) s-a clasat pe 
locul i ia individual și cucerind apoi 
medaliile de aur ia soi, bârnă și paralele, 
cu argint ia sărituri, dar și o medalie de 
bronz cu echipa.

Lucia Rusan (antrenoriLiiiana Cozma 
și loan Cărpinișan) s-a situat pe locul iii ia 
individual compus și cu echipa cucerind 
medaliile de bronz ia paralele și soi.

Rezultatele sunt importante pentru 
palmaresul internațional ai clubului și 
confirmă făptui că participarea la 
competițiile internaționale este benefică 
atât pentru sportivi cât și pentru antrenori.

Nicoiae GAVREA

Pregătiri înaintea startului la aeromodelism.
Foto: Traian MÂNU

DIVIZIA J JUNIORI
Rezultatele etapei a 25-a din 13 iunie:
Met. Crișcior - Victoria Călan (teren nereg.) 0-3; 
Parângul Lonea - Constr. Hunedoara 3-3;
Min. Ghelari - CFR Marmosim Simeria 1-7; 
FC Dacia Orăștie - FC Paroșeni Vulcan 1-3.

CLASAMENTUL
1. FC PAROȘENI VULCAN 21 17 1 3 80-22 52
2. CFR Marm. Simeria 21 16 2 3 98-21 50
3. Parângul Lonea 21 14 3 4 90-33 45
4. FC Dacia Orăștie 21 13 1 7 103-33 40
5. Constr. Hunedoara 21 11 6 4 76-29 39
6. Victoria Călan 22 11 4 7 70-31 37
7. Min. Bărbăteni 22 11 4 7 85-56 37
8. Minerul Aninoasa 21 7 3 11 46-58 24
9. Min. Teliuc 20 6 2 12 36-54 20
10. CIF Aliman Brad 20 3 1 16 18-111 10
11. Min. Ghelari 21 2 0 19 39-99 6
12. Met. Crișcior 21 1 2 18 15-199 5

Ultima etapă din 20 iunie:
CIF Aliman Brad - Min. Aninoasa; 
Constr. Hunedoara - Met. Crișcior; 
CFR Marm. Simeria - Parângul Lonea; 
FC Paroșeni Vulcan • Min. Ghelari; 
Min. Teliuc - FC Dacia Orăștie.

Cupa "Zarandului” la 
orientare sportivă

în perioada 11-13 iunie 1999, în localitatea Odvoș din 
județul Arad s-a desfășurat concursul de orientare sportivă 
cupa “Zarandului”, concurs aflat la ediția cu nr. 37.

La aceste întreceri au participat și sportivii deveni 
componenți ai secțiilor de orientare sportivă din cadrul 
Palatului Copiilor și A.S.’’Condor”.Rezultatele au fost pe 
măsura pregătirii, sportivii din Deva reușind să obțină 3 
locuri I, 2 locuri II și 1 loc III prin: Jalia Isabela, locul I, categ. 
18 ani; Kelemen Mihai, locul I, categ. 18 ani, Pavel larina, 
locul I, 14 ani, Dohotaru Gabriel, locul II, 21 ani, Cârje 
Bogdan, locul II, 14 ani, Fircscu Florin, locul III, 21 ani.

Prin intermediul ziarului “Cuvântul liber” conducerea 
Palatului Copiilor și A.S.’’Condor” din Deva mulțumesc 
tuturor sponsorilor care au făcut posibilă participarea 
sportivilor la acest concurs și să sperăm să fie alături în 
continuare de acești minunați copii în drumul lor spre 

.afirmare.

0 victorie a ambiției
Minerul Lupeni - 
Grivița București 

18-10 (6-0)
Disputată pe o vreme însorită, partida de rugby a fost una 

a ambiției de-a învinge cu orice preț pe bucureștenii veniți 
cu “nasul” pe sus, siguri de victorie.

încă din primele minute, pachetul de înaintași pistonează 
apărarea adversă forțând-o din ce în ce mai mult să cedeze 
teren greșind mai toate baloanele, ba chiar obstrucționând 
jocul frumos, bine legat al minerilor.

După ce în min. 8 Hanzi ratează de puțin o lovitură de 
penalitate, min. II aduce deschiderea scorului prin același 
Hanzi dintr-o lovitură acordată în apropierea buturilor, 
aproape perpendicular.

Grivița nu ripostează urmărind doar ambiția minerilor 
de a-i pune la “colț” și a le mai rupe din ritmul lor. Ocaziile 
de eseu se perindă prin min. 24 și 33 când Ivănuș și Patrichi 
încearcă vigilența durei apărări a lui Olăroiu, Preda și 
Pricop. Până la pauză Hanzi mai fructifică o penalitate și 6- 
0.

La reluare Grivița orgolioasă prinde un balon, o degajare 
prin Tudor oprit în apropierea buturilor și lovitura de 
penalitate este ușor realizată de Răducanu.

Minerii revin și în min. 49 beneficiază de o lovitură la 
aproape 25 m Hanzi ridicând scorul la 9-3. -

Grivița-Castor atacă perpendicular pe buturi, obțin câteva 
margini câștigate prea ușor, o grămadă ordonată aproape 
de terenul de țintă și-un mai bine dirijat de Olăroiu, lui 
Gagiu rămânându-i doar culcarea balonului și încercarea 
reușită. Transformarea aproape de colțul terenului bine 
executată de Răducanu în min. 58 minerii se văd conduși 9- 
10.

Scorul resimțit al unei posibile înfrângeri îi trezește pe 
elevii lui V. Bercu, ambiția făcându-i să nu mai cedeze nici 
o palmă de teren. Jocul se leagă din ce în ce mai bine și 
puțin le-a trebuit în min. 66 când la 3 m de buturile 
grivițenilor Nicoară trimite prin apărarea adversă lui Ceru 
placat dur de Neacșu și scapă în tușe. Ivănuș interceptează, 
face un cârlig și în fuga lui spre buturi reușește un drop gol, 
preluând din nou conducerea.

Hanzi, un tânăr ambițios, spre final mai înscrie două 
lovituri smulse pe intrările în plină viteză a oaspeților, 
răzbunând ocaziile irosite ale ortacilor. Bucurie mare în 
tribune, fanfara minerilor prezentă cântă de mama focului, 
oaspeților surprinși de euforia generală rămânându-le doar 
să aplaude victoria gazdelor bine meritată. Bun arbitrajul 
lui Părțac Emil ajutat de asistenții Mărginean loan și 
Giurgiu Claudiu, toți din Cluj-Napoca. Observatorul fe
deral Paul Soare - București, vicepreședinte al FRR, a 
felicitat minerii și le-a urat succes.

Minerul Lupeni: Pingert, Deac, Nagy (Sabău 76), 
Ungureanu, Năstase, Rațiu, Dihic, Ștefan, Ceru, Ivănuș, 
Nicoară, Opaină, Tudose, Hanzi, Patrichi.

Eugen POPA y

CAMPIONATUL
JUDEȚEAN DE FOTBAL

Rezultatele ultimei etape din 13 iunie:
Retezatul Hațeg - Santos Boz 13-1; 
Unirea Vețel - Fotbal Start 3-0; 
Gloria Geoagiu - Energia Deva 5-1; 
Poiana Rusca - Victoria Dobra 0-3;
Casino Ilia - stă.

CLASAMENTUL
1. CASINO ILIA 16 13 0 3 47-14 39
2. Victoria Dobra 16 11 2 3 48-18 35
3. Retezatul Hațeg 16 10 3 3 48-16 33
4. Gloria Geoagiu 16 10 0 6 37-30 30
5. Unirea Vețel 16 8 1 7 31-33 25
6. Energia Deva 16 6 1 9 24-30 19
7. Santos Boz 16 5 1 10 24-52 16
8. Fotbal Start Deva 16 3 0 13 19-49 9
9. Poiana Ruscă 16 2 0 14 9-45 6
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Pensionarii hunedoreni - în

| Forumul județean a1 Parti- 
| dului Pensionarilor din România 
. - Filiala Hunedoara a adus în 
I dezbatere sâmbătă la Deva, 
I cu ocazia Conferinței Jude- 
| țene a partidului, starea dra- 
■ matică în care au ajuns în cea 
! mai mare parte oamenii vârstei 

I a treia. După o viață de muncă 
| nivelul pensiilor este sub pra- 
| gul de mizerie, iar dintr-o sumă 
Ide bani lunară nu se pot achita 

nici măcar chiriile sau medi- 
I camentele, fără a se mai avea 
| alte pretenții.
> în cadrul dezbaterilor s-au 
|_adus acuze actualei guvernări

Drumul de la grânar 
la colonie

(Urmare din pag. 1)

imposibilă dotarea cu mij
loace mecanizate. Cum s-a 
făcut decapitalizarea siste
matică a agriculturii autoh
tone, iar exporturile de uti
laje n-au mers ca pe roate, 
a căzut și industria de 
tractoare și de mașini 
agricole.

Războiul cu zootehnia 
a fost câștigat ușor, lovind 
fără milă în producătorul 
intern prin importuri ma
sive de carne, ouă, prepa
rate ș.a. din țări unde se 
practică subvenții pe 
scară largă și cu prime de

pragul disperării!
care privește cu dispreț milioa
ne de oameni a căror viață a 
ajuns un chin, iar pensionarii - 
categoria cea mai defavorizată 
din țară este curtată numai în 
campania electorală pentru a 
se obține voturi, iar în rest, 
“Dumnezeu cu mila".

Dezinteresul pentru 
această categorie socială s-a 
spus între altele derivă și din 
lipsa de la conferință a repre
zentanților Prefecturii, Consi
liului Județean și ai Primăriei 
Deva, care deși au fost invitați 
nu au răspuns solicitării 
adresate.

export ce ajung la 40-60 
la sută din valoarea pro
duselor respective. La noi 
s-a abandonat însă acest 
sistem stimulativ, conside- 
rându-se probabil că ță
ranul este dispus să lucre
ze și în pierdere, numai 
din patriotism sau poate 
.din nevoia de a avea o 
ocupație, de dragul omu
lui de la oraș pe care tre
buie să-l hrănească (I). 
Crezând în virtuțile capita
lismului și ale economiei 
de piață, care reglează 
totul, statul n-a ajutat cu 
nimic, ci din contră a pus 
frâne unde a putut, pentru 
ca nu cumva să mai avem

în cadrul dezbaterilor s-a mai | 
susținut ideea participării PPR cu | 
candidați proprii atât la alegerile . 
locale cât și la cele generale • 
pentru ca cei aleși să reprezinte | 
cu răspundere această cate- | 
gorie socială lovită dramatic în ■ 
ultimii ani de după 1989. 1

Fiind o conferință de alegeri I 
reprezentanții pensionarilor hu- | 
nedoreni și-au ales președintele | 
organizației județene în persoa- . 
na domnului loan Matache, ur- 1 
mând ca după 1 iulie să se atri- I 

buie și celelalte funcții la nivelul 
Comitetului județean.

ComeiPOENAR

I

I 
J

ceva competitiv și perfor
mant în țară.

Parcă nu erau de ajuns 
toate astea, că dl ministru 
al agriculturii și alimenta
ției, în marele său avânt 
demolator de electronist, 
anunță că nici de spe
cialiști nu mai are nevoie, 
trecând la o reformă radi
cală în domeniu, afirmând 
că la centru lucrează doar 
cu 10 angajați în loc de 
375, urmând ca și în teri
toriu să opereze schimbări 
de structuri. Dacă nu ne 
mai trebuie specialiști agri
coli, pentru ce-i mai pre
gătesc oare facultățile de 
profil?

L-am abordat pe dl Nico- 
lae David, primarul comunei 
Orăștioara de Sus, la modul 
direct:

- Cum este bugetul co
munei în acest an?

- Foarte subțire, ca peste 
tot. Am primit 330 milioane de 
lei de la bugetul central, iar 
restul până la 657 milioane 
este prevăzut să-l realizăm din 
venituri proprii. Ei bine, veni
turile proprii nu cred că le vom 
atinge. Tocmai procedăm la re
ducerea salariilor noastre, ale 
lucrătorilor primăriei, la 80 %. 
Ca o primă măsură.

- Ce veți face cu banii, 
așa puțini câți sunt?

- Circa 90 de milioane vor 
fi alocați întocmirii Planului urba
nistic general obligatoriu a fi

“NE STRĂDUIM, VREM SĂ EXISTĂM”
(Urmare din pag. 1)

menzile și materia primă. 
Urmează să se încheie 
contractul.

întrebării noastre, refe
ritoare la condițiile sociale la 
locul de muncă, dna Tănase a 
răspuns: "Complexul acesta 
(din strada G. Enescu - n.n.), în 
care noi avem cele mai multe

Esențial este că 
oamenii înțeleg

elaborat în acest an și care a 
și fost dat în lucru. Restul de 
bani îi vom folosi la repararea 
drumurilor, la diverse reparații 
la clădirile de interes general 
ș.a. în anii trecuți ne-am pre
ocupat de punerea la punct a 
școlilor și căminelor culturale 
așa că aici nu suntem nevoiți 
să cheltuim mulți bani.

- Ce spun oamenii de 
faptul că bugetul este 
sărac?

- Am făcut larg cunoscută 
treaba asta. Și-o spun cu toată 
sinceritatea și răspunderea - 
oamenii înțeleg că țara trece 
printr-o perioadă grea.

- Toți?
- Nu toți. Ceea Ce mie mi 

se pare foarte interesant 
este faptul că oamenii nu nu
mai că înțeleg ce v-am spus 
ci și pun mâna să facem 
ceea ce neapărat trebuie fă
cut. Vine un om sau mai mulți 
la primărie și zic: “Domnule 
primar ar trebui să reparăm 
podul de pe ulița noastră, să 
dregem drumul” ș.a. “Bine, 
dar puneți mâna la treaba 

spații, este vechi. Condițiile 
sociale nu s-au mai îmbunătățit 
cu nimic. Nu am avut bani 
pentru a investi în 
îmbunătățirea acestora. 
Condițiile în care vom încheia 
contractele viitoare ne vor 
oferi, sperăm, mai multe 
avantaje. Noi ne străduim, 
vrem să existăm."

O problemă grea cu care 
se confruntă cooperativa este 

asta?” îi întreb. “Sigur că da!” 
Așa s-au petrecut lucrurile în 
primăvara trecută. Am asi
gurat transportul de balast la 
drumurile ce ies în câmp și 
oamenii l-au împrăștiat.

- în Orăștioara de Sus 
nu sunt și din aceia cate 
judecă aproximativ că pri
măria să le facă pe toate 
zicând “d-aia i-am ales”?

- Puțini, dar se lasă și ei 
antrenați de participarea ce
lorlalți. Revin la ideea de mai 
înainte, ziceam că oamenii în
țeleg că este greu, dar ar vrea 
să știe cât o să țină acest 
greu, când va începe binele.

- Este omenesc acest 
fenomen.

- Dar nimeni nu le spune 
treaba asta. Și e păcat. Dacă 
li s-ar spune limpede s-ar 
mai liniști sufletește, ar dis
părea îngrijorarea față de 
ziua de mâine și ar pune mai 
vârtos umărul la îndreptarea 
lucrurilor.

- Aveți perfectă drep
tate, die primar.

Traian BONDOR

aceea a încasării contravalorii 
produselor executate. Fluxul 
tehnologic la covoare este de 
lungă durată, de 3-4 luni, 
depinde de dimensiunea 
covorului. Or, manopera trebuie 
plătită între timp. Până la 
încasarea efectivă a banilor 
pentru comenzi trece mult timp. 
Se speră că lucrul în “lohn" va 
elimina neajunsurile legate de 
procesul de producție.

INtrf 14 IUNIE -14 AUGUST
IViEOF LUMINA SOArELUI 0 NOUĂ ofertă:

în loc de 25$, cartela CONNEX GO! e acum 
doar 15$: Cu o cartelă valorică de 12$ inclusă!

Cumpărând orice pachet CONNEX GO!, vei 
primi o pereche de ochelari pentru eclipsă.

N-ai mai avut o ocazie așa mare. Și dacă nu 
profiți de ea, o să rămâi cu ochii-n Soare!

* Prețurile nu includ TVA. 
** în limita stocului disponibil.

A
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Aceasta a fost una din 
concluziile discuției purtate 
cu dnii ec. Voicu Cojocaru, 
manager, și ing. Gheorghe 
Palcanin, director tehnic în 
cadrul Direcției județene a 
drumurilor R.A.(D.JlD. 
R.A.). Transferul adminis
trării drumurilor comunale, 
începând cu acest an, din 
portofoliul Direcției în cel al 
consiliilor locale s-a vrut a 
fi un pas făcut în direcția 
autonomiei locale. Din pă
cate, efectele acestei des
centralizări induc un cost, 
nu un venit, la nivelul prea 
sleitelor bugete locale. Și 
nu e vorba de o cheltuială 
oarecare ci, dat fiind pre
țurile practicate în sectorul 
manoperelor rutiere, se aș
teaptă de la primării chel
tuirea cel puțin a câtorva 
sute de milioane de lei, cât 
ar costa bugetul unei comu
ne întreținerea drumurilor 
aferente. întrebând dacă vor 
putea bugetele locale să su
porte o astfel de cheltuială 
n-am face decât să ne aflăm 
în treabă. Este evident că 
primăriile nu pot acoperi 
din veniturile lor nici mă
car o mică parte din costu
rile întreținerii drumurilor 
comunale. Cifrele obținute 
de la D.J.D. R.A. oglindesc 
clar acest lucru. Devenite 
terți pentru Direcție, comu
nele au comandat în acest 
an lucrări specifice, ce s-au 
executat, în valoare de 1,3 
miliarde de lei. Din această 
sumă n-au fost achitate de
cât 467,8 milioane de lei, 
rămânând neachiată dife
rența de aproape 900 de mi
lioane. “După cum observați, 

s-au adunat restanțe mari la 
plată, în condițiile în care 
lucrările efectuate de noi au 
fost dintre cele “ieftine”, 
fiind vorba în principal de 
deszăpeziri ale carosabilului 
în perioada sezonului rece. 
Mă îngrozesc încercând să-mi 
închipui ce nivel ar avea cre
anțele noastre în cazul unor 
lucrări de modernizare a dru

Drumurile comunale 
sunt condamnate la 

moarte
murilor comunale unde cos
turile se ridică la 1,3 mili
arde de lei per kilometru de 
șosea”, precizează dl Voicu 
Cojocaru. în anii trecuți, nor
ma de lucru a D.J.D. R.A. cu
prindea modernizarea a 20- 
25 de kilometri de drum co
munal anual. La prețuri 1999 
această manoperă ar costa 
peste 30 de miliarde de lei. 
Din cifrele prezentate de dl 
Cojocaru, a reieșit că maxi
mul de împărțit la care se pot 
aștepta bugetele locale în 
acest an, ca alocări pentru 
administrarea drumurilor co
munale din Fondul special al 
drumurilor, reprezintă o su
mă undeva aproape de 5 mili
arde de lei. E clar că autono
mia locală în condiții de să
răcie e aproape ia fel de rea 
ca centralismul administrativ. 
Diferența se cuantifică în 
perspectivele mai bune ale 

celei dintâi. Până una-alta, 
starea drumurilor comunale 
se alterează continuu. “Ele 
sunt, în prezent, într-o stare 
bună, dar neintervenind cu 
lucrări de întreținere se de
gradează continuu. în județul 
Hunedoara există deja dru
muri comunale ajunse aproa
pe impracticabile în urma 
“atacului” frigului din aceas

tă iarnă. Ca exemplu pot să 
dau DC 14 la Dupăpiatră și 
DC 29 la Mada. Lipsa resur
selor financiare cu care se 
confruntă consiliile locale din 
aceste zone face imposibilă 
intervenția. Tot austeritatea 
bugetelor a dus la sistarea a 
peste 30 de lucrări de moder
nizare de drumuri, suma ne
cesară pentru a pune la punct 
infrastructura rutieră, comu
nală și județeană, a județului 
fiind mai mult decât prohi
bitivă în această etapă”, de
clară dl Gheorghe Palcanin.

O situație mai bună o au 
primăriile de municipiu și de 
oraș, unde veniturile sunt ceva 
mai “rotunde” dat fiind pulsul 
economic mai pregnant decât 
în mediul rural. Exemplul De
vei este edificator, utilajele 
D.J.D. R.A. fiind angrenate în 
cea mai amplă operațiune de 
asfaltare a străzilor pe care 

tranziția a văzut-o până 
acum. Lucrarea se ridică la 
aproape 11 miliarde de lei. 
Pentru activitatea de bază, 
privind modernizarea și în
treținerea drumurilor jude
țene, D.J.D. R.A. are alocați 
pentru acest an 11,2 miliarde 
de lei. Cartea cu adevărat 
câștigătoare pentru Direcție 
se numește terți. D.J.D. R.A. 
prestează lucrări de moder
nizare șosele pentru A.N.D. 
la Timișoara, pentru diverse 
consilii locale în județul 
Arad, valoarea comenzilor de 
la terți fiind undeva la 15 
miliarde de lei. Ambiția 
celor de la Direcția județeană 
de drumuri .R.A. este ca în 
acest an să realizeze un rulaj 
de 85 de miliarde de lei, cu 
un beneficiu situat undeva pe 
la 8 miliarde. “Obținerea 
acestor rezultate economice 
este condiția pentru a putea 
acorda angajaților noștri in
dexarea salarială cerută de 25 
de procente”, preciza dl Co
jocaru. Primind comenzi Ia 
un nivel gravitând în jurul 
pragului de rentabilitate, 
D.J.D. R.A. a fost obligată, în 
acest an, să parcurgă un pro
ces de restructurare, dispo- 
nibilizând 211 persoane și 
înghețând salariile celor 550 
de'oameni rămași. Cum con
ducerea Direcției este încre
zătoare în posibilitatea rea
lizării planului economic în 
acest an, este foarte probabil, 
precizează dl Palcanin, ca 
slăbirea curelei la D.J.D. R.A. 
să se producă într-un orizont 
relativ apropiat. Asta înainte 
ca ea să sugrume pacea 
socială a drumarilor 
“județeni”...

în luna aprilie a.c..
Județul Hunedoara pe 
primul loc la valoarea 

capitalului investit
Conform unor-statistici date publicității de Oficiul Național al 

Registrului, într-o clasificare după valoarea capitalului investit în 
luna aprilie primul loc revine județului Hunedoara cu 333,1 miliarde 
de lei. Pe total țară, valoarea capitalului social subscris de 
societățile comerciale în luna aprilie s-a ridicat la peste 1100 de 
miliarde de lei, cu 409,2 miliarde mai mult decât în luna martie a.c. 
Cifra frapează ținând cont că numărul firmelor înregistrate în luna 
aprilie este cu 30,8 la sută mai mic decât cel al lunii martie. 
Cifrele ce oglindesc sursele acestui capital investit dau 
dimensiunea dezvoltării sectorului micilor afaceri în România. 
Astfel, 97,3 procente din valoarea totală a capitalului social 
subscris provin de la 113 societăți comerciale pe acțiuni. Cele 
2497 de societăți comerciale cu răspundere limitatățmulte 
înființate din banii obținuți la disponibilizare) au avut o pondere de 
doar 2,7 la sută. Luate separat, fiecare din aceste aproape 2500 
de entități economice aproape că nu există pe harta afacerilor 
românești. Din punctul de vedere al domeniilor de activitate se 
poate nota o creștere a numărului firmelor ce acționează în 
domeniul transporturilor și agriculturii, precum și o scădere a 
celor care sunt specializate în construcții.

SCAI) ECONOMIILE 
POPULAȚIEI IN BĂNCI

Fie că titlurile de stat au fost 
mai atractive, fie că populația și- 
a pierdut încrederea în sistemul 
bancar, date fiind scandalurile în 
cascadă de la Bancorex, Albina 
sau Bankcoop, cert este că eco
nomiile populației în sistemul ban
car s-au diminuat în ultima peri * 
oadă de timp. Astfel, la nivelul lunii 
aprilie, scăderea a fost cu 3,63 

-----«in.

Pagină realizată de Adrian SaLĂGEAN 
coto: Traian MÂNU

%, echivalentul a 1167 miliarde 
de lei. La începutul lunii mai, eco
nomiile populației erau de 30.943 
miliarde de lei, depozitele la ter
men reprezentând 29.790 miliar
de de lei. Sunt în scădere și eco
nomiile în valută ale populației la 
bănci. Această scădere este de 
6 procente, de la 981,1 milioane 
dolari la 874,9 milioane dolari.

Relansare economica ulm salarii 
compensatorii

Societățile comerciale care optează, 
prin hotărâre AGA, pentru relansare eco
nomică și dispun de un program de re
structurare adecvat, pot solicita finanțare 
din Fondul pentru plata ajutorului de șo
maj. Conform unei hotărâri de guvern 
aprobate săptămâna trecută, programele 
.de restructurare trebuie să poarte avizul 
ministerelor de resort, Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale și FPS. Nivelul finanțării 
nu va depăși limita sumelor aferente plă
ților compensatorii la care ar fi avut dreptul 
salariații rămași în activitate după 
restructurare. Salariații disponibilizați co
lectiv, ca urmare a aplicării programului de 
restructurare aprobat, vor beneficia de plăți 
compensatorii. Dacă numărul de dispo

nibilizați, pe parcursul programului de 
restructurare și relansare economică, va 
reieși mai mare decât cel prevăzut în pro
gram, salariații concediați în plus vor primi 
plăți compensatorii din fondurile firmei 
unde lucrează. Conform prevederilor ordo
nanței, programul de restructurare și re
lansare economică se constituie ca act 
adițional la contractul de administrare și 
la contractul colectiv de muncă al socie
tății în cauză. Nerespectarea programului 
-duce la sistarea finanțării. Sumele afe
rente disponibilizărilor colective ulterioare 
retragerii finanțării vor fi diminuate cu 
sumele încasate de firmă pentru finanțare 
pe perioada scursă până la sistarea 
acesteia.

Autoritățile
z 

administrației 
z 

locale pot 
contracta credite 

externe
Conform Legii 189/98 pri

vind finanțele publice locale, 
autoritățile administrației pu
blice locale pot angaja împru
muturi interne fără a fi nece
sară garanție guvernamen
tală, cu condiția informării pre
alabile a Ministerului Finan
țelor. Creditele externe se pot 
contracta numai cu aproba
rea Comisiei de autorizare.

Printr-o hotărâre adoptată 
săptămâna trecută, Guvernul 
Vasile a înființat acest orga
nism menit a autoriza contrac
tarea de credite externe de 
către consiliile locale, consiliile 
județene, ca autorități delibe
rative, și primarii și președinții 
consiliilor județene, ca au
torități executive. Conducerea 
noii Comisii de autorizare va fi 
asigurată de un secretar 
general adjunct din Ministerul 
Finanțelor.

“MnjoriUileii proqrninnforilor români 
cunosc conUibilîGife”

REP.: Dna Ciobanu, sun
teți, împreună cu soțul d- 
voastră, administratorii unei 
firme care are ca obiect de 
activitate producerea de soft 
pentru piața românească. V- 
aș întreba care sunt cerințele 
acestei piețe autohtone în 
materie de programe de cal
culator ?

L.C.: Peste 90 la sută 
din programatorii români sunt, 
ca să zic așa, ai bazelor de 
date. Singura ofertă care 
prinde și se cere mai semni
ficativ la nivelul pieței româ
nești sunt programele de 
contabilitate. Din acest motiv, 
majoritatea programatorilor 
cunosc la amănunt acest 
domeniu. Nu facem excepție 
nici noi, oferta nostră cuprin
zând exclusiv pachete de 
programe de contabilitate, de 
gestiune sau de exploatare, 
adaptate funcție de specifi
cul firmei beneficiare.

REP.: Care este instrumentul 
principal de dezvoltare a pro
gramelor pe care le faceți?

L.C.: Lucrăm în FoxPro pen
tru DOS. E un mediu de dezvol
tare care ține deja de “paleo" 
informatică, dar acesta este 
mediul cel mai răspândit în Ro
mânia pentru baze de date. E 
inutil să dezvolți programe pen
tru Windows cu modernele și 
complexele medii cum ar fi Vi
sual FoxPro, Oracle sau Acces. 
Să nu uităm că în foarte multe 
societăți comerciale sunt la preț 
încă sistemele 386 și 486 pentru 
care un program scris pentru 
mediul Windows ar fi o “povară" 
prea mare. “Revoluția" informa
tică nu s-a produs încă în Ro
mânia, costurile ei fiind încă pro
hibitive pentru mediul de afaceri 
autohton. Pe de altă parte, slaba 
răspândire a noilor tehnologii în 
procesele industriale face ca 
cererea de soft de proces sau 
de programe specializate pentru 

domenii de mare tehnicitate ale 
economiei, scrise în medii de 
dezvoltare precum C sau Delphi, 
să fie extrem de redusă.

REP.: Se câștigă bine din 
producția de programe de con
tabilitate ?

Dialog cu dna ing. 
Livia Ciobanu, 

administrator la S.C.
Soft Prest SRL 

Orăștie

L.C.: Se câștigă relativ bine o 
singură dată; atunci când vindem 
produsul. Funcție de complexitate, 
un complex de contabilitate costă 
între 250 și 300 de dolari. Avem 
până astăzi 21 de beneficiari. Ve
niturile “de croazieră” ne vin din 
taxele de service și întreținere pe 
care le percepem lunar pentru 
intervențiile în actualizarea pro
gramelor, pentru reparații ale sis
temelor sau alt tip de servicii.

REP.: Cum vă apărați de 
tentația “furtului" de soft ?

L.C.: Avem pus la punct un 
sistem de protecție la copiere 
care face imposibilă trecerea 
unui program de pe un calcu
lator pe altul. E vorba de un sis
tem cu fișiere ascunse care, la 
instalarea softului, sunt plasate 
în anumite locuri pe hard-disk și 
a căror prezență este verificată 
la fiecare lansare a programului. 
Metoda e eficientă neavând nici
odată surpriza să găsim pro
gramul scris de noi rulând la 
necunoscuți.

REP.: Considerați progra
mele de contabilitate “mari”, gen 
Ciel, o concurență importantă 
pentru micul producător de 
soft?

L.C.: Nu e o concurență 
deosebită. Ciel reprezintă un 
pachet de programe de con
tabilitate scris să satisfacă, la 
nivel general, pretențiile în do
meniu ale unei firme. Realitatea 

este însă mult mai complexă, 
multe din societățile comer
ciale optând pentru un pro
gram scris special pentru ele, 
program care să nu le per
turbe prea mult modul de lucru 
de până atunci. Aici interve
nim noi, livrând la cheie so
luția soft care se mulează 
perfect pe necesitățile bene
ficiarului.

REP.: Cum vedeți perspec
tiva programatorului român ?

L.C.: Sunt optimistă din 
acest punct de vedere. Chiar 
dacă va mai dura 10-15 ani, 
informatizarea societății româ
nești nu poate fi evitată. Un 
potențial deosebit reprezintă 
domenii ca sănătatea, învă
țământul care în perspectivă 
vor trebui să fie animate pe 
firele rețelelor de calculatoare. 
Deci viitorul este susceptibil să 
aducă o activitate vastă și di
versă și pentru programatorul 
român.
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Organizația Națională 
„Cercetașii României”, Centrul 
local Deva, a organizat recent 
un joc-concurs numit 
,.Vânătoarea de comori”, la 
care au putut participa atât 
cercetași cât și tineri care nu fac 
parte din organizația noastră, 
cu vârsta cuprinsă între 15 și 
17 ani. Regretul nostru este că, 
se pare, tinerii deveni au alte 
preocupări și un singur 
„voluntar” a dorit să participe la 
această „vânătoare”.

înainte de a relata cum s-a 
desfășurat concursul, aș dori 
să mulțumesc, în numele 
Centrului local Deva, firmei 
„Pioneer” care a asigurat o 
parte din premii. Acțiunea a fost 
construită pe baza unei 
legende, care spunea că trei 
fete de uriaș s-au luat la 
întrecere spre a vedea care va 
construi cel mai frumos vestigiu 
de pe Pământ. Una dintre fete 
a construit Cetatea Devei. 
După mult timp s-au întors să- 
și revadă construcțiile și au fost 
șocate de modul în care

La restaurant
Lucrătorii Biroului de Poliție 

Criminală Petroșani cercetează în 
stare de arest pe minorii Z.E. de 
15 ani și T.P. de 15 ani, ambii din 
Petroșani, fără ocupație, care în 
noaptea de 1/2 iunie a.c. au pă
truns prin escaladarea și forțarea 
unui geam în incinta Restau
rantului „Parângul" din Petroșani, 
de unde au furat mărfuri în va
loare de 2 milioane de lei. în 
aceeași cauză este cercetat în 
stare de libertate și complicele 

Cetatea din Deva era 
degradată pe zi ce trecea de 
către vizitatori. „Autoarea” ei a 
hotărât să se răzbune, 
distrugând orașul; însă a oferit 
o șansă de scăpare. Tineri din 
Deva trebuiau să urmeze un 
traseu, pe la clădiri mai 
importante din municipiu, unde 
se găseau unele indicii

După ce toate cele 19 indicii 
au fost găsite, am ajuns la 
Cetatea Devei unde aveam de 
trecut ultimele încercări. Una 
dintre ele a fost găsirea în 
„templul sacru” a cinci cănuțe 
de lut și crearea unei mici 
povești după ceea ce găseam 
în ele.

La sfârșitul concursului 
toată lumea a fost 
recompensată și ne-am simțit, 
încă o dată, bine împreună. De 
aceea s-a propus ca această 
„vânătoare" să devină o 
tradiție a cercetașilor și sperăm 
ca anul viitor să fie mai mulți 
cei care vor dori să ia parte la 
această aventură.

Diana-Mirabela 
PETRESC .

Tinerii și infracțiunea
celor doi, R.D.I. de 16 ani, tot din 
Petroșani, fără ocupație.

Sub influența 
băuturilor 
alcoolice

Cu ocazia activităților des
fășurate în teren de către lucrătorii 
Biroului Poliției Rutiere a fost 
depistat numitul Nicolae Ciucu- 
lescu, de 27 ani, din Deva, me-

I... fipusul mi-a umplut inima cu fiorii singurătății, pe care o 
simțisem de mult, dar pe care încercasem să o resping. Brusc mi 

| s-a făcut milă de mine și de sentimentele cu care-mi amăgeam 
. asa-zisa tinerețe.
! fiu am regrete. Iubesc cu toată ființa mea și cum doar inocența 
I primei vârste o poate face. Iubesc romantismul până dincolo de 
l stele și mă închin în fața frumuseții. Iubesc sinceritatea și o caut 
I cu disperarea celui care-și caută rostul într-o lume ireală și 
I respingătoare. Iubesc șansa de a iubi și mi-e teamă să nu plătesc 
! pentru încăpățânarea de a iubi imposibilul.
I Iubirea mea nu are nimic din pasiunile mistuitoare întâlnite în 
I vreo telenovelă ieftină. Departe de a putea împărți iubirea cu o 
: persoană și implicit de a iubi un om, eu iubesc dorința de a iubi 
I ceea ce nu-mi este accesibil: stele, iluzii, nemurire.

I 
I 
I
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I

Eu sunt călătorul ce refuză compania, deși e mai mereu 
zâmbăreț, când alții vor să-l însoțească. Dar are călătoria mea o 
destinație? Sau este doar chemarea necunoscutului și slăbiciunea 
pentru nou? în câte o gară, priviri răzlețe par a mă căuta. Dar totul 
se rezumă la un zâmbet sau la un salut ce-mi par mult prea 
banale.

Trecut, prezent sau viitor e totuna pentru mine. Nu, nu sunt nici 
blazată, nici resemnată. Pur și simplu refuz ideea de concret, de 
esențial.

fiu am timp pentru acea iubire banală, pe care oamenii se 
amăgesc că o împărtășesc. Nici măcar nu cred în ea. Uneori întorc 
privirea și-mi agăț sufletul de sufletele pe care visarea le-a apropiat 
de perfectibilitate. Din teama de a nu fi copleșită de perfecțiune 
este mai simplu să resping. Dar dincolo de indiferența gestului, 
recunoștința este nemăsurată.

Sufletul meu are nevoie de mai multe iubiri, efemere, într-un 
sentiment de o clipă. Nu întrebați “de.ce". încă nu am aflat...

Manuela RUSU, Brad

canic la Dacia Service Deva care 
conducea automobilul în timp ce 
se afla sub influența băuturilor al
coolice. Susnumitul a fost sanc
ționat contravențional cu amendă 
în valoare de 600.000 de lei și i s- 
a reținut permisul de conducere în 
vederea suspendării.

jFurt din, garai
Este cercetat în stare de 

libertate numitul Valache 

Petrică, de 27 de ani, din 
Petroșani, despre care 
lucrătorii Biroului de Ordine 
Publică Petroșani au stabilit 
că în data de 18 februarie a.c. 
a pătruns prin tăierea 
balamalelor de la uși într-un 
garaj ce aparținea dnei Covacs 
Tamara din Petroșani, de unde 
a furat bunuri în valoare de 
cca. 1,5 milioane de lei. Fapta 
figura în evidența celor cu autor 
necunoscut.

„Nimeni nu-i atât de 
fără minte încât să 
prefere războiul în locul 
păcii; căci în timp de 
pace copiii îngroapă pe 
părinți, iar în timp de 
război părinții pe copii”.

(Herodotus, 1,87)

Concurs die Ibaiuit
Ibeire

Sâmbătă seara, în 
ambianța deosebită a 
discotecii Galaxy din 
Deva a avut loc un 
concurs de băut bere, 
concurs organizat de 
compania URSUS și 
Radio 1 Deva. Primilor 
100 de participând H s-a

în plin concurs de ...băut bere! 
Foto: Traian MÂNU

Qln gând șt o poantă Ca

între prietene:
- Piec luna viitoare 

cu soțul meu ia Veneția.
- De ce vă mai duceți, 

doar ați fost acolo și 
anui trecut?

- Da, însă atunci 
toate străzile erau 
inundate. J

oferit gratuit câte un 
pahar de bere din partea 
organizatorilor. După 
mai mulțe runde de 
concurs, cei mai însetat 
s-a dovedit a fi Adrian 
Baiok din Deva, ei fiind 
declarat câștigătorul 
întrecerii. (A.N.)______

METALLICA (I)
Extraordinarul concert 

susținut săptămâna trecută de 
Metallica în România nu putea 
rămâne fără ecou în paginile 
ziarului nostru. Astfel că 
întrerupem serialul Blondie 
pentru trei mini-seriale dedicate 
grupului Metallica.

Miercuri, 9 iunie 1999, pe 
Stadionul ,,Lia Manoliu" din 
București s-a împlinit visul 
oricărui rocker care se 
respectă - un concert Metallica 
în România. Ca și în alți ani 
când Dorian Ciubuc (Zone 
Records) a reușit să aducă 
alte nume cunoscute din scena 
rockului mondial, de data 
aceasta el s-a întrecut pe sine 
adunând într-un singur 
concert o trupă românească 
de perspectivă Antract 
(Râmnicu Vâlcea), o trupă 
americană de succes Monster 
Magnet (New Jersey) și o 
adevărată legendă vie - 
Metallica.

Metallica s-a format în 1981 la 
Los Angeles la inițiativa 
bateristului Lars Knircke Ulrich 
(fiul tenismenului danez Torben 
Ulrich, născut la 16 decembrie 
1963, la Copenhaga) și a 
chitaristului James Allan 
Hetfield (născut la 3 august 
1963 la Los Angeles). Cei doi 
studiază la același liceu și se 
împrietenesc în iunie 1981 cu 
ocazia unui concert Motorhead 
când decid să cânte împreună. 
La sugestia unui prieten (Ron 
Quintana) își aleg numele 
Metallica (27 octombrie 1981). 
Cu ajutorul chitaristului Lloyd 
Grant înregistrează în 
decembrie 1981 demoul Hit 
The Lights / Let It Loose / 

la 
la
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Killing Time. Piesa Hit The 
Lights este inclusă pe 
compilația Metal Massacre 1 
realizată de Brian Slagel (editor 
la New Heavy Metal Rewiew).

în februarie 1982 la sugestia 
lui Rob Halford (Judas Priest) în 
grup întră chitaristul Dave 
Mustaine (născut 
septembrie 1961
Angeles). Componența grupului 
se definitivează la 14 martie 
1982 când în trupă intră bassistul 
Ron McGovney (născut la 7 
martie 1960 la Los Angeles). 
Grupul dă primul Show la clubul 
Woodstock din cartierul Anheim / 
Los Angeles. în aprilie 1982 
apare al doilea demo Metallus 
Maximus ce cuprinde Hit The

MUSIC BOX
Lights / Jump In The Fire / 
Mechanix / Motorhead / 
Blitzkrieg și Am I Evil? La scurt 
timp Grant pleacă, iar Hetfield 
preia partea vocală și chitara 
ritmică. După câteva concerte 
alături de Saxon și Motorhead 
în iulie 1982 apare al treilea 
demo No Life Till Leather ce 
mai include.'Metal Militia, Seek 
And Destroy și Phantom Lord, 
în septembrie 1982 participă la 
un festival din San Francisco 
alături de Laaz Rockit, 
Anvil,Exodus și Trauma. 
Metallica este grupul cel mai 
apreciat fiind cap de afiș.

în decembrie 1982 
McGovney este înlocuit de 
excelentul bassist Clifford Lee 
Burton (ex-Trauma, născut la 10 
februarie 1962 la Los Angeles) 

cu condiția ca Metallica să se 
mute în San Francisco unde 
se contura deja o mișcare 
rock underground. Primul 
concert cu Burton a avut loc la 
19 martie 1983 la The Store 
din San Francisco. în martie 
1983 Mustaine este îndepărtat 
din grup deoarece consuma 
cantități apreciabile de alcool, 
locul său fiind luat de chitaristul 
Kirk Hammet (ex Exodus, 
născut la 18 noiembrie 1962 
la San Francisco). Trezit din 
aburii alcoolului Mustaine 
formează grupul Megadeth. în 
noua componență Metallica 
susține concerte alături de 
Anthrax și Venom.

în luna aprilie 1983 
Metallica semnează un 
contract cu Music For Nation și 
Megaforce, înregistrând în 
Rochester Studio albumul de 
debut "Kill 'Em All” (25 iulie 
1983). Critica îl consideră cel 
mai reușit disc rock de la 
albumul "Van Halen”.

Metallica pleacă în turneul 
american “Kill ‘Em All For One 
Tour” în lunile iulie / august 
alături de Raven și Anthrax. 
După un show la New York li 
se fură instrumentele, dar 
casa de discuri le procură 
altele. în februarie 1984 
Metallica pleacă în Europa cu 
Venom în turneul The Seven 
Dates Of Hell. Apoi pleacă în 
alt turneu cu Twister Sister 
pentru ca la 10.06.1984 să 
participe la festivalul Heavy 
Sound din Belgia. Pe piață 
apare maxi singleul Jump In 
The Fire, (va urma)

HoriaSEBEȘAN

în ultimii ani Internetui a 
avut o dezvoltare de-a dreptul 
explozivă, Europa fiind din ce 
în ce mai aproape de Statele 
Unite în ceea ce privește 
numărul de abonați conectați, 
lucru posibil datorită unor 
politici de nivel macro care au 
facilitat, prin reducerea la 
minimum a costurilor, accesul 
de masă la web. Cea mai 
facilă modalitate de conectare 
la Internet este cea prin 
conexiunea Dial-Up, conexiune 
bazată pe transmiterea și 
primirea informațiilor prin 
intermediul liniilor telefonice 
obișnuite. Desigur, există mai 
multe feluri de conexiuni în 
rețea, cum ar fi liniile închiriate 
sau ISDN, însă Dial-Up rămâne 
cea mai răspândită modalitate 
de conectare mai ales pentru 
micul utilizator. Faptul se 
datorează costurilor relativ mici 
ale echipamentelor necesare 
conectării (un modem și o linie 
telefonică digitală), dar și 
prețurilor rezonabile practicate 
de către majoritatea ISP-urilor 
(companiile pare prestează 
servicii Internet).

în Statele Unite, dar și în 
majoritatea țărilor europene, 
nici costurile de telefonie nu 
sunt foarte mari, astfel că 
oricine are un computer își 
poate permite să aibă și o 
conexiune la Internet. Practic, 
cel care se conectează la 
Internet plătește companiei 
telefonice prețul obișnuit 
pentru o convorbire locală 
(dacă ai stat o oră în rețea, 
plătești o oră de convorbiri 
telefonice locale) și mai 
plătește ISP-ului abonamentul 
lunar pentru serviciile efective. 

Problema care a apărut a fost 
aceea că tarifele practicate de 
către companiile telefonice 
erau mult prea mari, 
ajungându-se ca ele să re
prezinte majoritatea din totalul 
costurilor de conectare.

Situația reliefată anterior 
este probabil cel mai ușor de
tectabilă în țara noastră unde 
gigantul Romtelecom be
neficiind de statutul său mono
polist a impus prețuri de-a

ACCESUL IN
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dreptul uriașe pentru con
vorbirile locale. Și dacă facem o 
comparație cu Statele Unite 
unde convorbirile locale sunt 
aproape gratuite (la unele 
companii sunt chiar gratuite) 
veți înțelege de ce acolo a fost 
încurajată conectarea la 
Internet. Din nefericire, în țara 
noastră situația nu s-a schimbat 
nici după privatizarea 
Romtelecom-ului, ba dimpotrivă, 
observăm cu toții că tarifele 
sunt în continuă creștere. 
Probabil că doar concurența, 
eliminându-se monopolul, va 
putea duce cu adevărat la 
stăvilirea creșterii prețurilor în 
acest domeniu.

Comunitatea Abonaților 
Internet din România (CAIR) a 

clară cu

încercat prin mai multe runde 
de discuții cu reprezentanții 
Romtelecom să stabilească o 
modalitate de reducere a 
costurilor pentru liniile folosite 
de către ISP-uri, încurajându- 
se o cât mai mare afluență 
spre Internet a micilor 
utilizatori. Se cer, așadar, 
tarife preferențiale (un fel de 
89.89, dar în sens invers, 
adică tarifele să fie mai mici 
decât în mod obișnuit), dar 
între doleanțe se înscrie și 
aceea ca numerele speciale 
folosite de ISP-uri să nu mai 
fie localizate, ci să poată fi 
accesate din toată țara la 
același tarif. Datorită faptului 
că nu s-a ajuns la o 
înțelegere
reprezentanții Romtelecom, a 
fost lansată în rețea în luna 
februarie a anului curent o 
campanie intitulată “Anti 
Romtelecom” care pre
supunea de fapt boicotarea 
gigantului telefonic de către 
toți abonații la Internet. 
Trebuie spus că și în alte țări 
au . existat asemenea 
proteste, însă în final cererile 
internauților au fost rezolvate 
favorabil (este cazul Franței, 
Elveției și al Germaniei), ceea 
ce a condus la o reducere 
drastică a tarifelor. Din păcate, 
în România situația nu pare a 
se fi schimbat în vreun fel, 
inacțiunea Romtelecomului 
fiind dictată tocmai de statutul 
său de monopol în domeniu. 
Rămâne de văzut însă ce se 
va întâmpla pe viitor, mai ales 
după anul 2002 când va fi 
permisă înființarea altor 
companii de telefonie fixă. 
Până atunci accesul la web 
rămâne un lux pentru 
majoritatea românilor.

Andrei NISTOR
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Nu cu multă vreme în 
urmă, în cadrul Co

misiei Administrative a 
Prefecturii, dl Alexandru 
Radu, inspectorul șef al In
spectoratului de Stat Teri
torial pentru Protecția 
Muncii, a prezentat o infor
mare privind accidentele 
de muncă produse în 1998 
și trimestrul I 1999, cauze
le producerii accidentelor 
și propuneri privind redu
cerea lor. S-a arătat că prin
cipalele atribuții ale in
spectoratului sunt legate 
de controlul modului de 
asigurare a condițiilor de 
muncă din unități, autori
zarea din punctul de vedere 
al protecției muncii a per
soanelor juridice și fizice, 
cercetarea sub aspectul 
cauzelor și al răspunde
rilor, al accidentelor de 
muncă colective, mortale 
și cele care au produs in
validitate. Sunt cercetate 
apoi evenimentele, avariile 
sau accidentele tehnice 
care au drept cauză neres- 
pectarea normelor de pro
tecție a muncii, care pu
teau să se soldeze cu acci
dente mortale. Din infor
mare a reieșit faptul că, în 
1998, în județul nostru au 
fost înregistrate 1319 acci
dente de muncă. Cele mai 
multe, 1139, au avut loc în 
zona Petroșani, iar în zona 
Deva 180. în schimb, în zo
na Deva au avut loc 21 acci
dente mortale, iar în cea 
din Petroșani numai 6. 
Așadar, în anul care a tre
cut ponderea accidentelor 
cu incapacitate temporară 
de muncă este deținută de 
sectorul minier din Valea 
Jiului, iar a accidentelor 
mortale, de zona Deva. Da
că ar fi să facem o anume 
clasificare după cauzele 
care le-au generat în zona

Petroșani, 81,4 la sută se 
datorează executantului ca
re nu a respectat prevede
rile legale în domeniul pro
tecției muncii, 24,9 la sută 
au drept cauze starea teh
nică necorespunzătoare a 
mijloacelor de producție, iar 
21,3 la sută au fost generate

Nimeni nu 
are voie să 
se joace 
cu viața 

oamenilor!
de omisiuni în prestabilirea 
operațiilor de muncă, tole
rarea abaterilor de la disci
plina tehnologică, instructaj 
necorespunzător pe linie de 
protecția muncii.

în ceea ce privește zona 
Deva, 93 la sută din accidente 
se datorează executantului, 
în 53,24 la sută sunt implicate 
mijloacele de producție care 
prezintă deficiențe, 36,82 la 
sută din accidente sunt ca 
urmare a sarcinii de muncă, 
iar 16,92 la sută se datorează 
condițiilor de mediu.

Din cele 21 de accidente 
de muncă mortale produse 
în zona Deva, 4 accidente s- 
au înregistrat în sectorul pri
vat, 2 sunt urmare a unor cri
me, unul în timpul deplasării 
victimei de la domiciliu către 
serviciu, 3 accidente sunt de 
circulație, persoanele fiind în 
timpul unor sarcini de ser

viciu, iar un accident s-a da
torat alcoolemiei.

în trimestrul I 1999, în 
județ s-au petrecut 257 de 
accidente din care 5 mor
tale. în zona Petroșani au 
existat 221 de accidente cu 
incapacitate temporară de 
muncă, iar în zona Deva, 36. 
Din datele existente, rezultă 
că în ultimii doi ani acciden
tele au cunoscut o scădere.

Informarea a mai relevat 
și faptul că se duce o luptă 
susținută cu mentalitățile 
unor patroni care, în goana 
după câștiguri imediate, nu 
acordă atenția cuvenită 
pentru asigurarea unor 
condiții corespunzătoare de 
securitate și sănătate în 
muncă. Din păcate și sindi
catele aleargă mai mult du
pă obținerea unor drepturi 
salariale și mai puțin se 
preocupă pentru îmbună
tățirea condițiilor de muncă 
ale salariaților. S-a mai con
statat apoi că managerii au 
început să reducă nejustifi
cat și contrar prevederilor 
legale numărul de personal 
din cadrul compartimen
telor de protecția muncii. 
De asemenea, se acordă cu 
multă ușurință tot felul de 
sporuri și grupe de muncă 
utilizându-se fonduri finan
ciare importante care ar pu
tea fi dirijate mai eficient 
pentru sporirea gradului de 
securitate a locurilor de 
muncă.

Inspectorul șef a subli
niat în încheiere că se înțe
leg greutățile prin care 
trec unele sectoare econo
mice, dar un lucru rămâne 
clar: nimeni nu-și poate 
permite să se joace cu via
ța oamenilor, iar legea nu 
se poate aplica opțional, ci 
trebuie respectată.

Valentin NEAGU

în comerțul din Vața de Jos

CUMPĂRĂTORII SE LIMITEAZĂ IA 
STRICTUL NECESAR

în ceea ce privește dez
voltarea comerțului, comuna 
Vața de Jos poate fi caracte
rizată ca fiind prosperă. Chiar 
și înainte de '89 existau la Vața 
o serie de magazine sătești, 
acoperind mai multe profiluri. 
Magazinele de stat mai rezistă 
și acum, însă activitatea s-a 
mai restrâns. întreprinzătorii 
particulari și-au deschis atât în 
centrul de comună cât și în sa
tele aparținătoare o seamă de 
buticuri și foarte multe birturi, 
cele din urmă având mare tre
cere în rândul populației.

Despre activitatea Coo
perativei de Producție, Achi
ziție și Desfacere a Mărfurilor 
Vața de Jos ne-a vorbit dna 
Olimpia Mâțiu, contabil coor
donator. Pe raza comunei func
ționează la ora actuală două 
unități de alimentație publică, 
respectiv restaurantul Vața de 
Jos și bufetul Târnava de Criș, 
cinci magazine cu amănuntul, 
metalo-chimice, textile - încăl
țăminte, un magazin alimentar 
care are profil de menaj și au
toservire, coafură și croitorie. 
Aprovizionarea magazinelor 
cu cele necesare se face de 
către UJCOOP Deva periodic, 
dar și în funcție de cerințele 
cumpărătorilor. “Cele mai cău
tate sunt magazinele alimen
tare. Mâncarea se află pe pri
mul loc între necesitățile oa
menilor", spunea dna Olimpia 
Mâțiu. La magazinul cu profil 
alimentar din centrul comunei, 
dna Violeta Oprean, vânză
toare, avea puțini clienți. Am

aflat că cei care calcă pragul 
unității solicită îndeosebi pâine, 
ulei, zahăr, făină, adică produ
sele de bază. Viorica B. venise 
la magazin doar pentru a cum
păra pâine. “Prețurile tuturor pro
duselor cresc de pe o zi pe alta. 
Nu mai putem ține pasul cu ele. 
Și pentru a avea un trai modest 
ne limităm să cumpărăm doar 
strictul necesar. Rareori ne per-

-

«wxcixetă.
mitem o haină nouă sau o pe
reche de pantofi." “Pensiile sunt 
atât de mici, încât abia reușim să 
ne cumpărăm medicamente și 
câte o pâine. Trăim zile foarte 
grele", mărturisea un alt inter
locutor pensionar.

Dacă în unitățile alimentare 
ori în cele cu profile industriale 
potențialii cumpărători vin, se 
uită și pleacă, birturile sunt cât 
de cât animate. Melania Munte, 
vânzătoare la bufetul Târnava 
de Criș, realizează venituri fru
moase. Este angajată aici doar 
de două luni, însă peste 18 ani a 
fost gestionară. După ce s-a 
ocupat îndeaproape de imaginea 
localului, făcând curățenia, ame
najând interiorul și oferind o 
gamă largă de produse, s-a ob
servat că valoarea realizărilor a 
crescut de cinci ori față de lunile 
precedente.

După cum spuneam, în timp 
ce unitățile de alimentație publică 
sunt mai populate, magazinele 
de textile și metalo-chimice nu

prea au clienți. Din cauza de
valorizării banilor și a lipsei de 
clientelă, fondul de marfă s-a 
retras, rămânând în rafturi 
sortimente puține. Cu toate 
acestea, articolele de sezon 
nu lipsesc, însă cantitățile sunt 
în concordanță cu nevoile po
pulației. în plus, târgul de vi
nerea pune la dispoziția cum
părătorilor mărfuri diversifi
cate, chiar dacă calitatea nu 
este extraordinară.

La polul opus magazinelor 
de stat se află societățile co
merciale cu capital privat. Mult 
mai binâ aprovizionate, oferind 
o gamă largă de produse, ma
gazinele privatizaților sunt mai 
solicitate. De pildă chiar în cen
trul localității, încadrat de ma
gazinele cooperativei, func
ționează SC Dafalo SRL, cu o 
aprovizionare bogată și diver
sificată, acoperind profilele ali
mentar, chimical, cosmetice, 
industriale ș.a.

Deoarece în comuna Vața 
de Jos s-au deschis o serie de 
magazine, a apărut inevitabil 
concurența. Unii clienți au rămas 
fideli magazinelor de stat, alții 
însă preferă ABC-urile particu
larilor, unde găsesc de toate, de 
la ață la bibelouri, de la produse 
cosmetice la produse alimentare 
și mezeluri..însă puterea de 
cumpărare a scăzut incredibil 
de mult, astfel că mărfurile, deși 
variate, de calitate și la prețuri 
cât de cât accesibile, nu sunt 
foarte solicitate, cu excepția 
alimentelor de bază.

Cristina CÎNDA

Iluminatul public 
întrerupt

Datorită costurilor 
foarte mari pe care le 
presupunea furnizarea 
energiei electrice pentru 
iluminatul public, Primă
ria comunei Tomești a 
hotărât întreruperea ilu
minatului public în co
mună. Costurile lunare 
pentru iluminatul stradal

se ridicau la 10 milioane 
de lei.

Crescători de 
bivolițe*

Locuitorii comunei To
mești sunt printre cei mai 
mari crescători de bivolițe de 
pe teritoriul județului Hune
doara. Având un dublu rol, 
acela de ajutor în agricultură 
și de furnizor de lapte, bivo

lițele au devenit o prezență 
obișnuită aproape în toate 
curțile tomeștenilor. Din pă
cate, prețul laptelui este 
foarte scăzut, fapt care con
duce la oprirea comerțului 
cu acest produs. Prețul 
unui litru de lapte este de 
2500 de lei, în timp ce o 
bere costă cel puțin 5000 
de lei. Asta da încurajare 
pentru crescătorii de 
animale! (A.N.)
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J La sfârșitul săptămânii 

■ trecute, piața agroalimen- 
| tară din Brad oferea po- 

| tențialilor cumpărători o 
I gamă largă de produse 
1 agricole. Zarzavaturile și 
I legumele de sezon s-au 

| dovedit a fi cele mai soli- 
I citate. Prețul unui kilo- 
^gram de roșii era de

pieței din Brad
10.000 lei, castraveții se 
vindeau cu 4.000 lei/ kg, 
salata cu 1.000 lei/ căpă- 
țâna, ceapa verde - 1.000 
lei/ legătura, pătrunjelul - 
1.000 lei/ legătura, un kilo
gram cartofi costă 3.000 lei, 
iar kilogramul de cartofi noi 
se vindea cu 5.000 lei. Din
tre fructe cel mai bine se

vindeau cireșele - 8.000 
lei/kg, căpșunile - 10.000 
lei/ kg, merele - 16.000 lei/ 
kg, portocalele - 14.000 lei/ 
kg. Și produsele lactate se 
vindeau foarte bine, un litru 
de lapte costând 3.500 lei, 
brânza de oi 15.000 lei/ kg 
și smântână 6.000 lei/ bor
canul de 400 g. (Cr.C.)
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i Florin s-a i 

spânzurat la i 
[“Groaza Pietrii” j 
! Polițiștii au efectuat cercetări ! 

. pentru luarea măsurilor legale în !
■ cauza privindu-l pe Florin Gigi ' 
I Benaru, de 23 de ani, din Hunedoara. I 

I Florin s-a sinucis prin spânzurare în I 

| locul numit “Groaza Pietrii” de pe | 

| raza satului Trestia, comuna Băița. ! 
| Cadavrul a fost găsit de pădurarul | 
| Marin Dragomir. S-a stabilit că |
■ sinucigașul se afla în sat pentru a ,
! ajuta în gospodăria unei femei din ! 
• localitate. (V.N.) '

Bulevardul Dacia din Hunedoara
Foto: Traian MÂNU

locuri de munco pentru disponibilizați
De curând, beneficiind de sprijinul finan

ciar al Băncii Mondiale, pe raza comunei Vața 
de Jos au fost angajate 55 de persoane dis- 
ponibilizate. O echipă execută reparații și 
lucrări de întreținere a drumurilor comunale 
Basarabasa - Prăvăleni - Ciungani (15 km), 
Prihodiște - Birtin (8 km) și a celor din loca
litățile Ociu (6 km) și Brotuna (1 km). O altă 
formație muncește la întreținerea și curățarea 
pajiștilor (24 ha din suprafața totală de 713 
ha) din satul Ponor.

Locurile de muncă au fost create pe 
o perioadă de timp determinată, res

pectiv 6 luni, iar plata salariilor se face 
din fondurile Băncii Mondiale. Retri
buția lunară a unei persoane angajate 
în sectorul drumurilor se ridică la cca 1 
milion lei, iar cea a unui întreținător de 
pășune este de aproape 750.000 lei. 
Ca peste tot, crearea acestor locuri de 
muncă a impus unele condiții, și 
anume ca ocupantul să fi luat 
Ordonanța 22 și să fie înregistrat la 
Agenția pentru Ocupare și Formare 
Profesională a județului Hunedoara. 
(Cr. C.)

Biserica 
Adventistă și 
greva foamei

La Primăria municipiu
lui Orăștie s-a prezentat re
cent Nicolae Adam, de 43 
de ani, din Cigmău, co
muna Geoagiu. El a decla
rat că va intra în greva foa
mei și se va posta în fața 
Bisericii Adventiste de ziua 
a Vil-a din municipiu.

Motivul acestei forme 
de protest este faptul că în 
1984 a împrumutat 20.000 
de lei de la fostul pastor alV------------- ...,

comunității, care acum se 
află în străinătate. Treaba 
este că pastorul cere acum 
15.000.000 de lei. La efec
tuarea împrumutului, martor 
a fost doar pastorul.

Călcat de tren
în apropierea Stației 

CFR Deva, în jurul orei 23, 
trenul rapid 373 Curtici - 
București a accidentat 
mortal o persoană de sex 
masculin care traversa im
prudent calea ferată. Deoa
rece nu avea nici un act 
asupra sa, au fost efectu
ate cercetări pentru stabi
lirea identității. Cel acci

dentat mortal se numește 
Oliviu Finiseri, 45 de ani, 
de loc din Șoimuș.

Doi morti într-o 
demolare

La demolarea unei 
hale de la fdsta Secție de 
Zincare a SC “Chimica" SA 
Orăștie, din neatenție, doi 
oameni au fost surprinși de 
căderea acoperișului for
mat dintr-o placă de beton. 
Gheorghe Vedrea, 47 de 
ani, din Orăștie, și Nicolae 
Heius, 41 de ani, din Căs- 
tău, au lucrat în schimbul 
doi. Au decedat pe loc. (V.N.)



VANZAR1 
CUMPĂRĂRI

• Vând pământ arabil, 
Simeria Veche, tel. 261003 
sau 059/370938, Salonta 
(3831)

• Vând 4000 mp teren 
intravilan (Iog pentru casă). 
Informații Bîrsău, nr. 84 
(3832)

• Vând urgent apartament 
3 camere, str. Scărișoara, 
etaj 1, stare perfectă, gresie, 
faianță, cablu. Tel. 233129 și 
234744. (2344)

• Vând casă cu teren 
aparținător pentru con
strucții. Simeria, Biscaria, 
80.(3816)

• Vând apartament 2 
camere, decomandat, mul
tiple îmbunătățiri, Micro 15 
Deva. Tel. 230107,216135. 
(3811)

• Vând apartament 2 
camere, parter stradal. Tel. 
621020, după ora 20. (2890)

• Vând casă cu grădină, 
apă, gaz, în Hațeg, vând 
mașină cusut Singer, stare 
perfectă și barcă pneu
matică, 2 rânduri vâsle. 
Informații tel. 247212 (3737)

• Vând apartament 2 
camere, decomandate, 
Brad, Cuza Vodă, bloc 16, 
tel. 650386 (1975)

• Vând Volkswagen Jetta, 
an 1986. Tel. 092 436451. 
(3822)

• Vând AR010, cu motor 
Diesel de Volkswagen, an 
1989. Tel. 092436451. (3822)

• Vând Ford Mondeo Die-
sel, an 1993. Tel. 092 
436451.(3822)___________

• Vând Skoda 120 L, 
stare bună, an fabricație 
1983, casă de marcat Elka, 
82 M, nouă. Tel. 217694.

• Vând Raba Izotermă, 
stare foarte bună, 10.900 
DM. Tel. 730302 (3829)

• Cumpăr ARO 243, ava
riat. Informații tel. 718648 
(3828)

• Vând convenabil 2 Dacii 
1300-1310. Atenție, se pot 
radia-reînmatricula imediat, 
fără plata taxelor. Tel. 
227876(2900)

•Vând urgent VW Derby, 
1982,1300 cmc. Preț 2400 
DM, negoeiabil, tel. 094/ 
190346(1974)

•Vând urgent, convenabil 
sufragerie Liwing, stare 
excepțională. Tel. 219422. 
(3815)'

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

• Vând boiler italian, pe 
gaz. Informații tel. 241048, 
după ora 18. (3733)

dă pentru televizor (150.000 
lei), video, satelit, 092/ 
368868 (OP)

• Societate româno- 
italiană vinde utilaje frigo
rifice noi și semiuzate, la 
prețuri avantajoase și în 
rate. Informații Sebeș, tel. 
058/733796,094/558716 
(3723)

• Vând cruci marmură, 
prețuri între 1.200.000 - 
1.800.000 lei. Deva, 
A.VIaicu, 99 bis. (2894)

• Vând (închiriez) cameră 
frigorifică, 9 mc. Ofer căței 
pentru curte, Deva, tel. 
215250(3834)

• Vând ladă frigorifică, 5 
sertare, convenabil. Tel. 
213103(3833)

• Vând bibliotecă și colțar. 
Informații tel. 232992, după 
ora 17. (3852)

• Societatea Contexpert 
ține evidență contabilă pe 
calculator, prețuri minime. 
Tel. 092 748580. (2886)

• Centrul de Monitorizare 
a Unităților cu Risc Profe
sional Crișcior organizează 
concurs în data de 
30.06.1999 pentru ocuparea 
posturilor disponibile. Infor
mații la tel. 094/795935 (1976)

^COMEMORĂRI

• Un gând pios și o floare 
pentru

STUREKTIBERIU
a cărui viață s-a sfârșit 
acum 7 ani. Soția. (3842). •

DECESE
DIVERSE

• Biserica Penticostală 
Orăștie vă invită la evan
ghelizare începând de joi 
până duminică în fiecare 
seară, de la ora 19. Dumi
nică dimineața de la ora 9 
vă invităm să vedeți botezuri 
în apă. (3735)

• Salariații S.C. Hortina 
SA Deva sunt alături de fa
milia Aron la incredibila 
dispariție a celei ce â fost 
o bună colegă

MARIANA ARON
Dumnezeu s-o odih

nească în pace! (3844)

ÎNCHIRIERI
-________ ~

• Ofer spre închiriere 
apartament mobilat, zona 
pieței. Tel. 229622.

• închiriez spațiu 150 mp, 
Deva, str. Horia, nr. 13, tel. 
215038(3846)

• Caut de închiriat apar
tament 3-4 camere, mobilat, 
cu toate dotările. Rugăm 
oferte serioase. Tel. 092/ 
665420(4418)

OFERTE DE 
r SERVICII

I VREMEA
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
L

Vremea va fi caldă și în general instabilă. 
Cerul va fi variabil, cu înnorări mai 
accentuate îndeosebi în cursul după- 
amiezii, când local vor cădea averse de 
ploaie, însoțite de descărcări electrice, 
căderi de grindină și intensificări de vânt. 
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 
22 și 28 grade, iar cele minime între 12 și 20 
de grade Celsius.
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NU UITATI

• Caut, în Deva, femeie 
serioasă pentru îngrijirea 
pe termen lung a unui 
copii de 1 an și 8 luni, la 
domiciliu, de preferință 
cunoscătoare a limbii 
maghiare. Pentru infor
mații sunați la tel. 623474, 
între orele 16,00 și 21,00.

• Expert contabil, pensio
nar, țin evidență contabilă. 
Tel. 223702. (3826)

• Concern canadian oferă 
30 de locuri de muncă în 
domeniul de marketing, 
gestiune, personal, organi
zare management. Salarii 
foarte atractive. Tel. 621446 
(4404)

• SC "Continental Turi- 
mex” SRL Deva angajează 
personal muncitor, specia
lizat în construcții. 098/ 
591810,092/659791 .

• Firmă de publicitate 
angajează absolvenți ai 
liceului de informatică, 
cunoscători ai programelor 
de grafică și tehnoredactare 
computerizată. Relații latei. 
233206. (4418)

• Economistă efectuez 
evidență contabilă pe calcu
lator. Tel. 227986 (4417)

Se face la oficiile poștale din 
județ, la factorii poștali, la 

firma RODIPET.
în acest fel economisiți 8.500. 9

lei pe lună!

SC Eneigoconstnicția SA București 
Sucursala Energocnnstrucția Deva 
cu sediul în Mintia, str. Șantierului, nr. 1, 

telefoane: 213220 sau 213221 
organizează

LICITAȚIE
pentru vânzarea, în zilele de 21 și 

28.06.1999 și 5.07.1999, a utilajelor și 
mijloacelor fixe amortizate complet. Lista 

acestor mijloace fixe și alte informații 
privind licitația se pot obține la sediul 

Sucursalei - Serviciul Mecanizare.

Școala Generală Nr. 2 
Simeria

anunță selecția de oferte pentru confecționarea 
prin tâmplărie de aluminiu a două uși. Selecția va 

avea loc în data de 28.06.1999, ora 10,00, la 
sediul instituției.

Informații la telefon 260313.

I SC FARES SA Orăștie ■
Achiziționează

FLORI DE TEI ARGINTIU
la prețul de 12.000 lei/kg uscat I

I FLORI DE SOC
la prețul de 8.000 lei/kg uscat |

Informații suplimentare la sediul SC FARES SA - Orăștie, ■
I str. Plantelor 50 sau la telefon 241.940, int. 154.
I__________________________ — — _ — — — J

Licitație publică
Consiliul local al comunei Râu de 

Moriz județul Hunedoara
Organizează LICITAȚIE PUBLICĂ, în vederea 

concesionării unui teren pentru construirea 
unui spațiu comercial.

Taxa anuală minimă de concesionare este 
de 10.000 lei/ mp/ an.

Durata concesiunii este de 49 de ani. 
Documentația licitației se găsește la sediul 

Consiliului local al comunei Râu de Mori.
Ofertele se depun la sediul Consiliului local 

până la data de 30 iunie 1999, ora 15,00, la 
sediul Consiliului local.

Licitația va avea loc în data de 2 iulie 
1999, ora 10,00, la sediul Consiliului local.

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

Caută asociat pentru construirea de spații administrative - birouri, pe 
amplasamentul situat în centrul civic al municipiului Deva - un corp de clădire ( A2 ), în 
cadrul „Palat Administrativ al județului Hunedoara", având dimensiuni în plan: 23,20 m 
x 23,50 m, cu aria desfășurată de 2.133,6 mp., regim de înălțime S + P + 2.

Relații suplimentare la sediul Consiliului județean Hunedoara, str. 
1 Decembrie nr. 35, et. I, camera 111, telefon: 054/211350- int. 115,118.

Scrisorile de intenție se vor depune până la data de 21.06.1999. 
î’sâîr

Societate comercială
ANGAJEAZĂ DIRECTOR VÂNZĂRI PE DEVA

Condiții: maximum 35 de ani, experiență în vânzări, 
stagiu militar satisfăcut, domiciliul în Deva, Curriculum 
Vitae, avantaj carnet auto și autoturism.

Relații: 054-212211, între orele 8-18.
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Rezultatele obținute lar

examenul de capacitate
(Urmare din pag. 1)

este faptul că dintre cei 84 de 
absolvenți ai clasei a VII l-a de la 
Școala Generală Nr. 1 Deva au 
promovat examenul de 
capacitate 83 de elevi, 
realizându-se un nivel de 
promovabilitate de 99 la sută. 
Dintre aceștia, 14 elevi, după 
cum ne spunea același 
interlocutor, au obținut medii 
generale peste 9, iar 23 de elevi 
medii cuprinse între 8-8,99, ceea 
ce face cinste învățătorilor și 
profesorilor de aici, mai ales 
profesorilor care au predat în 
școala generală aducându-i pe 
elevi până în fața examenului de 
capacitate. Aceștia, împreună
cu elevii lor, au făcut posibil ca,

ansamblu, rezultatele să fie

bune și foarte bune în condițiile 
în care s-a muncit diferențiat 
cu tinerii cu puteri de 
receptare diferite, la orele de 
clase, dar și la orele de 
consultații organizate după 
orele obișnuite sau pe timpul 
vacanțelor. Dorința de 
cunoaștere a fost superbă și 
cei care au nutrit-o merită 
felicitări! Pentru noul an școlar 
aici se pregătesc câteva 
surprize: vor funcționa clase 
cu predare intensivă a limbilor 
engleză, germană, franceză, 
italiană și pentru a întregi 
personalitatea elevilor se vor 
preda ore opționale de pian, 
orgă, chitară. Se pregătesc, 
așadar, oameni adevărați și nu 
doar „tobă de carte" și nimic 
altceva.

Deși declară că au o organizație unită, 
între țărăniștii hunedoreni 

ci intrat dihonia

Lansare (Le carte
Luni, 21 iunie, ora 17, va avea loc la Casa Cărții Deva 

lansarea volumului “Jurnalul unei eleve la Liceul “Regina 
Maria” Deva”, al profesoarei Zoița Bogdan Tripa. 
Evenimentul se dorește a fl o întâlnire peste ani a 
fostelor eleve ale acestui liceu. Dar, firește, sunt 
așteptați cu drag la lansare toți iubitorii de carte. (V.R.)

BIROUL VAMAL DEVA
anunță scoaterea la CONCURS în data de 

14.07.1999 a următoarelor posturi:
- 1 (un) post inspector vama] (SS)
- 1 (un) post controlor vamal (SM)

Informații la sediul Vămii Deva sau la 
telefon 231541; fax 057/231542.

Conferința de presă a 
PNȚCD Hunedoara care trebuia 
să aibă loc la sfârșitul 
săptămânii trecute s-a 
desfășurat în cele din urmă în 
cursul zilei de luni, 14 iunie a.c., 
la sediul Primăriei ^municipiului 
Deva. Principalul subiect abor
dat de către 
cei prezenți a 
fost demiterea 
domnului 
doctor loan 
Rău, din funcția
de director al Direcției de 
Sănătate Publică a județului 
Hunedoara. Așa după cum se 
știe, domnia sa a fost demis 
printr-un fax al ministrului de 
resort, motivele fiind 
caracterizate chiar de către dl 
Rău drept „puerile”. Explicând 
că ceea ce a condus la 
această demitere a fost mai 
ales decesul controversat al 
fostului subprefect Nicolae 
Segesvari, dl doctor Rău a ținut 
să afirme că în acel caz s-a 
făcut tot ceea ce era omenește 
posibil, existând și dovezi în 
acest sens. Principalul motiv de 
nemulțumire a dlui Rău nu este 
- conform propriilor afirmații - 
doar demiterea sa, ci faptul că 
prin înlocuirea cu o persoană 
susținută de PNL nu a mai fost 
respectat algoritmul alianței de 
guvernare. Ca urmare s-a făcut 
o plângere către conducerea 
PNȚCD, iar în urma discuțiilor cu 
ministrul sănătății s-a promis 
revizuirea problemei respective.

Pornind de la demiterea 
sa, dl Rău a precizat că, în 
fapt, împotriva lui a fost 
organizat un adevărat complot 
în care au fost implicați atât 
oameni din interiorul partidului 
cât și din alte partide precum 
PNL, UDMR, PDSR și PSDR, 
susținând că există și probe 

pentru a 
dovedi aceste 
afirmații. Deși a 
fost susținută 
unitatea

organizației, dl doctor Rău nu 
a putut oferi o explicație clară 
în privința disputelor care 
macină partidul. Ba dimpotrivă, 
primul culpabilizat dintre cei 
care au participat la așa 
numitul complot a fost chiar 
unul dintre fruntașii țărăniști ai 
județului, vicepreședintele 
Consiliului Județean Hu
nedoara, dl loan Băda. 
împotriva domniei sale există 
chiar o sancțiune din partea 
Consiliului permanent, 
propunându-se excluderea din 
rândurile partidului.

Prezent la întâlnirea cu 
ziariștii dl Băda a contraatacat, 
afirmând că tocmai dl Rău 
este principalul vinovat de 
această situație. Disputa a 
continuat, ambele părți venind 
cu diverse dovezi care să le 
susțină cauza. Dl dr. Rău a 
spus că în curând va aduce 
noi dovezi despre toți cei 
implicați, dovezi pe care le va 
face publice.

Andrei N/STOR

Colegiul de Conducere al 
CCI Hunedoara

conform art. 19 din Statut
convoacă

ADUNAREA GENERALA
a membrilor, în data de 29.06.1999, ora 10,00, la 

sediul Camerei, din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 23, cu 
următoarea

Ordine de zi:
1. Raportul Colegiului de Conducere al CCI 

Hunedoara cu privire la activitatea pe anul 1998.
2. Raportul de gestiune la bilanțul contabil pe anul 

1998.
3. Raportul de verificare șl certificare limitată a 

bilanțului contabil pe anul 1998, al cenzorului CCI 
Hunedoara.

4. Prezentarea Bugetului de venituri șl cheltuieli al 
CCI Hunedoara pe anul 1999.

5. Obiectivele CCI Hunedoara pe anul 1999.
Materialele pot fl consultate la sediul CCI 

Hunedoara.

ARABESQUE
MATERIALE DE CONSTRUCȚII ȘI FINISAJE

* PAL melaminat
* PFL melaminat
* Lambriuri
* Parchet laminat
* Blaturi bucătării
* Bandă cant
* PAL simplu
* PFL dur
* Placaje

Cluj Napoca
Str. Cantonului 30 ■ Tel./ Fax: (064) 416475

MANAGEMENTUL IN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

Luni, Grădinița cu 
Program Normal Nr. 9 Deva a 
fost gazdă ospitalieră pentru 
cercul pedagogic cu 
directoarele unităților de 
învățământ preșcolar din județ. 
De la cele 78 de grădinițe au 
fost prezente peste 50 de 
directoare, unele unități încă 
neavând conducere (prin 
neparticipare la concurs). 
Tema cercului a fost “Noutăți 
în reforma învățământului 
preșcolar", un accent deosebit 
punându-se pe managementul 
în acest segment al educației 
românești. Iar gazda 
manifestării n-a fost aleasă 
întâmplător, dna Zoe Ivănuș, 
inspector de specialitate, 
subliniind grija și 
corectitudinea, chiar 
pedanteria cu care dna Letiția 
Faur, directoarea grădiniței, 
redactează documentele 
școlare, activitatea sa și din 
acest punct de vedere putând 
fi un exemplu pentru colege, 
mai ales pentru cele care de 
puțin timp ocupă această 
funcție.

Acțiunea metodică a fost 
complexă, directoarelor 
prezente prezentându-li-se o 
casetă video cu istoricul 
unității (transformarea lui

pentru uz didactic realizându- 
se prin eforturi proprii), modul 
de creare a ambientului 
propice desfășurării acti
vităților libere pe cele două 
zone de interes și cabinetul 
metodic al unității. Materialele 
informative “Conceperea și 
organizarea sectoarelor de 
interes pentru desfășurarea 
etapei I a zilei" (L. Faur) și 
“Activitățile opționale, formă a 
activității din grădiniță” (Ana 
Cizmaș) au fost urmate de 
precizări privind ultimele 
noutăți legate de opționale și 
ilustrate cu imagini video de la 
activitățile celor 4 grupe: dans 
ritmic cu majorete, dans 
popular, cântece (conduse pe 
lângă doamnele deja amintite 
și de educatoarele Eleonora 
Negru și Maria Sângerean).

In program a mai figurat o 
dramatizare în versuri a 
povestirii “Jucăriile noastre", 
prezentarea documentelor 
școlare și a dosarului 
managerial, păstrarea și 
conservarea lor, vizitarea 
grădiniței și exprimarea 
opiniilor și sugestiilor celor 
prezente. Intre acestea se 
numără și decizia ca 
înscrierile pentru următorul an 
școlar să se facă începând cu

1 iulie și până la 1 
septembrie, inclusiv pentru 
copiii de 3 ani. Materialele 
informative și video 
prezentate au stârnit interesul 
directoarelor, ele urmărindu- 
le cu atenție și reținând, chiar 
notând elementele de noutate.

Cum pentru dna Faur 
aceasta era ultima activitate 
organizată, și-a serbat și 
ieșirea la pensie, cercul 
pedagogic având un final... 
dulce. Alături de felicitările de 
rigoare și chiar de regrete, 
pentru că învățământul 
preșcolar hunedorean pierde 
un cadru didactic valoros, 
viitoarei pensionare i s-au 
oferit flori, daruri și versuri. 
Pentru dumneaei și pentru 
doamnele Livia Crăciun (de 
la P.N. 4) și Eugenia Hrușcă 
(P.N. 8), ambele din Deva și 
viitoare pensionare, colega 
Doina Moldovi (P.N.2) a 
compus o urare în versuri: 
“Vă urăm din suflet sănătate/ 
De pensie ani mulți să aveți 
parte/ De copiii dv. să vă 
bucurați/ Pe nepoței să-i 
educați/ Să-i ajutați să 
crească mari/ Cum ați făcut 
cu-atătea generații de 
preșcolari."

Viorica ROMAN

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR
DISPONIBILIZA TE CARE ȘI-A U 

ÎNFIINȚAT ACTIVITĂȚI PRIVATE!
SERVICII GRATUITE!

CAMA STAR COMPANY SRL, ÎN 
CADRUL “PROGRAMULUI DE 
REDISTRIBUIRE A FORȚEI DE MUNCĂ”, 
OFERĂ ASISTENȚĂ Șl CONSULTANȚĂ 
TEHNICĂ GRATUITĂ PENTRU 
DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII.

VĂ AȘTEPTĂM LA SEDIUL NOSTRU 
DIN DEVA, STR. MIHAI EMINESCU, NR. 2 
(CLĂDIREA FUNDAȚIEI PENTRU 
TINERET), SAU PUTEȚI OBȚINE 
INFORMAȚII LA TELEFON 230717, 
ZILNIC ÎNTRE ORELE 10,00 -16,00.

f SC “ELIS” SA 'î 
Hunedoara

I 
i
I
I 
I

str. Ecaterina Varga, nr. 3, 
telefoane 712933, 712507

organizează în fiecare zi de 
marți, ora 10,00, licitație 
publică directă pentru vânzare

I de mijloace fixe disponibile.
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DRUMURILE NAȚIONALE ALE 
JUDEȚULUI ÎN 1999

Recent, șeful Secției Drumuri 
Naționale Deva, ing. Gheorghe Brânzan, 
a prezentat în cadrul Comisiei 
Administrative a Prefecturii o informare 
privind lucrările ce se execută în anul 
1999 pe rețeaua de drumuri naționale din 
județul Hunedoara. Vi le prezentăm pe 
scurt:

• Reparații poduri pe DN 76 la Luncoi - 
km 29+063, Țebea - km 38+245, Baia de 
Criș - km 44+794, Târnava - 48+224, pe 
DN 66, podeț km 157+468 Livadia, pod 
pe DN 76 la Șoimuș - km 0+050, pod 
peste pârâul Caraciului la Baia de Criș.

• Execuția de covoare foarte subțiri - 
șlam bituminos pe DN 68 A Ilia-Lugoj, km

54+000 - 60+500 Coșevița;
• Tratamente bituminoase pe 35 km;
• Lucrări de marcaje rutiere pe 370 

km, pe întreaga rețea de drumuri;
• Lucrări de reparații ale suprafeței 

carosabile cu mixtură și prin stropiri 
succesive pe DN 66 Simeria-Petroșani - 
9000 mp, pe DN 76 Deva-Brad - 21.000 
mp.;

• Completări la semnalizarea verticală 
prin montarea a 800 table indicatoare;

• Vopsitorii la parapeți metalici pe 
70.000 km;

• Alte lucrări de toaletare și întreținere 
curentă a drumurilor și podurilor de pe 
toată raza județului Hunedoara. (V.N.)
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