
Răscumpărarea 
certificatelor 
de trezorerie
Intr-o recentă discuție 

purtată cu dna Rodica Șunda, 
director la Administrația 
financiară Hunedoara, dorea să 
informeze, prin intermediul 
ziarului nostru, populația 
municipiului Hunedoara că, 
începând din data de 19 iulie 
a.c., trezoreria Hunedoara 
răscumpără certificatele de 
trezorerie. Astfel, cetățenii care 
au cumpărat în urmă cu trei luni 
certificatele de trezorerie, se 
pot prezenta acum, la sediul 
instituției, pentru răscumpă
rarea acestora, respectiv 
încasarea dobânzilor, ori 
cumpărarea certificatelor în 

^continuare. (Cr.C.)

Sâmbătă în zonele sinistrate - Za Ohaba-Sibise! și Colonia Bara!

Acțiune organizata de PIINR în spirit 
de solidaritate umana

Cu sentimente de 
profundă solidaritate 
umană și mai puțin iz elec

toral, sâmbătă PUNR a 
organizat o acțiune de 
întrajutorare a sinistrațilordin 
satele Ohaba-Sibișel și din 
Colonia Brazi de la Râu 
Mare-Retezat. Dl deputat 
hunedorean Petru Șteolea, 
împreună cu fiul său Radu, 
cu consilierul Emil Rotea și 
șoferul Eugen Rotaru de la 
SC Alimex Vema SRL (pa
tron Calboreanu Verginica) 

au asigurat transportul de 
alimente - pâine, zahăr, ulei 
și conserve -, medicamente 
și articole de îmbrăcăminte 
în valoare de 12,5 milioane 
lei, destinate familiilor care 
au avut de suferit din cauza 
inundațiilor și alunecărilor de 
teren ce au avut loc la 
începutul decadei a doua a 
acestei luni. însoțindu-i pe 
cei ce au organizat și realizat 
acțiunea umanitară, am 
putut constata la fața locului 
urmările dezastrelor natu

rale, totodată consemnând 
și unele opinii legate de 
catastrofa ce s-a petrecut în 
zonele sinistrate.

întrucât drumul spre 
Ohaba-Sibișel este 
inaccesibil, alimentele 
oferite pentru toate cele 
aproape 90 de familii au fost 
duse cu caii, peste deal, de 
la Valea Dâljii, de. unde ne-a 
însoțit și prof. Alexandru 
Logofătu, directorul școlii. 
Adi Albea (singurul cu 
telemobil din Sibișel, care a 

anunțat producerea 
catastrofei, atunci 
neexistând nici un alt mijloc 
de comunicare cu alte 
localități) și Dinu Budan au 
fost cei ce au făcut 
transportul produselor cu 
caii.

La intrarea în satul 
Sibișel am întâlnit imagini 
de groază, cu toate că apa 
râului Sibișel intrase în

Nicoiae TfRCOB
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ACORDĂ DOBÂNZI 
ATRACTIVE LA DEPOZITELE 
ÎN LEI PERSOANELOR FIZICEI

x la 30 de zile - 
60% /an 

prin capitalizare - 80%/an 
x la 90 de zile - 

62% /an 
jirin capitalizare • 78%/an
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Reorganizare 
in cadrul 

Administrației 
financiare Hunedoara

Metalurgia româneasca s-a 
"consfâtuit" la Hunedoara
In organizarea Par

tidului Umanist din 
România, vineri, 16 iulie 

a.c., în sala Clubului 
Oamenilor de Afaceri din 
municipiul Hunedoara a 
avut loc o consfătuire pe 
tema “Metalurgia: 
realitate-perspectivă”. La 
întâlnire au participat, ca 
mediatori, dnii Cristian 
Nicolae Pârvan,
președinte SC Siderca SA 
Călărași, și Ștefan 
Mărginean, președintele 
SC Metanef SA București. 
Au luat parte și dnii sena
tor Doru Gaița, membru al 
Comisiei economice a 
Senatului, șl deputat Sorin 
Dimitriu, fost președinte al 
FPS. în auditoriu au putut 
fi observate personalități 
a căror valență 
profesională a fost și este 
legată de industria 
metalurgică.

La fel ca întâlnirea 
similară consumată în 
vara anului trecut, nici 
această consfătuire n-a 

^reușit să dea soluții 

COMENTAM/
-

posibile la problemele 
metalurgiei românești.

Dezbrăcate de tonul 
elevat al vocabularului, de 
sarea și piperul 
dialogurilor polemice 
născute între partizani ai 
unor partide de orientări 
antagonice, 
discuțiile s- 
au relevat ca 
o sumă de 
lamentări privind starea 
metalurgiei românești. 
Mesajul transmis a fost 
acela că situația 
metalurgiei românești este 
deosebit de critică.

Această ramură 
industrială este lovită de 
două ori. în primul rând, 
datorită scăderii pieței in
terne. Dacă în 1989, 
România producea și 
vindea 14 milioane de tone 
de oțel, în 1998 s-au 
fabricat doar 6,5 milioane 
de tone. Funcționarea sub 
pragul minim de 
rentabilitate a aruncat in
dustria siderurgică 
românească intr-un 

marasm financiar fără 
precedent. De exemplu, 
înainte de închiderea 
sectorului primar de la 
“Siderurgica” Hunedoara, 
aceasta pierdea 30 de 
miliarde de lei lunar.

Un alt “inamic” al 
oțelului 
românesc îl 
reprezintă 
fenomenul 

de globalizare economică 
ce se face simțit în 
prezent. Prin fuziuni, 
achiziții și restructurări “la 
sânge”, producția de oțel 
se concentrează, treptat, 
în mâinile unor superpro- 
ducători transnaționali. în 
prezent, primele 25 de 
companii de oțel din lume 
fac 40 la sută din producția 
mondială. în perspectiva 
următorilor 10-15 ani, 
primele 10 companii vor 
produce peste 70 la sută 
din oțelul mondial. 
România, s-a apreciat, 
poate fi lăsată pe din afară 
de procesul de globalizare, 
acesta transformând-o 

într-o piață de desfacere. 
Un indicator este relevant 
pentru această stare de 
fapt. în timp ce în Anglia, 
Franța și Germania se 
produc 350 - 450 kg de 
oțel pe cap de locuitor, în 
România anului 1999 
fiecărui cetățean abia 
dacă-i sunt repartizate 
50 de kilograme. Acest 
parametru dă o 
dimensiune a dezindus- 
trializării economiei 
autohtone.

Trecând de la principiul 
“vindem ce producem” la 
“producem ce putem 
vinde”, România trebuie 
să-și joace cât mai bine 
cartea oțelului pe piețele 
internaționale. Cu o 
pondere de 20 la sută în 
valoarea exportului 
României, metalurgia 
ocupă un rol vital în 
structura economică 
autohtonă, în ciuda

Adrian SĂLĂGEAN

(Continuare în pag. 2)

începând din 5 iulie a.c., 
conform unui protocol încheiat 
între Administrația financiară 
Hunedoara și Consiliul local, 
activitatea de percepere a 
impozitelor și taxelor locale s-a 
predat Primăriei. Pentru că în 
semestrul I această sarcină i-a 
revenit administrației financiare, 
am solicitat dnei Rodica Șunda, 
director, câteva date 
referitoare la situația 
încasărilor taxelor și impozitelor 
locale. Astfel, impozitele pe 
clădiri și terenuri s-au încasat în 
proporție de 65 la sută din 
valoarea totală pe anul în curs,

t SF PROOROC ILIE 
TESVITEANUL

De ziua sa, sfântul Ilie vine într-o căruță de foc 
trasă de cai înaripați îndemnați de un bici, de asemenea, de 
foc care pocnește, aducând ploaie și trăsnete. Să sperăm că 
în acest an proorocul va veni liniștit, că prea multe au fost 
necazurile care s-au abătut asupra oamenilor din cauza apelor 
revărsate.

Oricum, redacția le urează tuturor celor care poartă același 
nume cu sfântul, de ziua lor, “La mulți ani!” și noroc în viață!

CONNEX oferă 
ajutor Prefecturii
începând din data de 

ÎS iulie a.c., compania 
de telefonie mobilă 
Mobifon (CONNEX) a 
pus la dispoziția Pre
fecturii Județului Hune
doara o linie telefonică 
gratuită la care pot apela 
atât cei care vor să ofere 
vreun ajutor celor 
sinistrați, cât și cei care 
au nevoie de ajutor. La 
numărul de telefon 092- 
259.420 răspunde dra 
Claudia Bedea, pur
tătoare de cuvânt a 

taxa asupra mijloacelor de 
transport s-a perceput în 
proporție de 63 la sută, 
impozitele pe veniturile 
meseriașilor și altor persoane 
fizice autorizate - 42 la sută, 
iar impozitele și taxele locale 
datorate de agenții economici 
s-au obținut doar în proporție 
de 25 la sută.

Rămasă de competența 
administrației financiare, 
perceperea impozitelor pe 
profit, pe salarii, TVA etc. (fac

_____ Cristina CÎNDA
(Continuare în pag. 2)

Prefecturii și consilieră 
a prefectului pentru a 
da toate lămuririle 
necesare. Această linie 
telefonică gratuită va 
sta la dispoziția 
Prefecturii hunedorene 
până la finalizarea 
crizei. Toți aceia careI 

au nevoie de ajutor sau 
vor să facă vreo donație 
sunt rugați să apeleze 
acest număr de telefon, 
urmând să primească 
toate lămuririle ne
cesare. (A.N.)

Ajutoare umanitare 
pentru sinistrați

începând din seara de luni 12 iulie s-a venit 
in ajutorul celor loviți de furia apelor. Șl acțiunea 
de aprovizionare cu apă și pâine a continuat 
și ia sfârșitul săptămânii încheiate. Cantitățile 
de alimente au fost stabilite în funcție de 
numărul evacuațiior și s-au reajustat după 
necesități. Valoarea totală a ajutoarelor se ridică 
ia sute de milioane și eie au fost distribuite zi 
lumină sau chiar și noaptea de către voluntari.

Filiala de Cruce Roșie a județului a 
acționat, alături de Prefectură și Apărarea 
Civilă, ca parte integrantă a Comisiei județene 
de apărare împotriva dezastrelor. Dna Eiisabeta 
Ciorobea, directoarea filialei, preciza că în

zonele sinistrate s-au adus, pe lângă alimente, 
într-o primă fază și 900 de pături, jumătate 
dintre eie distribuindu-se ia Colonia Oriea, 
restul fiind duse ia Primăria Rău de Mori, ia 
dispoziția comisiei locale.

Zilnic, în funcție de solicitări, s-au adus 
alimente pentru cei afectați. Marți, 13 iulie, 
pentru Cantina Brazi au fost asigurate 100 de 
pâini și 50 de conserve. La Sibișel, s-au cărat 
pe cai 300 de pâini și 450 de conserve, iar 
Primăriei Sîntămăria Oriea i-au fost distribuite

Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 2)

începând cu data de 19 iulie 1999

BANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILOR
t

Lansează, numai pentru persoanele fizice, următoarele 
produse bancare:

Denumirea produsului bancar Scadența 
(in zile)

Dobânda 
anuală (%)

Plata 
dobânzii

* Certificate pentru contul de depozit 60 72 la scadență
* Certificate de depozit pentru credincioși 90 70 lunar
• Certificate pentru contul de depozit 120 70 lunar
* Certificate pentru sărbătorile de iarnă 167 65 lunar

Valoarea minimă a unui certificat este de 300.000 lei
Operațiunile cu aceste produse bancare nu se comisionează 

Deva, b-dul Decebal, bl.8, tel.234231; 234232.
Program de lucru cu clienții pentru toate operațiunile de încasări și plăți: 

luni - vineri: 8-18 • sâmbătă: 8-12
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V Ajutoare umanitare
100 de pâini și tot atâtea con-, 
serve. In data de 14 iulie 
oamenilor din Ohaba Sibișei 
ie-au fost oferite 3500 de pâini 
și 450 de conserve, ia 
Sîntămăria Oriea câte 150 de 
pâini și 150 de conserve. Celor 
de ia Rîu Mare Retezat, crunt 
loviți de furia naturii, ie-au fost 
dăruite 45 de cutii și saci cu 
îmbrăcăminte donată de 
populația Devei și alte 40 de 
cutii cu haine plus 30 de paturi 
din stocul Crucii Roșii.

Cantitățile cete mai mari 
de produse alimentare au fost 
distribuite sinistrațiior joi, 15 
iulie. La Șantierul Hidrocon- 
strucția Rîu Mare Retezat au 
primit: 210 ouă, 475 pâini,

(Urmare din pag. 1)

matcă, lina din cele mai 
lovite gospodării a fost cea a 
lui Victorian Cerna. Apa a 
ajuns la peste 2 m, 
inundându-i complet 
locuința și anexele 
gospodărești, omorându-i și 
o vită mare prin înec. N-au 
scăpat nici stupii de furia 
apei. Bunurile din casă i-au 
fost nămolite, apa luându-i 
și bruma de bani ce-i 
economisise. Cu mare 
greutate și-a putut salva 
soția, care era imobilizată la 
pat. Acum nu aduce decât 
mulțumiri bunului
Dumnezeu că familia a 
scăpat cu viață. Grădina 
casei, ca și la multe alte 
gospodării, este plină de 
nisip, pietriș și bolovani, toată 
recolta fiind complet 
compromisă.

De altfel, cum am văzut, 
râul Sibiș'el a provocat mari 
pagube prin distrugerea 
recoltei (cartofi, porumb, le
gume), cât și a fânului de pe 
luncă, unde depunerea de 
aluviuni a ajuns în multe 
locuri la peste o jumătate de 
metru grosime.

Muzeu! Civilizației Dadce și Romane din Deva se află în 
posesia unor ochelari necesari eclipsei care se apropie. 
Ochelarii sunt recomandați de cosmonautul Dumitru Prunariu 
și au fost testați de Clubul Alpin Român cu ocazia expediției 
efectuate în Himalaya în 1998. Sunt confecționați în 
conformitate cu normele europene EN169 și EN172, aprobate 
prin certificatul iCSPM - CS nr.440/19.04.1999. Producător - 
Alfa Optic SRL și Clubul Alpin Român Transilvania.

Venituri din propria 
gospodărie

Singura sursă de venit, care mai rotunjește ajutorul de șomaj 
sau pensia locuitorilor comunei Bucureșci, o reprezintă 
valorificarea patrimoniului zootehnic al localității. Numărul 
animalelor din gospodăriile oamenilor a crescut de la un an la 
altul. Astăzi la Bucureșci sunt înregistrate 1800 de capete ovine, 
1100 bovine, 900 porcine, 40 de cabaline, 7000 de păsări și mai 
multe stupine. Prin valorificarea cărnii, ouălor și laptelui la târgul 
de la Brad sunt obținute venituri care sprijină traiul de zi cu zi al

Marți
20 Iulie

9.30 Matineu de vacanță 
11.00 TVR Cluj-Napoca 
12.05 TVR lași 13.00 TVR 
Timișoara 14.10 Santa 
Barbara (r) 16.00 Emisiune 
în limba maghiară 17.30 O 
familie ciudată (s, ep. 18) 
19.10 Sunset Beach (s, ep. 
491) 20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport 20.45 Camera 
misterelor 21.00 Kristin 
Lavransdatter (dramă 
Norvegia 1995, p. I) 23.00 
Jurnalul de noapte. Sport

n/R 2
8.50 Tip-Top, mini-top (r)

10.15 Limbi străine.
Engleză (r) 10.40 O familie 
ciudată (r) 13.00 Columbia
- țara smaraldelor 13.10 
Căsuța din prerie (s) 14.00 
Conviețuiri 15.00 Rebelul 
(s, ep. 98) 16.00 Grecia (s,

2000 de conserve, 3300 cutii 
de brânză topită, 100 de pături 
și 100 perechi de cizme de 
cauciuc. La Sîntămăria Oriea 
sinistrațiior ie-au fost puse ia 
dispoziție 130 de găini (câte 
una pentru fiecare familie), 
212 kg de carne, 3300 cutii de 
brânză, 450 de conserve și 440 
de pâini.

Dintre sponsorii care au 
venit în sprijinul acestor 
semeni ai noștri care au avut 
atât de mult de pierdut în urma 
revărsării apelor pe primul ioc 
se situează SC A vicoia SA 
Mintia și SC Hochiand 
Sighișoara (care a dăruit 5 tone 
de brânză topită). Filiala de 
Cruce Roșie ie mulțumește ior

Acțiune organizată de PIINR
Oamenii cu care am 

discutat și-au exprimat 
mulțumirea sinceră pentru 
ajutoarele acordate, acestea 
venind și din partea Prefecturii, 
aici venind personal și 
prefectul Nicolae Stanca.

în cei 70 de ani ai săi 
Simion Munteanu (care a 
lucrat 30 de ani la EM Petrila) 
n-a văzut un asemenea 
dezastru, cum s-a întâmplat de 
curând în Ohaba-Sibișel. 
Singura nemulțumire a 
oamenilor este aceea că 
localitățile respective continuă 
să fie izolate, neputându-se 
deplasa cu mijloace 
mecanice. După cum știu 
însă, s-au început reparațiile 
la drumul spre Sânpetru, 
speranța fiind că în curând se 
vor restabili legăturile de 
comunicație.

în după-amiaza zilei de 
sâmbătă, după ora 17, am 
ajuns la Colonia Baraj de pe 
Râu Mare-Retezat. Trecând 
prin Râu de Mori, am întâlnit 
cortegiul funerar care o 
conducea pe ultimul drum pe 
Daniela Mutuzac, decedată

bara (s, ep. 914) 17.30 Tri
buna partidelor
parlamentare 18.00 Primul 

' val (s, ep. 2) 19.30 Atlas 
20.00 Turneul Operei 
Naționale în Japonia 21.30 
Universul cunoașterii
22.30 Pelerinaje 23.00 
Preotul și cârciumărița (r)

ANTENA!
8.00 Cutia cu jucării 10.50 

Știri 11.00 Kelly (s) 11.30 A 
treia planetă de la Soare 
(s) 12.00 Tropical Heat (s, 
ep. 14) 13.00 Știrile amiezii
13.15 Nash Bridges (s) 
14.00 Esmeralda (s, ep. 75) 
15.00 Ape liniștite (s, ep. 
82) 16.10 Luz Maria (s, 
ep.53) 17.00 Știri 17.28 
Leonela (s, ep. 89, 90) 
19.00 Observator 20.03 
Țarul Nicolae al ll-lea (f. 
istoric SUA 1971, p. 1)21.45 
Observator 22.18 Fără 
obligații (s, ep. 10) 22.50 
Țarul Nicolae al ll-lea (f. 
istoric, p. II) 

și populației pentru donațiile 
în haine și bani.

Sâmbătă, pe lângă apă și 
pâine, sinistrații au primit 
alimente (slănină, untură, 
uiei, zahăr, conserve de le
gume, sucuri) și haine noi 
trimise de președinție. Parte 
din aceste ajutoare au fost 
transportate cu elicopterul ia 
Sibișei, iar altă parte a fost 
depozitată, spre a fi 
împărțită, în colonia Brazi.

Acțiunea de colectare a 
hainelor și banilor continuă 
ca și cea de ajutorare a 
sinistrațiior. Pe lângă zonele 
menționate se intenționează 
transportarea de ajutoare și 
ia Uricani.

într-unul din apartamentele 
rase de pe fața pământului de 
furia apei.

în colonie oamenii își 
vedeau de treburi pe la 
apartamentele ce au scăpat 
nedistruse. Aici am discutat cu 
Vasile Mandiuc. El este pe 
șantier din 1978. A lucrat cu 
Voia la despotmoliri și la 
căutarea cadavrelor celor 13 
dispăruți. Stă aici împreună cu 
soția și cu cei doi copii. 
Vorbește cu groază despre 
cele văzute și trăite în zilele de 
iad - cum le-a spus.

Inimos ca totdeauna, 
topograful loan Moș i-a adus 
pe cei aflați la blocuri să-și ia 
ajutoarele oferite din partea 
PUNR. Ei spuneau, încă 
îngroziți de cele văzute și trăite, 
că au mai primit ajutoare, în 
special de la Crucea Roșie. 
Deoarece problema apei 
potabile încă nu s-a rezolvat 
definitiv, acum se aduce de la 
Colonia Brazi cu recipiente 
pentru pregătirea hranei la 
cantină și pentru băut. După 
cum afirma dl ing. Aurel Dan, 
șeful șantierului de la baraj,

PRO W
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tăul 10.00 
Tânăr și neliniștit (r) 11.00 
Loteria (r) 12.30 News Ra
dio (s) 13.00 Știrile PRO 
TV 13.10 Complicele (f, p. 
l/r) 14.40 Oglinda timpului 
(s, ep. 45) 15.0$ Familia 
Bundy (s) 15.30
Ștrengărița (s, ep. 62)
16.15 Tânăr și neliniștit 
(s) 17.00 Știrile PRO TV
17.30 Aripile pasiunii (s, 
ep. 39) 18.30 Inimă de 
țigancă (s, ep. 43) 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 
Renegatul (s, ep. 13) 21.30 
Walker, polițist texan (s, 
ep. 8) 22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 
61) 23.00 Millennium (s, 
ep- 12)

ACASĂ
7.00-12.45 Filme și 

seriale (reluări) 13.30 
Maria (s) 14.15 Viața unui 
campion (r) 16.00

Metalurgia 
româneasca

(Urmare din pag. 1)

atrofierii sale din ultimii 10 
ani. Trist este că această 
diminuare a potențialului 
productiv s-a făcut 
necontrolat și nu ca urmare 
a unui proces coerent de 
restructurare. Reforma în 
siderurgie e haotică, 
sectorul românesc 
funcționând în prezent 
disparat.

va mai dura ceva timp până 
ce se va asigura 
alimentarea cu apă a 
coloniei. Ca priorități aici ar 
fi refacerea drumurilor 
distruse de ape, acțiune care 
se realizează acum numai 
cu forțe proprii. Dacă nu 
intervenea necazul, era 
posibil, având și fondurile 
necesare, ca în acest an să 
fie încheiate lucrările la 
baraj. Oamenii erau încă 
marcați de cele întâmplate. 
Doar fetița Sandra, care a 
zburat și cu elicopterul la 
Hațeg, venită la bunica sa, 
Valentina Bordela, s-a arătat 
dispusă să dea un interviu, 
cum a făcut-o și pentru 
televiziune. Spunea că nu 
știe de ce mama ei plânge 
mereu, dar crede că-i va 
trece când va veni vremea 
să-și revadă fetița. în rest, ea 
zice că toate sunt bune și la 
locul lor, numai că prin 
colonie a rămas o mare 
durere, deoarece au 
“plecat” oameni pe care-i 
știa și nu-i va mai întâlni 
niciodată.

Guadalupe (s) 17.00
Celeste se întoarce (s) 
18.00 Dragoste și putere 
(s) 18.45 Căsuța
poveștilor 19.30 Viața 
noastră (s) 20.15 înger 
sălbatic (s) 21.15
Lanțurile iubirii (s, ep. 9) 
22.10 Milady (s) 23.00 
Nevasta p'reotului (co. 
Italia/Franța 1971)

PRIMA TV
9.00 Dimineața pe plajă 

13.00 Nimeni nu e perfect 
(s) 14.00 Jerry Springer 
Show 15.00 Trăiește vara 
cu Nadine 17.00
Pretutindeni cu tine (s) 
18.00 Știri 20.00 
Conspirația (f.a. SUA ’93)
21.30 Poză la minut (s) 
21.50 Real TV 22.10 Știri
22.30 Show-ul de noapte

HBG>
10.00 Jaful (thriller SUA 

1996) 11.45 Rasputin 
(biografic SUA 1996) 13.45

“Printre rânduri”, 
discuțiile de la Hunedoara 
au relevat faptul că 
pârghiile reabilitării 
siderurgiei românești 
sunt deja extrem de greu 
de acționat, România fiind 
în mijlocul unei 
“conspirații 
internaționale” la care, 
prin amânarea reformelor 
de fond, pune și ea 
umărul din greu.

Reorganizare 
în cadrul 

Administrației 
financiare 
Hunedoara

(Urmare din pag. 1) 

parte la bugetul de stat) se 
desfășoară anevoios, 
„întâmpinăm greutăți mari la 
încasări, din cauza faptului 
că agenții economici sunt în 
blocaj financiar, îndeosebi cei 
cu capital majoritar de stat 
care dețin 95 la sută din 
volumul obligațiilor datorate 
bugetului de stat. în plus, 
Ordonanța 68/98 le dă 
dreptul ca obligațiile restante 
la 30 aprilie '99 să poată fi 
plătite până la 30 noiembrie 
a.c., cu scutirea sau 
reducerea de majorări de 
întârziere, înlesniri care au 
dus la scăderea încasărilor 
la bugetul de stat.”

Din discuția purtată cu 
dna Rodica Șunda, am mai 
reținut că luna iulie a coincis 
și cu reorganizarea instituției. 
Prin urmare, în cadrul 
administrației financiare, s-a 
constituit un compartiment de 
bilanțuri care până acum 
exista doar la nivelul 
județului. Cu acest prilej, 
agenții economici din 
municipiul Hunedoara și din 
cele opt comune arondate 
vor depune bilanțurile 
contabile la sediul 
administrației financiare din 
Hunedoara.

Tr»l fugari (co. SUA^ 
1989) 15.30 Nemesis III 
(SF SUA 1995) 17.00 Ai 
patrulea protocol 
(thriller SUA 1987) 19.00 
Dr. Jekyll și d-na Hyde 
(co. SUA 1996) 20.30 Un 
alt Karate Kid (f.a. SUA 
1994) 22.15 Michael 
Collins (f. biografic SUA/ 
Irlanda 1996) 0.30
Comuniune (SF SUA 
1989)

PRO TV - DEVA
06.40-07.00. Program comer

cial PRO TV Deva 07.00 -10.00 
“Bună dimineața, PRO TV e al 
tăul” (coproducție cu stațiile 
locale) 10.00-10.45 Program 
comercial PRO IV Deva 17.30- 
18.00 Știrile PRO TV Deva 
(coproducție) 22.15-22.30 Știri 
PRO TV Deva 23.30-00.30 Talk 
show - “Ghici cine bate la 
ușă?” 00.30-00.45 “Vorbiți 
aicil” (reluare)

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

Marți, 20 iulie

Z> BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Vă enervează faptul că 
nu sunteți băgați în seamă 
în timp ce alții sunt 
acoperiți de aprecieri. 
Descurcați-vă singuri.

O TAUR
(21.IV - 21.V)
Deciziile în plan 

sufletesc e bine să le 
amânați câteva zile. în 
timp se va face lumină și 
în lucrurile pe care nu vi le 
explicați.

Z> GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Chiar dacă sarcinile de 
îndeplinit nu vă fac 
plăcere rezolvați-le 
repede. Achitați-vă și 
datoriile pe care le tot 
amânați.

3 RAC 
(22.VI - 22.VII)

Apare nevoia
consolidării relației cu 
partenerul de viață. La 
locul de muncă obțineți o 
poziție ierarhică
satisfăcătoare.

O LEU
(23.VII ■ 22.VIII)
Energici și activi, 

exemplu de urmat pentru 
ceilalți. Dar niște vești 
proaste vă indispun. Nu 
disperați, veți depăși 
situația.

2 FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Ideile dv sunt puse în 
practică. Doamnele nu 
pot conta pe primirea de 
bani. Dacă aveți 
posibilitatea, ajutați-i pe 
nevoiași.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)'

Renunțați la critică și 
aveți mai mult de câștigat. 
Nu acceptați decât 
lucrurile importante de 
rezolvat căci aveți prea 
multe de făcut.

Z) SCORPION 
(23.X - 21.XI)

La dv timpul zboară mai 
repede ca la alții. Urmați 
exemplul stelelor ce par 
nemișcate dar au viteze 
astronomice.

3 SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Femeile sunt într-o 
formă excelentă și obțin 
succese profesionale și 
financiare deosebite. Este 
momentul unei investiții.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Puteți întâlni dușmani 
puternici chiar și printre 
rude. Oricâtă răbdare ați 
avea relația cu partenerul 
este tensionată.

Z> VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Starea vremii vă 
influențează. Nu vă 
speriați, nu e vorba de o 
boală serioasă, dar 
sfaturile unui medic vă 
prind bine.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.1)

Căutați idei originale cu 
care îi obosiți pe alții și pe 
dv. Nu luați decizii 
importante în această 
stare, nu vă risipiți în 
mărunțișuri.____________

neteseep \>
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>• Sport
Memorialul "MICHAEL KLEIN", ediția a IV-a______________________________________________________ ._ ________£____________ ;__
MICHAEL KLEIN - Simbol al 

fotbalului hunedorean și 
românesc

Michael Klein a fost un om 
deosebit, un sportiv cu un ca
racter puternic, un profesionist 
în adevăratul sens al cuvân
tului. Sportivul Michael Klein 
impresiona prin dăruirea fără 
limite pe care o dovedea în te
ren, iar omul Michael Klein a 
fost un altruist, un sufletist sau 
cum spune o vorbă româneas
că un "om bun să-l pui pe 
rană Michael Klein a fost un 
simbol al sportului hunedo- 
rean și românesc.

Michael Klein și-a început 
cariera de fotbalist în 1974 la 
juniorii Corvinului avându-l 
ca prim antrenor pe 
binecunoscutul Dumitru Pă
trașcu. In returul campiona
tului 1977-78 a fost împru
mutat la Aurul Brad, după care 
a revenit la Corvinul Hune
doara, sub bagheta lui Mircea 
Lucescu. După numai două 
luni de zile, la numai 20 ani, 
era investit cu banderola de 
căpitan de echipă. Cu echipa 
hunedoreană a debutat în com
petițiile internaționale inter- 
cluburi în anul 1982, în Cupa 
UEFA. înainte însă de debutul 
în Cupele Europene, la 9 sep
tembrie 1981, la 22 de ani ne
împliniți, Klein a debutat în 
echipa națională, într-o partidă 
cu Bulgaria. Cu echipa națio
nală a participat la turneele 
finale ale Campionatului Euro
pean din Franța - 1984 și 
Campionatului Mondial din 
Italia 1990. In întreaga sa ca
rieră a susținut 90 de meciuri 
internaționale pentru România, 
fiind la vremea respectivă ju
cătorul cu cele mai multe se
lecții după Boloni. In Divizia A 
a susținut 330 de meciuri (283 
pentru Corvinul și 47 pentru 
Dinamo) și a înscris 36 de go
luri (34 pentru Corvinul și 2 
pentru Dinamo). După Cam
pionatul Mondial din Italia 
'90, Michael Klein a semnat un 
contract cu echipa germană 
Bayern Uerdingen, formație la

care a evoluat până în 1993: 
La 2 februarie 1993 la finalul 
unui antrenament al echipei 
germane Bayern Uerdingen 
Michael Klein a murit în urma 
unui neașteptat accident car
diac. A fost înmormântat la 
Hunedoara, la câteva zile după 
aceea, fiind însoțit pe ultimul 
drum de mii de hunedoreni 
care nu-l vor uita niciodată.

Turneul "Memorial 
Michael Klein " a luat ființă în
1994 la inițiativa foștilor colegi 
ai celui mai iubit fotbalist hune- 
dorean.

După trei ediții - 1994,
1995 și 1996-.în 1997 și 1998 
turneul "Memorial Michael 
Klein " nu a avut loc. In acest 
an conducerea clubului FC 
Corvinul a făcut eforturi și a 
reînviat tradiția "Memorialului 
Michael Klein " organizând la 
sfârșitul săptămânii cea de a 
IV-a ediția a turneului.

La turneu au fost invitate 
două echipe din străinătate - 
Celtic Zenica din Iugoslavia și 
Szombathely din Ungaria, dar 
numai echipa maghiară a pu
tut onora invitația, locul echi
pei sârbe fiind luat de divizio
nara C Minerul Certej. Jocu
rile s-au disputat pe Stadionul 
Corvinul sâmbătă - prelimi
nariile de la orele 16,30 și 
18,30 și duminică finalele de la 
orele 9.00 și 11.00.

Sâmbătă dimineața în pri
ma zi a turneului a avut loc o 
depunere de coroane la bustul 
fotbalistului din fața stadio
nului Corvinul. Au fost depuse 
coroane din partea clubului 
FC Corvinul prin ing. Liviu 
Magheru, sponsorului tradi
țional SC Siderurgica SA prin 
director Gheorghe Pogea, Pri
măriei Hunedoara prin ec. 
Remus Mariș, Federației Ro
mâne de Fotbal prin prof. Cor- 
neliu Costinescu, Asociației 
Județene de Fotbal prin prof. 
Mircea Sîrbu, echipelor parti
cipante la Szombathely (Unga
ria), Gloria Bistrița, și Minerul 
Certej și foștilor colegi: Dorin 
Nicșa, Ioan Petcu, Romulus 
Gabor, Florea Văetuș, Florin 
Dubinciuc, Dumitru Gălan, 
loan Bucur, Mircea Pătrașcu. 
La finalul ceremoniei soția fot
balistului Adriana Klein și fiica 
acestuia Dominic Klein au de
pus buchete de fiori.

Toate partidele au început 
cu un moment de reculegere în 
memoria regretatului fotbalist, 
iar lovitura de începere a pri
mei partide a turneului a fost 
dată de Dominic Klein, fiica 
regretatului fotbalist.

Memorialul ideal

Dobre și-a dus coechipierii în finală

Minerul Certej
Corvinul 3-1, după Hm

Fiind practic un meci 
aproape în familie mulți se aș
teptau la o victorie lejeră a hu
nedorenilor. Numai că gazdele 
au evoluat fără aplombul obiș
nuit, iar minerii au dat o replică 
curajoasă, având, în plus, în 
portarul Dobre un jucător în zi 
de grație.

în prima repriză când a 
evoluat în formula așa-zis de 
bază, Corvinul a avut mai mult 
inițiativa, a combinat mult și și-a 
creat destule ocazii de poartă. 

. Dar Dobre a fost la post și în 
minutele 3 și 5 la șuturile lui 
Babarți, și în minutul 10 la tor
pila lui Procorodie, și în minutul 
22 la vole-ul lui Stârc, și în minu
tul 26 la pătrunderea lui M. 
Dinu, și în minutul 36 la ghiu
leaua lui Andrei, astfel că ta
bela a rămas imaculată. Minerul 
a replicat de câteva ori pe con
traatac, iar în minutul 33, în 
urma unui rapid un-doi, Rădos- 
Hanganu care a făcut șah-mat 
apărarea hunedoreană, fostul 
golgeter al României a ratat 
cea mai mare ocazie a 
reprizei.

în repriza secundă, când 
Victor Roșea i-a trimis în teren 
pe mânjii lui Pătrașcu, Corvinul 
a jucat mai avântat dar dez

organizat. Juniorii Corvinului s-

au năpustit în atac, au făcut o 
mare risipă de energie, dar n- 
au reușit să-i depășească pe 
experimentatii jucători ai Mi
nerului Certej. Finalul a fost 
incandescent, în min. 83 Ghea
ră și min. 86 Apostu ratând 
pentru Corvinul, iar în min. 88 
Țibichi irosind o bună ocazie 
pentru mineri, dar scorul a ră
mas 0-0.

La loteria loviturilor de de
partajare și-au spus din plin 
cuvântul lipsa de experiență a 
hunedorenilor și forma exce
lentă a portarului Dobre care a 
apărat 3 penalty-uri. Pentru 
Minerul au ratat Banc și Scurtu 
și au înscris Țibichi, Dragnea și 
Tăgârță, iar pentru Corvinul a 
înscris Gheară și au ratat 
Stârc, Muth și Șandor.

MINERUL: Dobre - Far- 
tușnic, Țibichi, Filip, Drăgoi, 
Chezan - Polvrea, Costă
chescu, Bozga - Hanganu, 
Rădos. Au mai jucat: Banc, 
Scurtu, Ocolișan, Mîcnea, Vă- 
raru, Tăgârtă, Dragnea.

CORVINUL: Rahoveanu - 
Andone, Haidiner, Sterean, Pro- 
corodie - Babarți, M. Dinu, An
drei, Șandor- Pavel, Stârc. Au 
mai jucat: Clep-Muth, Gheară, 
Marincău, Ogneanu, Mocioi, 
Rus, Apostu, Sălășan, Șchiau.

♦

Confruntare româno-ungară

Gloria Bistrița - 
Szombathely 3-1 (0-1)

Fără să deplângem valoa
rea echipelor prezente în a- 
cest an la Memorialul Klein lan
săm pe adresa organizatorilor 
o idee auzită de la unul din 
putinii spectatori prezenți:

"Ideal ar fi ca Memorialul 
Klein să reunească an de an 
la start cele patru echipe la 
care a a evoluat Mișa: Cor
vinul, Dinamo, Bayern Uerdin
gen și Naționala României".

Partida vedetă a primei 
zile a fost o confruntare cam 
la același nivel între fotbalul 
românesc și cel maghiar, am-, 
bele echipe combatante fiind 
divizionare A, cu o cotație 
aproape simetrică în campio
natele celor 2 țări: Gloria Bis
trița - locui 11 în România, iar 
Szombathely locul 12 în 
Ungaria. Astfel nivelul tehnico- 
tactic și spectacular a crescut 
puțin față de primul meci al 
turneului, jocul prestat de cele 
două echipe fiind mai cursiv, 
mai aerisit, mai elaborat.

Echipa ungară a avut un 
început mai curajos și în minu
tul 11 la o greșeală în postură 
de ultim apărător a lui Nan, 
Szabo a profitat și cu un șut 
plasat la colțul lung a deshis 
scorul 0-1. Apoi, jucătorii bis- 
trițeni au preluat inițiativa in- 
stalându-se cu autoritate în 
jumătatea adversă și creându- 
și numeroase ocazii de gol. 
Dar, deși au avut aspectul unor 
acțiuni de handbal, atacurile 
ardelenilor s-au derulat mai 
mult pe părțile laterale, astfel 
că atacanții bistrițeni nu au 
găsit cheia pentru a desface 
lacătul defensivei maghiare.

După pauză însă, domina
rea Gloriei s-a intensificat, bis- 

\__________ ____________
" i muri 7

trițenii reușind să puncteze de 
trei ori prin nou-intratul Pre
datu. în minutul 62, la un cor
ner de pe dreapta executat de 
Negrea, Predatu s-a înălțat și a 
reluat cu capul în plasă ega
lând situația pe tabela de mar
caj: 1-1. Trei minute mai târziu 
același Predatu ia o acțiune pe 
cont propriu și după o suită de 
driblinguri șutează din unghi la 
colțul lung și 2-1. în minutul 69 
același de neoprit vârf bis- 
trițean este faultat în careu, 
dar Antal execută slab pe- 
nalty-ul și portarul maghiar 
reușește să apere. în minutul 
'90 în urma unei frumoase 
combinații cu Miszti pe banda 
dreaptă,Dăncuși centrează 
precis, iar Predatu înscrie cu 
capul stabilind scorul final: 3-1.

GLORIA: Anghel - Vel- 
cea, Săsărman, Nan, Dăncuși 
- Coroian, Miszti, Mif, Zaha
riuc - Minteuan, Matei. Au 
mai jucat: Țurcaș - Alexan
dru, Mîndrean, Negrea, Antal, 
Pogăceanu, Predatu, Petre.

SZOMBATHELY: Brak- 
sztorisz - Hagt, Toth, Neudl, 
Zold, Szuh, Kormandi, So- 
mogyi, Szabo, Raba, Desists. 
Au mai jucat: Kirchknoff, Ne
meth, Pungor, Sipos, Csicsd, 
Nagy, Abraham.

----------------------------- -— *
Finala mică: Oaspeții au fost surclasați

Corvinul - Szombathelv
4-1 [2-01

Arabele echipe au intrat în 
teren cu dorința de a repara 
câte ceva din imaginea șifo
nată cu care s-au ales în urma 
înfrângerilor din prima zi a tur
neului. Dar numai Corvinul a 
reușit o evoluție bună, demon
strând că ratarea prezenței în 
finala mare a fost un accident, 
în vreme ce echipa ungară a 
confirmat faptul că potențialul 
său de exprimare în teren este 
destul de limitat.

Corvinul.a preluat din capul 
locului inițiativa controlând cu 
autoritate jocul. După patru 
ocazii semnate de Andrei (min. 
3), Babarți (min. 9), Stârc (min. 
17) și Șandor (min.19), în minu
tul 20 hunedorenii au reușit 
deschiderea scorului: Andrei a 
executat înalt în careu un cor
ner de pe stânga, iar Haidiner 
a înscris cu o lovitură de cap: 
1-0. După doar opt minute 
Stârc speculează din nou de
gringolada din tabăra oaspete, 
reușind o intercepție în urma 
căreia a pătruns în careu și a 

^obținut un penalty. Lovitura de

/------------------------------------------ ;-----
Finala mare: Replică onorabilă

pedeapsă a fost executată cu 
precizie de căpitanul M. Dinu și 
2-0. Prima ocazie a oaspeților, 
care ilustrează de fapt replica 
slabă a maghiarilor, am con- 
semnat-o abia în minutul 43 
când Raba a șutat imprecis din 
voie.

Nici formula de echipă de 
tineret a Corvinului intrată după 
pauză nu s-a lăsat mai prejos 
decât veteranii care au evoluat 
în prima parte. Gheară, Ognean, 
Apostu, Muth au pus deseori în 
pericol poarta ungară, din nu
meroasele acțiuni de atac ale 
hunedorenilor două finalizându- 
se cu gol. în minutul 61 Muth l-a 
găsit cu o diagonală pe Apostu 
care a înscris cu capul și 3-0. în 
minutul 83 juniorii au speculat 
încă o dată lipsa de statură a 
echipei maghiare și la o altă 
centrare a lui Ognean, Gheară 
a înscris cu capul: 4-1. Golul de 
onoare al oaspeților a fost 
marcat de Nagy care în minutul 
74 a transformat un penalty 
acordat în urma unui fault al lui | 
Rahoveanu asupra lui Sipos. I

GLORIA BISTRIȚA
MINERUL CERTEJ 2-0 CI-O)

Ca în povestea biblică cu 
David și Goliat, finala Memo
rialului Michael Klein le-a adus 
față în față pe favorita turne-.’ 
ului - Gloria Bistrița și pe out- 
sidera competiției - Minerul 
Certej, devenită după victoria 
din prima zi revelația întrecerii.

Rezultatul partidei n-a fost 
însă ca în confruntarea biblică, 
de data aceasta favorita - divi
zionara A Gloria Bistrița - 
confirmând așteptările și câști
gând trofeul. Dar de cealaltă 
parte, minerii au avut o evoluție 
curajoasă, replica lor putând fi 
apreciată drept onorabilă.

Gloria a început în forță și 
după o primă ocazie a lui Matei 
(min. 2) în min. 4 același jucător 
pătrunde în careu și înscrie cu 
un șut la colțul lung 1-0. Treptat 
minerii prin curaj echilibrează

jocul și au câteva acțiuni destul 
de periculoase prin Costăchescu 
(min. 30), Dragnea (min. 32) și 
Bozga (min. 38). Prima repriză se 
încheie în nota de dominarea bis- 
trițenilor Zahariuc (min.39) și 
Matei (min. 41 - transversală) 
fiind aproape de 2-0.

în repriza secundă scenariul 
e puțin modificat, dominarea bis- 
trițenilor nemaifiind atât de ac
centuată, jucându-se pe contre 
cu acțiuni la ambele porți. în minu
tul 64 Hanganu interceptează un 
balon la mijlocul terenului, dar 
ajuns în careu se complică și 
ratează cea măi mare șansă de 
egalare a minerilor. în replică în 
minutul 90, în urma unui triunghi 
Predatu - Pogăceanu - Minte- 
uan care a făcut mat apărarea 
minerilor Minteuan a înscris cu 
latul stabilind scorul final 2-0.

Arbitraj de clasă
Dacă numele echipelor 

participante la memorial nu a 
fost foarte sonor, brigăzile de 
arbitri delegate de Federația 
Română de Fotbal au fost de 
top: «Marian Ezaru, I. Dumitrică 
și I. Constantinescu - din Cra
iova la primul meci. «Tiberiu 
Lajos, Ion Mureșan și Iulian 
Spătaru din Timișoara la al doi- 

Jeajoc. «Marian Salomir, Patri-

X

țiu Abrudan - ambii din Cluj și 
Aurel lordăchescu (București) 
la finala mică eMarcel Lică, 
Marin Toader - ambii din Con
stanța și Ion Dumitrică - Cra
iova la finala mare. De remar
cat că prestația arbitrilor - de 
altfel una foarte bună - a fost 
supervizată de George lones- 
cu - membru în Colegiul central 
al arbitrilor.

Pagină realizată de CIprian MARiNUȚ
Foto: Traian MÂNU

Festivitatea de premiere
La finalul competiției a avut loc festivitatea de premiere care 

a fost oficiată de membrii din conducerea clubului Corvinul, de 
delegația FRF - prof. Corneliu Costinescu, președintele Asociației 
Județene de Fotbal, prof. Mircea Sîrbu și de fiica lui Mișa Klein - 
Dominic Klein. Echipele participante au primit cupe și diplome în 
funcție de locul ocupat: locul I Gloria Bistrița, locul II Minerul Certej, 
locul III Corvinul Hunedoara, locul IV Szombathely. Cel mai tehnic 
jucător a fost desemnat Săndor Szabo de la echipa maghiară, 
iar cupa pentru buna organizare a turneului i-a fost înmânătă 

■ președintelui clubului Corvinul, ing. Vaier lacob.
Plachete omagiale Michael Klein au primit soția Adriana Klein 

și foștii colegi: loan Petcu, Romulus Gabor, Dorin Nicșa, Florea 
Văetuș și Mitică Gălan.

Dacă s-ar fi acordat titlul de golgeter i-ar fi revenit lui Marius 
Predatu de la Gloria Bistrița, iar cel de cel mai bun portar lui Emil 
Dobre de la Minerul Certej.

In pagina de sport a ziarului nostru de mâine, vom 
reveni cu declarații și aprecieri ale personalităților 
prezente ta acest turneu

--------------------------------------------------———------ ------------— ------------ —■'
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BUCUREȘCI: Austeritatea nu ucide spiritul gospodăresc
Singurul lucru care nu te lasă să uiți de "urdo- 

rile " tranziției este șoseaua. Drum județean, ni s-a 
spus, panglica argintie ce urcă șerpuit spre centrul 
comunei București pare mușcată de vărsat. Deve
nite, ad-hoc, morișcă pe volanul mașinii, mâinile 
șoferului nostru ne ghidează pe un traseu sinuos, 
automobilul evitând capcanele rutiere "la mustață "

Legănați bine, suntem debarcați în fața clădirii 
primăriei. Prima impresie contează și ea e favo
rabilă. Mirosul de proaspăt, lambriurile, punctul 
sanitar pavoazat cu gresie și faianță, lipsa dosa
relor împăienjenite aruncate prin colțuri de odaie, 
mobilierul auster, dar "spălat", dau imaginea unui 
loc unde problemele de gospodărire sunt luate în 
serios. Aspectul civilizat al primăriei, ambianța 
aseptică a dispensarului comunal sunt într-o 
simbioză perfectă cu pitorescul brâu colinar ce 
înconjoară localitatea. In plină vară, retina este pur 
și simplu cotropită de verdele atotcuprinzător. O 
potecă trasată parcă cu liniarul spintecă covorul de 
iarba răsărită după o primă coasă dând o oarecare 
simetrie microlivezii de meri din fața primăriei. 
Ceva mai încolo, pe o colină rotunjită, câteva căpițe 
de fân "proaspăt" sparg covorul de iarbă, părând

sfârcurile gigantice ale unui animal preistoric 
dispărut. Apele Crișului Alb curg pe lângă liziera 
pădurii, fiind un loc de adunare prioritar pentru 
"puștimea ” din comună. Căldura copleșitoare 
îndeamnă irezistibil spre scaldă.

Bucureșciul se arată, în primă audiție, vizita
torului ca o așezare bine rostuită. Și cum ar putea fi 
altfel când pe drumul abrupt ce urcă spre clădirea 
"puterii publice locale" l-am surprins pe însuși 
primarul localității, dl Petru Opruț, cărând pe umăr 
o țeavă lungă de plumb; una din instalațiile de 
alimentare cu apă a primăriei se defectase și 
necesita o intervenție rapidă. Sărăcia nu dă posibi
litatea unor fapte mărețe astăzi. E vremea faptelor 
mărunte, a gesturilor mici, lipsite de grandoare. Să 
mături în fața casei, să nu arunci o hârtie pe jos, să 
te preocupi ca totul să fie funcțional, să stârpești 
buruienile de pe marginea drumului sunt acțiuni ce 
scapă întotdeauna de virusul pauperizării. Putem 
avea inițiative, putem fi curați, putem să chivernisim 
austeritatea bugetelor strâns, astfel încât sărăcia 
noastră să nu poarte anatema promiscuității, a 
mizeriei. La București s-a înțeles acest lucru și 
rezultatele fac cinste locuitorilor de acolo.

Am întâlnit-o prin sat, împărțind presa sătenilor abonați, dar și 
alocații de sprijin și pensii pentru veterani. “Sunt solicitări și 
pentru presa centrală, dar majoritatea îmi cer “Cuvântul liber", 
fiind ziarul care prezintă problemele din județ și chiar din zona 
noastră” - afirma Maria Dobîrcău, agent poștal în localitatea 
Bucureșci. De câțiva ani, numărul abonamentelor se menține, dar 
acum, pe timp de vară, au renunțat două persoane.

Lucrează în acest domeniu din anul 1981 și este apreciată de 
către săteni, ca și colegele dumneaei de altfel, ca femei harnice. 
Am încercat să găsim o explicație următorului aspect: celelalte 
trei colege ale dnei Dobîrcău - care au repartizate satele Rovina 
- Merișor, Curechiu și, respectiv, Șesuri - nu au laolaltă numărul 
de abonamente pe care îl are dumneaei. "Probabil pentru că 
acele sate sunt mai răsfirate" - a încercat cineva o explicație, dar 
aceeași persoană a revenit, spunând că și Bucureșciul are

“Oamenii cer mai 
mult “Cuvântul liber”

casele destul de răspândite de-a lungul celor 15 km cât măsoară 
de la un capăt la altul.

Abia după ce am stat pe-ndelete de vorbă cu dna Dobîrcău, 
am realizat că secretul reușitei ar fi modul dumneaei deschis și 
sincer, direct, de a dialoga cu oamenii.

“Sunt localnică - spunea. M-am născut și am crescut la 
Rovina și aici la Bucureșci m-am căsătorit. Azi, băiatul nostru, 
Dorin, are 20 de ani și urmează cursurile unei școli post-liceale în 
Gurabarza". Doamna Maria locuiește Cu familia într-o casă 
frumoasă, cu etaj, de la șosea. Ne spunea că “acum două luni a 
ieșit apa și a făcut pagube mari, stricăciuni în gospodării”. Ne 
vorbește însă și despre evenimente mai plăcute, chiar deosebite. 
Recent au sărbătorit nunta de argint, prilej de a evoca cele mai 
importante momente din viața familiei, de a se bucura de reușite, 
de a glumi laolaltă cu soțul și cu băiatul.

...In ziua în care am stat de vorbă, avea de sunat sau de bătut 
la porțile a 90 de case. Sunt însă zile - atunci când are de făcut 
și plata pensiilor obișnuite și ajutoarelor de șomaj - când 
drumurile sunt mult mai lungi. Cândva umbla cu bicicleta, de 
câțiva ani însă a renunțat la acest mijloc de transport. “Merg pe 
jos, spunea, m-am obișnuit și nu mi se pare greu, mai ales că 
aerul acesta curat este în ajutorul meu”. N-a făcut încă un calcul 
referitor la numărul kilometrilor parcurși în zilele cele mai “pline". 
Oricum, este vorba despre zeci de kilometri, făcuți pe arșiță ori pe 
ger, căci indiferent de anotimp volumul de activitate este 
constant.

Bunele relații, înțelegerea statornicite de-a lungul anilor cu 
sătenii, cu cei pe care-i servește repede și bine, le consideră 
firești. La rândul’lor, localnicii apreciază promptitudinea Măriei 
Dobîrcău în activitatea de agent poștal. Dumneaei considera că 
și la nivelul Oficiului poștal Deva II, de care aparține agenția, 
aprecierea rezultatelor muncii salariatelor este destul de bună.

’ ■

• Apropierea de Brad i-a 
determinat pe tinerii comu
nei, de-a lungul vremii, să 
nu-și prea părăsească gos
podăriile. Dar regresul mi
neritului, industria dominan
tă în zonă, a dus la mărirea 
numărului de șomeri, la im
posibilitatea găsirii unui loc 
de muncă și mulți, unii bă
ieți "scăpați de armată”, stau 
acasă fără serviciu. Din da
tele obținute la primărie am 
reținut că în comună există 
la această oră 70 de șomeri, 
500 de pensionari, ponde
rea persoanelor care mai au 
statutul de s'alariați ne- 

k__________________  ’ 

depășind 10 la sută din po
pulația comunei.

• Oamenii își lucrează pă
mântul că așa-i la sat, să nu 
se spună că-s puturoși. Dar 
recolta nu acoperă cheltuielile 

(Pe scurt • a
• Pe scurt

făcute pentru culturi, fără a 
mai socoti și munca lor. în 
grădini nu se mai fac castra
veții, fasolea și cartofii, pentru 
legume gospodinele merg la 
piață la oraș. Conform Legii 
169/1997, la primărie sunt 
înregistrate 459 de cereri

Drumuri pe 
cale de 

dispariție
Drumul județean 741, pe 

care se află centrul de co
mună Bucureșci, leagă Bradul 
de localitatea Almașu Mic de 
Munte. Starea lui e deplorabilă, 
partea carosabilă fiind îm
pânzită de gropi, lângă albia 
Crișului Alb fiind prezente mai 
multe ruperi de mal care “cio
besc” din fâșia asfaltică. Re
pararea acestui drum cade în 
obligația R.A. D.J.D Hunedoa
ra. Lipsa de fonduri amână 
însă această lucrare într-un 
orizont temporal nedefinit. 
Acest lucru, dată fiind starea 
actuală a carosabilului, poate 
duce la dispariția acestei căi 
de acces de pe hărțile rutiere 
ale regiunii.

Pentru întreținerea drumu
rilor comunale, Primăria Bu
cureșci va primi în acest an 
50 de milioane de lei. Există un 
drum ce leagă centrul de co
mună de localitățile Rovina și 
Merișor. Șase kilometri din 
acest drum ar trebui asfaltat. 
Lucrări de întreținere ar trebui 
să fie făcute și pe drumul pie
truit ce leagă localitățile Bu
cureșci și Șesuri. Cu banii 
primiți din Fondul special al 
drumurilor nu se vor putea 
face decât intervenții super
ficiale acolo unde situația o 
impune cu stringență. Pentru 
ca drumurile comunale la Bu
cureșci să fie aduse la un ni
vel corespunzător din punctul 
de vedere al calității, inclusiv 
consolidarea podețelor și a 
zidurilor de sprijin, ar trebui 
alocat un buget de peste 1 

, miliard de lei.

pentru pădure, suprafața soli
citată însumând peste 900 de 
hectare. Efectele poluării de 
la Zlatna se fac simțite și aici, 
căci și frunzele pomilor cad, 
deja, din iulie.

j
• Comparativ cu alte loca

lități rurale, statisticile referi
toare la populația comunei 
Bucureșci nu sunt prea sum
bre. în cursul acestui an, până 
acum s-au înregistrat 10 naș
teri, în celălalt taler al balanței 
sporului natural situându-se

r--------------------------------------------------------------ț

Hm buget... îm 
cădere liberă

în absența primarului și 
viceprimarului comunei, dis
cutăm problema bugetului cu 
dl loan Doica, secretarul co
munei Bucureșci:

REP.: D-le secretar, cum 
va fi bugetul local în acest an 
față de 1998 ?

I.D.:  Ca să mă exprim plas
tic, aș putea spune că bugetul 
din acest an este în cădere li
beră față de cel al anului trecut. 
Dacă în 1998 am consolidat 620 
de milioane de lei, în acest an 
putem conta pe maximum 472 
de milioane de lei. Dată fiind scă
derea puterii leului în anul scurs, 
vă dați seama cât e în realitate 
de mic bugetul local al Primăriei 
Bucureșci în acest an.

REP.: Măcar cei 472 de 
milioane de lei vor putea fi 
consolidați ?

I.D.:  în alcătuirea bugetu
lui, s-a plecat de la un venit

k——

După 9 ani,

Ccmuna titular
Dispensarul medical din 

comună face parte din rândul 
acelor unități sanitare care de 
prin ’90 încoace nu a prea avut 
parte de medici, decât pentru 
perioade scurte și instabile de 
timp. Cu toate acestea, atât cât 
a fost posibil și în limita compe
tențelor unui cadru mediu, asis
tența medicală a fost asigurată 
locuitorilor comunei. Mai mult 
decât atât, anul trecut dispen
sarul a primit fonduri impor
tante t)e la bugetul local - după 
cum .preciza asistenta medi
cală Dorina David -, așa încât a 
putut fi reamenajat și moder
nizat; acum dispune inclusiv de 
apă curentă (rece și caldă), 
precum și de o dotare strict 
necesară corespunzătoare 
(mai puțin de un mijloc de 
transport), asigurată de Spi
talul Municipal Brad.

\__________ ___________

pagină realizată ae
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Viorica ROMAN, 
Georgeta BÎRLA, 

Adrian SĂLĂGEAN

16 decese; în medie, aproa
pe câte două perechi de ti
neri și-au unit viețile în fie
care lună a primei jumătăți 
a anului.

• Dezastrele puse pe 
seama naturii n-au ocolit în 
acest an nici satele comu
nei. Oamenii au avut de su
ferit de pe urma alunecărilor 
de teren și a inundațiilor; 
deocamdată ajutoare de la 
guvern, în valoare de 472 
milioane de lei, au primit 
cinci gospodării afectate de 
rostogolirea năvalnică a pă
mântului ce a avut loc în pri
măvara acestui an. 

propriu al primăriei de 162,6 
milioane de lei, reprezentând 
taxe și impozite locale. După 
părerea mea, ținând seama de 
experiența anilor trecuți, din 
această sumă nu vom putea 
preleva mai mult de 70-80 de 
milioane de lei. Fiind o comună 
a cărei autonomie financiară 
înseamnă “deficit1’, vom primi 
din Fondul consolidat la nivelul 
Consiliului județean un 
transfer în valoare de 310 
milioane de lei în acest an. 
Cum cheltuielile cu salariile în 
primărie se ridică la 348 de 
milioane de lei pe 1999, ne mai 
rămâne puțin spațiu de ma
nevră pe lângă.

REP.: Câți consilieri locali 
aveți și cât costă bugetul “pri
mele” de ședință ale acestora ?

I.D.: Avem 11 consilieri 
comunali la 2100 de locuitori. Ei 
costă bugetul local cca. 60-70 
de milioane de lei.

REP.: Nu sunt prea mulți 
consilieri la numărul de locuitori 
pe care-i aveți în comună ?

I.D.: N-ar fi, dacă aportul 
fiecăruia dintre ei s-ar putea 
cuantifica cu rezultate în pla
nul unei mai bune gospodăriri 
a comunei. Din păcate, mulți 
dintre consilierii comunali fac 
“figurație”, pe durata porto
foliului unii nevenind nici măcar 
o dată cu vreo propunere care 
să dovedească că sunt pre
ocupați în vreun fel de proble
mele comunității.

Și pentru ca toate să fie la 
locul lor, începând de luna tre
cută, pacienții sunt consultați și 
tratați de un medic tânăr care, 
fiind titular pe post, nu-i va mai 
lipsi de-acum încolo pe localnici 
de "serviciile" calificate adec
vate. Numai că aceștia, obișnuiți 
deja cu medici care vin și plea
că, în multe cazuri ezită să se 
adreseze medicului, îngrijindu- 
se (atunci când o fac) pe cont 
propriu. Și tot din aceeași ca
uză, fie că locuitorii comunei au 
fost nevoiți să se înscrie pe lis
tele unor medici din alte comune 
ori din municipiul Brad, fie că 
nici măcar nu și-au ales me
dicul de familie (situație în ca
re vor fi obligați să plătească 
orice act medical de care be
neficiază). în plus, dra doctor 
Corina Balaș menționa că “unii 
s-au înscris pe lista medicului

Stadiul elaborării planului 
urbanistic general (P.U.G.) 

al comunei Bucureșci
în temeiul reglemen

tărilor art. 2 din H.G. nr. 
525/1996 și art. 2 din H.G. 
nr. 59/1999 - "pentru mo
dificarea art. 2 din H.G. 
nr. 525/1996” - privitoare 
la elaborarea, actualiza
rea și aprobarea conform 
legii a acestor docu
mentații până cel târziu la 
data de 01.12.1999. Pri
măria comunei Bucureșci 
a contractat documenta
ția pentru cele 5 sate 
componente ale comunei 
cu SC lonescu Radu Onix

în luna mai clădirea în 
care funcționează centrala 
telefonică a comunei Bucu
rești a fost inundată. De 
atunci locul de muncă al dnei 
Maria Oniciu și al colegei 
sale, telefoniste, s-a schim
bat, lucrând cu schimbul și la 
Brad pentru suplinirea celor 
plecate în concediu.

Noua centrală 
telefonică în 
casă ... noua
Pe doamna Maria Oniciu 

am întâlnit-o într-o clădire din 
vecinătatea primăriei. Cum 
centrala a rămas în vechiul 
sediu dumneaei lucra la niște 
situații. Ne-a relatat că această 
nouă casă pentru centrala co
munei - o cameră proaspăt 
zugrăvită - necesită încă 
unele amenajări pentru a fi întru 
totul corespunzătoare desti
nației sale. Practic trebuie fă
cută altă pardoseală perfect 
dreaptă și stabilă (parchetul se 
mai mișcă.și are unele mici 
denivelări) și scoasă soba de 
teracotă care ar putea scoate 
fum.

Spațiul odată aranjat va 
primi, crede dna Oniciu, o cen
trală telefonică nouă, posibil 
digitală. Cea veche funcționea
ză din 1985 și are doar o sută 
de linii și 114 abonați. De 
aceea se speră că viitoarea 
centrală va avea o capacitate 
mai mare deoarece mai există 
cereri de montarea unor pos
turi telefonice și din partea al
tor gospodari din comună. Deși 
mulți comentează majorările 
tarifelor telefonice, nimeni nu 
renunță la acest serviciu care 
este o necesitate și a devenit 
ceva obișnuit și în viața 

^satelor.

care era la un moment dat la 
dispensar, considerând că și 
acum sunt în evidență aici, 
deși medicul respectiv a ple
cat. Or, ar fi bine să înțeleagă 
că ei trebuie să opteze pen
tru medic, nu pentru dispen
sar"... Cu alte cuvinte, e ne
voie ca cei care doresc să 
fie tratați în cadrul dispen
sarului să se înscrie pe listele 
actualului medic de-aici, care 
sunt deschise până la 1 sep
tembrie.

în patologia pacienților 
continuă să predomine, dată 
fiind structura populației (pe de 
o parte îmbătrânită, pe de altă 
parte cu risc de îmbolnăviri 
profesionale), hipertensiunea 
arterială, bronhopneumopatia 
obstructivă cronică, cordul 
pulmonar cronic și numeroase 
afecțiuni reumatismale.

SNC Deva, în anul 1997. 
Documentația a fost ana
lizată de comisia locală 
urbanism și amenajarea 
teritoriului în data de 
26.11.1998, emițând Aviz 
Favorabil. Actualmente se 
întocmesc documentațiile 
necesare obținerii avi
zelor organismelor locale 
interesate, impuse de le
gislația în vigoare și ne
cesare emiterii Avizului 
Uni al Consiliului jude
țean (sing. Dorin loan 
Pescaru)
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fa bloc, ploile lasă urme
într-o scrisoare sosită pe 

adresa redacției noastre, un 
grup de locatari ai imobilului 
1 B, situat în strada Libertății, 
Deva, ne-au scris: “De mai 
multă vreme în blocul în care 
locuim hidroizolația s-a 
deteriorat, astfel că apele 
pluviale și cele provenite pe 
timp de iarnă din topirea 
zăpezii pătrund în 
apartamente. în ultimul timp 
imobilul s-a degradat într- 
atâta încât spațiul pe care îl 
ocupăm este aproape 
nelocuibil. Cum această 
stare nu mai poate întârzia 
fără consecințe imprevizibile, 
în disperare de cauză 
apelăm la ajutorul 
dumneavoastră pentru ca 
organele locale: Primărie și 
Prefectură, să poată lua 
cunoștință în acest sens”.

Deplasându-ne la fața 
locului, am discutat cu dl 
Corneliu Andrei, semnatarul 
scrisorii. Locuind la ultimul 
etaj predispus infiltrațiilor, 
supărarea dumnealui este 
întemeiată. “în ultimii doi ani 
situația aceasta a luat 
amploare, s-a agravat. 
Singura soluție este 
efectuarea unui acoperiș cu 
șarpantă de lemn și tablă 
galvanizată”. Cum ploile au 
fost frecvente în ultimul timp, 
starea apartamentelor situ
ate la ultimul etaj este 

^dezastruoasă. Picură

Profesorii au 
participat la 

concursul pentru 
ocuparea 

posturilor și a 
catedrelor vacante

Concursul pentru 
ocuparea posturilor și a 
catedrelor vacante din 
învățământul preuniversitar s- 
a desfășurat, la nivel național, 
vineri și sâmbătă, subiectele 
pentru diversele probe fiind 
elaborate de către Ministerul 
Educației Naționale. 
Organizarea concursului s-a 
aflat în competența fiecărui 
inspectorat școlar, instituții 
care au stabilit și taxa pe care 
trebuie s-o achite candidați!

Concursul, constând într- 
o probă scrisă, a început la 
ora nouă și a durat patru ore. 
Lucrările vor fi corectate și 
evaluate în centre de 
perfecționare, școli normale, 
respectiv universități. 
Subiectele propuse verifică, în 
proporții egale, cunoștințele 
de specialitate și de didactica 
specialității. Potrivit conducerii 
ministerului, au fost scoase la 
concurs posturi vizând toate 
specialitățile, mai puțin cele 
de educație tehnologică și de 
instruire practică.

Cea mai mare 
concurență, între 8 și 10 
candidați pe loc, se 
înregistrează, de câțiva ani, 
pentru catedrele de 
matematică, fizică și chimie, 
dar și pentru posturi din cadrul 
Casei Corpului Didactic.

Inspectoratul Școlar al 
Municipiului București a 
stabilit ca taxă de concurs 
suma de 200.000 de lei, bani 
ce au fost achitați chiar în 
dimineața probei la sediile 
Inspectoratelor Școlare de 
Sector.

Ministerul Educației nu 
avea o statistică a tuturor 
posturilor vacante scoase la 
concurs. La nivelul Capitalei, 
cadrele didactice au concurat 
pe 750 de postui și catedre 
vacante. 

înăuntru, iar oamenii sunt 
nevoiți să facă slalom printre 
picături, să așeze vase peste 
tot, iar noaptea pentru a 
putea dormi, trebuie să se 
acopere cu bucăți de folie. 
Mai mult decât atât, apa 
pătrunde în dușumea 
emanând un miros neplăcut, 
iar lucrurile aflate în casă se 
deteriorează pe zi ce trece. 
Condițiile în care locuiesc 
acești oameni sunt inumane, 
practic nepermise secolului

în care trăim. Ei sunt disperați 
la gândul că dacă situația va 
persista inevitabil pereții 
imobilului construit în 1963 
vor ceda, cu toții găsindu-și 
mormântul sub bloc. 
Interlocutorul nostru, fiind în 
asentimentul vecinilor de la 
etajul 4, mai spunea că 
situația gravă în care se află 
este generală pe întreg 
orașul și este de părere că 
Primăria și Prefectura ar 
trebui să se implice în 
rezolvarea acestor probleme, 
iar “asociația de locatari/ 
proprietari este indiferentă, 
susținând că oamenii nu au 
bani pentru un acoperiș 
deasupra capului”.

Dl Viorel Crăciun, 
președintele Asociației de 

Rubrică realizată cu 
sprijinul Poliției 

Municipiului Deva

Cristina CÎNDA

Pe teritoriul comunei Ribița funcționează 27 de 
unități comerciale, dintre care doar două magazine ale 
cooperației, în Ribița și Dumbrava de Jos. Majoritatea 
(80 la sută) sunt profilate pe desfacerea mărfurilor 
alimentare și a pâinii. Așa cum aprecia secretarul 
comunei, dl Avram lancu, activitatea comercială se 
desfășoară în condiții civilizate; două magazine 
funcționează în spații ale primăriei, alte trei în case 
particulare închiriate, iar restul în propriile case.

„în cadrul primăriei - afirma dl secretar - există 
constituită Comisia pentru Protecția Consumatorilor, 
care periodic supraveghează activitatea de 
aprovizionare și desfacere a produselor către

Un comerț
r rr

S.
„ca la oraș

populație. Aceeași comisie acționează și la solicitarea 
cetățenilor, dar nu au fost probleme deosebite”. 
Aceasta deoarece, la rândul lor, comercianții sunt 
interesați să facă vânzări care să le aducă profit, aduc 
marfa cu propriile mijloace de transport, ceea ce îi 
âvantajează.

Notăm că au existat două unități cu volum de 
desfacere redus (în Crișan și în Ribița), care nu au 
supraviețuit. Dintre magazinele cu funcționalitate bună, 
interlocutorul nostru a amintit A.F. Rodica și Piatra Albă 
Exim, din Crișan, societățile comerciale Gemina Serv. 
Comproduct SRL și Agro Roberto Prest, din Ribița, 
precum și SC Dodo Comimpex SRL Crișan.

Estera SiNA

locatari/proprietari nr. 2 
Deva, ne-a mărturisit că “s-a 
încercat rezolvarea acestei 
probleme prima dată pe plan 
local, prin acțiuni de 
colectare a banilor în 
vederea alimentării unui cont 
din care să se realizeze plata 
către firma care va executa 
lucrarea. în acest sens s-au 
făcut măsurătorile, iar partea 
descriptivă a lucrării este 
pusă la punct. Deși pe bază 
de semnătură, toți locatarii au

sciufo
optat pentru realizarea 
acoperișului, mulți nu au 
banii necesari să plătească 
suma ce revine pe fiecare 
apartament. De exemplu, un 
pensionar cu un venit lunar 
de până la 800 000 lei va 
trebui să plătească în jur de 
3,5 milioane, în cazul 
efectuării unui acoperiș din 
tablă. Elementul psihologic și 
cel mai important este ca 
oamenii să se cupleze la 
strângerea banilor și să 
înțeleagă că aceasta este o 
necesitate publică la care 
sunt obligați cu toții".

în afară de lipsa banilor, 
boală de care suferă fiecare 
român, mai există și o 
anumită pasivitate în atare 
cazuri. Bunăoară cei pe care 

X

nu-i plouă, sunt mai 
superficiali și, purtând 
poate pică pe vreun vecin 
de la etajul 4, ei uită atunci 
și de interesul comun pe 
care îl au și se ghidează 
după acea vorbă din 
bătrâni: “mai bine să moară 
capra vecinului”.

Deoarece nu doar 
semnatarii scrisorii, 
respectiv Corneliu Andrei, 
Constantin Angheluși, 
Axente Costar și Adriana 
Popa, ci și o parte 
însemnată din populația 
municipiului Deva aflată în 
situație identică doresc să 
știe dacă autoritățile locale 
îi pot sprijini în astfel de 
probleme, am solicitat 
lămuriri dlui loan Albu, 
secretarul Primăriei
municipiului Deva. 
“Singurul lucru pe care noi 
putem să îl facem este de 
a indica două-trei firme care 
să execute lucrările, 
bineînțeles la solicitările 
asociațiilor de locatari/ 
proprietari. Cetățenii sunt 
obligați să suporte o cotă- 
parte egală din totalul 
cheltuielilor, iar dacă nu au 
posibilități, asociația poate 
introduce, pe termen mai 
lung, în cheltuielile comune 
și aceste sume datorate".

Până ta sfârșitul anului

Pensia medie va
ajunge la 

800.000 de lei
Săptămâna trecută, la Predeal, Alexandru 

Athanasiu, ministrul Muncii și Protecției Sociale, a 
declarat că, la sfârșitul acestui an, pensia medie 
pentru vechime integrală în muncă va fi de 1.056.000 
de lei. în discursul său ținut în cadrul unui simpozion 
dedicat persoanelor de vârsta a treia, Alexandru 
Athanasiu a precizat că acest lucru se va întâmpla atât 
datorită măririi coeficientului lunar de indexare al 
pensiilor de la 1,1% la 2,2%, cât și aplicării celei de-a 
treia recorelări din acest an a unor categorii de pensii. 
Tot datorită acestor măsuri, pensia medie, care 
include toate categoriile de pensii existente în 
România, va fi în decembrie 1999 de 800.000 de lei. 
Cum bugetul asigurărilor de stat înregistrează deficite 
însemnate, primele două recorelări ale pensiilor din 
acest an au fost finanțate printr-un vărsământ de 800 
de miliarde de lei de la bugetul de stat. Acum, cea de- 
a treia recorelare și creșterea coeficientului de 
indexare a pensiilor vor fi finanțate, conform 
declarației ministrului Athanasiu, „din economiile de 
la alte capitole bugetare”. Prin aceste măsuri, guvernul 
încearcă să mențină indicele de indexare al pensiilor 
egal cu indicele mediu de creștere al prețurilor, dar 
acest obiectiv e foarte greu de atins, în special datorită 
faptuUii că inflația crește mult mai repede decât 

^estimaseră specialiștii._____________________________j

rurturi din mașini
Lucrătorii Biroului Ordine 

Publică din cadrul Poliției 
municipiului Deva au organizat o 
acțiune în care i-au depistat pe 
Stan Bobi Mircea, de 24 de ani, 
din Deva, fără ocupație, cu 
antecedente penale, Bogdan 
Nicolae de 24 ani din Deva, fără 
ocupație, cu antecedente penale 
și pe Baias Cristian Florin de 16 
ani, din Deva, fără ocupație și 
fără antecedente penale, care în 
urma cercetărilor s-a stabilit că 
sunt autorii furturilor din mașinile 
cu numerele HD-96-MDA și HD- 
01-AGV. Aceștia au sustras din 
cele două mașini bunuri în 
valoare de 3,5 mii. lei, respectiv 
6 mii. lei. Faptele au avut loc în 
noaptea de 28/29 iunie a.c., 
prejudiciul fiind recuperat în 
proporție de 70%. Autorii sunt 
cercetați în stare de libertate, 
pentru săvârșirea infracțiunii de 
furt calificat.

4 spart geamul
Constantin Stoica de 14 ani, 

din Deva, fără ocupație și fără 
antecedente penale, a fost 
depistat de către polițiștii din 
cadrul Biroului Ordine Publică, 
el fiind cel care în noaptea de 
3/4 iulie a.c. a spart geamul la
teral al chioșcului situat în 
incinta Școlii Generale Nr. 3 
Deva. Cel în cauză este 
cercetat în stare de libertate 
pentru săvârșirea infracțiunii de 
distrugere.

Acțiune organizată
în urma unei acțiuni 

organizate de către lucrătorii 
Biroului Poliției Criminale a fost 
depistat Nistru Paul de 29 de ani, 
din Hunedoara, șomer, fără 
antecedente penale, care în 
noaptea de 4/5 iulie a.c. l-a 
agresat pe Oancea Mircea de 22 
de ani, din Sântuhalm, în fața 
stației Peco din localitate. Cel în 
cauză este cercetat în stare de 
libertate, iar cel bătut are nevoie 
de 35-38 de zile de îngrijiri 
medicale.

Mai slabi sau mai grași caii sătenilor din Ruda pasc 
cu plăcere iarba udată de rouă dimineții.

Foto: Traian MÂNU

Au furat... lucerna
în urma unei acțiuni 

organizate de către polițiștii 
Biroului Ordine Publică au fost 
depistați Lăcătuș Gheorghe 
de 46 ani, din Deva, fără 
ocupație, fără antecedente 
penale și Lăcătuș Alexandru 
de 16 ani, din Deva, fără 
ocupație și fără antecedente 
penale, care în urma 
cercetărilor s-au dovedit a fi 
cei care au sustras o claie de 
lucernă în data de 4 iunie a.c. 
de pe terenul lui Takacs 
Vilmos din Deva. Prejudiciul a 
fost recuperat în totalitate, 
autorii fiind cercetați în stare 
de libertate pentru infracțiunea 
de furt calificat.

Lipsă ia cântar
Lucrătorii Biroului Ordine 

Publică au organizat o acțiune 
în piața agroalimentară din 
Deva, ocazie cu care au 
depistat-o.pe Neagu Claudia 
Maria de 23 de ani, din Deva, 
vânzătoare, fără antecedente 
penale, care în urma 
cercetărilor s-a stabilit că a 
vândut părții vătămate, Ghilea 
Liliana, 1 kg de piersici cu o 
lipsă la cântar de 350 g, în 
valoare de 3500 lei. Cea în 
cauză este cercetată în stare 
de libertate, pentru săvârșirea 
infracțiunii de vânzare cu lipsă 
la cântar.

Infracțiuni cu 
violență

Ca urmare a unei acțiuni 
organizate de către lucrătorii 
Biroului Ordine Publică în 
vederea prevenirii și 
combaterii infracțiunilor cu 
violență, au fost sancționați 
Căldăraș Gheorghe de 57 de 
ani, din Deva și Căldăraș 
Eleonora de 48 de ani, din 
Deva, cu amendă în valoare 
de 400.000 de lei fiecare.

Guvernul a aprobat 
fondurile pentru 

achiziționarea 
vaccinului 

împotriva hepatitei A
Guvernul a aprobat 

alocarea a 20 de miliarde de lei 
din bugetul Casei Naționale de 
Asigurări Sociale de Sănătate 
pentru achiziționarea a o sută 
de mii de doze de vaccin 
împotriva hepatitei A, necesare 
imunizării copiilor între 1 și 14 
ani din zonele afectate de 
inundații.

Ministrul Sănătății, Hajdu 
Gabor, a declarat pentru 
MEDIAFAX că vaccinul va fi 
achiziționat din sursă unică, 
fără licitație, întrucât 
imunizarea trebuie să înceapă 
imediat, existând riscul 
izbucnirii unor epidemii greu 
controlabile în județele 
Hunedoara, Caraș-Severin, 
Cluj, Mehedinți, Satu Mare, 
Bihor, Gorj, Suceava sau Sălaj.

Direcția de Sănătate 
Publică (DSP) Hunedoara 
intenționează să vaccineze 
împotriva hepatitei A și 
persoanele adulte, numărul 
celor vizați ridicându-se în total 
la 300.000 de persoane, pentru 
achiziționarea vaccinului DSP 
apelând la sprijinul financiar al 
Casei de Asigurări județene.
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Asistenta medicală ia sate----------------- r ...

Câiul reforma se îneacă...fârâ apă
STA/tEA MED/ULUf

Reforma în sectorul sanitar 
continuă să se desfășoare în 
condiții de suferință, la nivelul 
unor unități în cea mai mare 
parte “bolnave" chiar ele. Ne 
referim atât la spitale, care se 
confruntă cu lipsuri însemnate, 
dar și la dispensarele medi
cale, mai ales rurale, unde nu 
sunt atinse uneori standarde 
elementare pentru a putea 
funcționa eficient.

în comuna Sălașu de Sus, 
bunăoară, dispensarul din co
mună este - culmea ironiei! - în 
situația de a nu putea obține 
autorizație sanitară, din simplul 
și “banalul" motiv că apa, și ea 
cea de toate zilele, nu mai 
curge aici, instalația fiind de
fectă...Dacă nu curge la robi
net, picură însă din tavan, căci 
acoperișul clădirii, “cârpit” pe 
alocuri, nu mai e o pavăză sufi

cientă pentru a opri scurgerea 
apei în încăperile dispensarului, 
ai cărui pereți poartă pe supra
fețe tot mai întinse amprentele 
igrasiei. Cam aceeași stare de 
lucruri persistă și în locuința 
destinată medicului (existentă în 
cadrul clădirii), la care anul tre
cut, deși s-au efectuat reparații 
însumând 5 milioane de lei, 
acestea s-au dovedit de o ca
litate îndoielnică, făcând-o ne
funcțională în prezent.

Pe de altă parte, sfidând 
oarecum împrejurările înfățișate 
anterior, dispensarul dispune de 
o dotare cum nu au multe unități 
similare din județ, el fiind cuprins 
încă de-acum cinci ani în pro
gramul Băncii Mondiale; astfel 
au fost obținute mobilier modern 
și aparatură tehnico-medicală 
performantă (EKG portabil, trusă 
de resuscitare cardio-respira- 

torie, microtrusă de laborator 
Ș-a.).

La ora documentării noas
tre, dna doctor Silvia Dragoș 
întocmise două adrese (una 
către Primăria locală și alta 
către Spitalul Orășenesc Ha
țeg) prin care semnala necesi
tatea ameliorării unei aseme
nea situații, pentru a-și putea 
desfășura activitatea de medic 
de familie în cadrul dispen
sarului din Sălașu de SuS.

N-ar fi păcat - (ne) între
băm și noi - ca locuitorii comu
nei să nu beneficieze de toate 
aceste mijloace de tratament și 
de experiența unui medic pri
ceput, din cauza unei probleme 
care cu ceva mai multă solici
tudine din partea celor respon
sabili ar putea fi relativ ușor 
rezolvată?...

Georgeta BiRLA

Valorile medii și maxime 
ale poluanților gazoși analizați 
(dioxid de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli), precum și 
pulberile în suspensie s-au 
încadrat, pentru perioada 5-11 
iulie 1999, în limitele admise 
prevăzute de STAS-ul de cali
tate a aerului nr.12574/87. Va
lorile maxime s-au înregistrat 
pe zona Hunedoara la datele 
de: 5 iulie '99 pentru dioxidul de 
azot și dioxidul de sulf, în 
08.07.'99 pentru fenoli, și în 
data de 10 iulie '99 pentru 
amoniac.

La pulberile în suspensie 
valoarea maximă s-a înregis
trat pe zona Călan în data de 7 
iulie a.c.

Pulberile sedimentabile au 
valori medii și maxime care s- 

^au încadrat în limita admisă de 

Piața - barometrul cotidian al existenței noastre
Foto: Traian MÂNU

17.0 g/mp/lună la toate punctele 
de control.

Nivelul radioactivității beta 
globale șral dozei gama ab
sorbite se mențin în limitele de 
variație ale fondului natural de 
radioactivitate pentru toți factorii 
de mediu analizați. Comparativ 
cu valorile de atenție stabilite 
pentru apă, în această perioadă 
s-au obținut valori medii de 0,23 
Bq/I pentru apa brută recoltată 
din răul Mureș și de 0,11 Bq/I 
pentru apa recoltată din rețeaua 
de apă potabilă a municipiului 
Deva.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu, provenite în principal de 
la unitățile de extracție și pre
parare a cărbunelui, dar și din 
aluviunile aduse de precipitațiile 
din perioada analizată, au avut o 
valoare medie de 1652,0 mg/l și 

o valoare maximă de 2629,0 
mg/l, valoare înregistrată în 
data de 6 iulie '99.

în cadrul județului Hune
doara își desfășoară activitatea 
128 de agenți economico-so- 
ciali care reprezintă surse de 
poluare pentru râurile din b.h. 
Mureș, respectiv pentru râurile 
Mureș, Geoagiu, Orăștie, Strei 
și Cerna. Din cele 128 de uni
tăți, 17 nu dispun de stații de 
epurare, evacuând ape uzate 
total necorespunzătoare. La 
cele 111 unități care dispun de 
stații de epurare 96 au doar 
treapta mecanică de epurare, 4 
au treapta mecanică și chimică 
și 11 au treapta mecanică și 
biologică.

Agenția de Protecția 
Mediului Deva 

____ ------- ■-

Rata inflației în iunie a fost de 5,1%
Rata inflației atinsă în luna iunie, de 5,1%, 

reprezintă un nivel extrem de ridicat, ceea ce face ca 
obiectivul Guvernului de a se încadra în acest an 
într-o inflație de 35% să fie deja compromis, întrucât 
pe primele șase luni inflația s-a situat deja la nivelul 
de 30,8%. Inflația din iunie s-a situat aproape la 
același nivel cu cel al lunii precedente, când aceasta 
a fost de 5,3%, la baza acestei evoluții stând, atât în 
iunie cât și în mai, creșterea semnificativă a tarifelor 
la servicii și la mărfurile nealimentare.

“Evoluția din iunie a inflației este urmare a 
creșterilor de prețuri la energia electrică, produse în 
luna mai, și majorării chiriilor. La mărfurile alimentare 
s-a constatat o creștere nesemnificativă. în perioada 
de vară, mărfurile alimentare cele mai vândute sunt 
legumele, iar pe piață nu a existat o presiune asupra 
prețurilor", a declarat agenției MEDIAFAX Ivan 
Ungureanu Clementina, director general al Comisiei 

i Naționale pentru Statistică (CNS).

Tarifele serviciilor s-au majorat, în luna iunie, cu 
11,8%, după ce în luna mai acestea s-au majorat cu 
16,2%, constituind cele mai mari creșteri din ultimele 
luni. De asemenea, prețurile la mărfurile neali
mentare și-au continuat creșterea în luna mai, 
atingând 7,5%, în timp ce mărfurile alimentare s-au 
scumpit doar cu 0,5%.

•Conform CNS, în cadrul grupei de servicii, cele 
mai semnificative majorări de tarife au fost înre
gistrate la chirii, cu 79,8%, după ce în luna anterioară 
acestea s-au majorat cu 800%. Totodată, tarifele la 
transportul urban au crescut cu 5,2%, cele pentru 
apă, canal, salubritate cu 4,4%, iar cele la transportul 
pe calea ferată, cu 4,2%.

Energia electrică și gazele au înregistrat, în 
iunie, cele mai mari scumpiri pe ansamblul 
grupei de mărfuri nealimentare. Tarifele la 
energia electrică s-au majorat cu 33,1 %, iar cele 
la gaze - cu 56,5% ș.a.

< uni putem alege noile turife la enerijia 
electrica economisindu~ne banii?

Noile tarife care se aplică 
consumatorilor casnici asr- 
gură cinci posibilități de fac
turare a consumului de ener
gie electrică realizat de 
această categorie de consu
matori, respectiv tariful so
cial, tariful standard (mo
nom simplu cu abonament) 
pe două niveluri de tensiune 
(medie și joasă tensiune) și 
tariful standard diferențiat 
(monom diferențiat cu abo
nament) pe două niveluri de 
tensiune (medie și joasă ten
siune).

Consumatorul casnic are 
dreptul să aleagă unul dintre 
tarifele legale în vigoare.

Alegerea tipului de tarif 
de către consumatorul cas
nic se face cu ocazia primu
lui contract cu reprezentanții 
furnizorului (după data in
trării în vigoare a noilor ta
rife), care are loc fie la citirea 
indexului de către personalul 
cititor-încasator, fie cu oca
zia prezentării consumato
rului la casieriile furnizorului 
în cazul procedeului de 
autocitire.

Consumatorului i se va 
solicita alegerea și i se va 
aplica acel tip de tarif care 
corespunde cel mai bine 
structurii consumului său de 
energie electrică.

Odată ales, tipul de tarif 
se completează în actul adi
țional la contractul de furni
zare a energiei electrice 
existent și se semnează de 
către consumatorul casnic 
titular de contract.

Actul adițional cuprinde pe 
verso tipurile de tarife exis
tente și câteva recomandări 
pentru alegere.

în cazul în care consu
matorul nu poate fi contac
tat, se va efectua facturarea 
consumului la tipul de tarif 
ales de furnizor în varianta 
favorabilă consumatorului 
casnic, pe baza consumu
rilor istorice, avându-se în 
vedere ca, la primul contract 
cu furnizorul, consumatorul 
casnic să opteze pentru 
menținerea sau schimbarea 
tarifului ales unilateral de 
furnizor.

Având în vedere că tarifele 
pentru consumatorii casnici 
prezintă elemente de noutate 
și pentru a veni în sprijinul 
acestora, în sensul găsirii ace
lui tip de tarif care corespunde 
cel mal bine structurii consu
mului, consumatorii pot să 
solicite până la sfârșitul anului 
1999 schimbarea tipului de 
tarif.

Anunțurile privind modul 
de acționare pentru alegerea 
tipului de tarif, modelul de 
cerere și tarifele în vigoare au 
fost afișate la fiecare Centru 
de Relații Comerciale, la avi
ziere, precum și la parterul 
blocurilor, odată cu preavi- 
zarea consumatorilor pentru 
citire.

Consumatorii trebuie să 
completeze cererea, pe care o 
vor înmâna cititorului-înca- 
sator cu ocazia primei citiri, fie 
o vor depune la Centrul de 
Relații Comerciale de care 

aparțin. Aceste cereri se vor 
înregistra într-un registru spe
cial.

Cererile clienților consu
matori casnici privind alegerea 
tipului de tarif se completează 
de către titularul de contract 
de furnizare, iar la predarea 
acestora va prezenta și actul 
de identitate.

(Semnarea actului adițional, a 
contractului etc)

Pentru că periodicitatea 
de citire este de 60 de zile, 
cererile clienților trebuie de
puse până la data de 
6.08.1999, deoarece în acest 
interval cititorul-încasator 
ajunge la toți abonații.

Prima factură după data 
de 06.06.1999 se va emite 
astfel:

• pentru consumatorii 
care au depus cerere la tariful 
pentru care au optat, corelat 
cu echipamentul de măsurare 
existent;

• pentru restul consu
matorilor la tariful optim re
zultat pentru această perioadă 
(cel mai avantajos pentru 
abonat).

Pentru următoarea fac
tură, având în vedere că 
aceasta se emite după data 
de 06.08.1999, tariful aplicat 
va fi:

• pentru consumatorii 
care au depus cerere la tariful 
pentru care au optat, corelat 
cu echipamentul de măsurare 
existent;

• pentru restul consu
matorilor, la tariful standard 
(monom simplu cu 
abonament).

Ținând cont de faptul că 
până la sfârșitul anului 1999 
consumatorii pot să solicite o 
singură dată tipul de tarif ales, 
dacă se vor primi cereri scrise 
după data de 6.08.1999, 

acestea se vor lua în consi
derare pentru facturile ce se 
vor emite după data înregis
trării cererii la furnizor.

TARIFUL SOCIAL
Tariful social presupune 

facturarea consumului de 
energie electrică pe două 
tranșe de consum, respectiv 
între 0-50 kWh/lună și peste 
50 kWh/lună, acordate pentru 
un abonat.

Acest tarif este avantajos 
pentru cei abonați care au un 
consum lunar până la 70 kWh/ 
lună, valoare peste care prețul 
plătit pentru fiecare kWh con
sumat crește brusc, depășind 
prețul mediu obținut în tariful 
standard (de tip monom sim
plu cu abonament).

Pentru cazul în care fac
turarea se face pe o peri
oadă mai mare de o lună de 
zile, facturarea pe tranșe se 
efectuează prin considerarea 
unui consum mediu zilnic a 
cărui valoare este de 50 
kWh/lună x 12 luni/365 
zile=1,64 kWh/zi.

Pentru cazul în care se 
practică autocitirea, facturarea 
se face pe baza indexelor 
echipamentului de măsurare 
comunicate de consumator 
furnizorului.

Regularizarea se face la 
citirea indexelor contoarelor 
de către personalul SD, dar nu 
mai târziu de 6 luni.

Pentru consumatorii care 
au optat pentru tariful social, 
în situația neconcordanței citi
rilor, se aplică modul de calcul 
bazat pe consumul zilnic 
me' .

^ele de consum pen
tru tariful social sunt lunare și 
nu se reportează.

TARIFUL STANDARD
Țariful standard (de tip 

monom simplu cu abona
ment) se compune din abo
nament (lei/zi), care repre
zintă cheltuieli fixe legate de 
activitatea de producere, 
transport, distribuție și furni
zare a energiei electrice, pre
cum și dintr-un preț pentru 
energia electrică consumată 
(lei/kWh).

Abonamentul se referă la 
perioada de facturare și se 
plătește și în cazul în care în 
perioada de facturare nu a 
fost consumată energie 
electrică.

Pentru cazul în care se 
practică autocitirea, la regu
larizare se urmărește concor
danța între cantitatea de ener
gie electrică comunicată de 
consumator și cantitatea de 
energie electrică citită la 
regularizare.

CONCLUZIE:
1. Tariful social - este in

dicat pentru familiile care 
consumă lunar între 0-70 
kWh pe lună pentru că suma 
plătită este minimă.

2. Tariful standard (mo
nom simplu cu abona
ment) - este indicat dacă 
consumul lunar depășește 
70 kWh. Acest tarif este gân
dit pentru acele familii care 
prin dotarea cu aparate elec- 
trocasnice (frigider, conge
lator, mașină de spălat, tele
vizor, calorifer electric etc) 
au un consum mediu lunar 
ce depășește 70 kWh.

3. Tariful standard (mo
nom diferențiat cu abona
ment) - este indicat pentru 
familiile care consumă mai 
multă energie electrică în 
timpul nopții (între orele 22,00 
și 6,00 și în zilele de sâmbătă 
și duminică (de vineri ora 
22,00 până luni ora 6,00).

• tariful social se 
alege numai dacă consu
mul lunar nu depășește de 
regulă 70 kWhl

• se alege tariful 
standard dacă se depă
șește acest prag în mod 
curent!)

• pentru tariful stan
dard (monom diferențiat cu 
abonament) trebuie să se 
consume noaptea cel puțin 
jumătate din cantitatea 
lunară de energie electrică 
(între orele 22,00 și 6,00) și/ 
sau în zilele de sâmbătă și 
duminică (de vineri ora 
22,00 până luni ora 6,00)1

T
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□ MEMORĂRI

ANIVERSARI

• Finii Lucian și Eugenia 
urează nașului Vesa Liviu 
“La mulți ani” cu ocazia 
aniversării a 60 ani și a 
pensionării. (3229)

Vând centrală termică, 
Vaillnt (boiler încorporat), 
garanție un an, 5.500.000 
lei, tel.’ 092/380609 (2835)

• Vând motor trifazic, 
cablu trifazic, pompă bronz 
centrifugă, foarfecă tăiat 
tablă, mașină făcut plasă, 
tel. 651771 (3351)

A trecut un an de lacrimi 
și durere de când ne-a 
părăsit pentru totdeauna 
dragul nostru

VANZARI
cumpararȚPf

ÎNCHIRIERI

• Familia Predovici 
anunță cu adâncă durere 
trecerea în neființă a celui 
care a fost un bun soț, tată 
și bunic

PREDOVICI ILARIU

K Prețul nostru te faceH 
să vorbești!

BOSCH 608

• Vând apartament 2 ca
mere, comuna Ilia, str. 
Avram lancu, bl. B, ap. 3, 
stare bună, preț negociabil. 
Telefon 410. (8026)

• Vând casă în Cristur nr. 
87,250 milioane, negociabil. 
Telefon 094/123377. (8370)

• Vând casă în construc
ție (nivelul doi), Călugăreni, 
88, vilă strada Parângului, 
13 și uși interioare. Infor
mații Deva, Parângului 13, 
622333. (3238)

• Vând casă și grădină, 
Sălciva. Informații Dobra, 
tel. 283424 (3237)

• Vând microbuz Merce
des 207 D Diesel, 16 locuri, 
6000 DM, microbuz Ford 
Tranzit, 9 locuri, 2500 DM, 
înmatriculate, cu C.l. In
formații Deva, str. Horea, 
92. Tel. 211856. (8355)

• Caut spre închiriere 
spațiu comercial în Deva, 
ultracentral, 25-40 mp. 094/ 
786540, 094/700919.
(3241)

OFERTE.DE
SERVICII JP

f
col.rez. MIHAI 

CASANDRA

înmormântarea va avea 
loc azi, 20.07.1999, ora 14 
la cimitirul ortodox din 
Simeria. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace. (8373)

• Cu adâncă durere soțul 
loan, copiii Delia, Florin, gi
nerele loan, nora Simona cu 
nepoții anunță încetarea din 
viață după o lungă și grea 
suferință a celei care a fost

EUGENIA FAUR

(Preț vechi 129****)
Până la 31.08 oferta CONNEX:

r
• conectare gratuită.
• două luni de abonament gratuit.**
• valabil și pentru CONNEX START 

cu abonament de numai 5 $.
Până la 31.08 oferta QUASAR:

• te conectezi*** și primești pe loc un
tricou MYX.

• Cumpăr celulare 
GSM defecte, decodez și 
repar rapid și ieftin. Tel. 
094/859958. (3338)

• Vând ouă de prepeliță 
cu prospect pentru trata
ment. Telefon 214974. 
(8364)

• Vând vitrină frigorifică cu 
congelator, cântar balanță 
10 kg. Telefon 092/842032. 
(3095)

• S.C. Agrotehnica S.A. 
Orăștie cu sediul în Orăștie 
str. Târgului, nr. 25, telefon 
242060 vinde vaci cu lapte, 
juninci gestante, vițele de 
reproducție, tăurași, toate 
din rasa Holstein, preț nego- 
ciabil.(8033)

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

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (150.000 
lei), video, satelit, 092/ 
368868.(187)

• Vând ouă de prepeliță 
(medicament) cu instruc
țiuni. Tel. 057/289966, 
057/248064 (4247)

• Vând armă de vână
toare, calibru 12 IJ Boch, 
Leșnic, nr. 16. (8899)

• Calitate belgiană prin 
Termosanitara Hunedoa
ra. Vindem tuburi Henko, 
fitinguri cromate, radiatoa
re Stelrad, centrale ter
mice, apometre. Apelați 
cu încredere la noi, Hune
doara, str. Dorobanților 
12, tel. 092/701072 
(2834).

• DUAL Centru de 
Competență CIEL! Orga
nizează curs de inițiere în 
utilizarea calculatorului și 
operatori programe CIEL! 
Contabilitate și Gestiune 
Comercială - pe calcula
toarele din cadrul Cen
trului de Instruire DUAL. 
Informații la tel. 230449, 
211446.’(8018)

• DUAL Centru de Com
petență CIEL! oferă pentru 
utilizatorii CIEL! programul 
pentru raportările privind 
facturile restante conform 
ORDONANȚEI 77/99. Re
lații la telefoanele 230449, 
211446. (8018)

• Angajăm colaboratori 
pentru un domeniu de activi
tate dinamic și diversificat, 
care vă oferă posibilități de 
promovare. Salariu de 300 
dolari/lună. Tel. 094/280444, 
621446.(8368)

• S.C. G.B. Matex Crișcior 
angajează șefă de echipă 
croitoreasă calificată. Infor
mații tel. 094/691850, 
651612, după ora 19. (1997;

• Societate comercială 
angajază de urgență un 
secretar-contabil, un șofer 
autocamion, doi muncitori 
necalificați. Informații tel. 
232362 (3230)

Prin ofidi poștale din 
Județul Hunedoara 
Anunțuri de micfi 

publicitate la 
ziarul “Cuvântul 

liber”
La oficiile poștale din 

județul nostru, cu excepția 
celor din raza O.T. Petro
șani, se primesc, în zilele 
lucrâtoare, anunțuri de 
mică publicitate pentru 
ziarul "Cuvântul liber". 
Adresându-se oficiilor 
poștale, unde se obțin 
toate relațiile necesare în 
acest sens, agenții eco
nomici și persoanele fizice 
din orice localitate au po
sibilitatea să econo
misească timp și bani, 
totodată existând șansa 
reușitei în afaceri apelând 
la serviciile ce le sunt 
oferite cât mai aproape 
de firmă sau de domiciliu.

Solicitările se vor pre
zenta la ghișeele oficiilor 
poștale respective.

Dumnezeu să-l odih
nească! Soția Irina, fiicele 
Carmen și Mihaela, ginerele 
Jim și nepoții Sergiu și 
Cristina. (8369)

• Astăzi se împlinesc 4 
ani de lacrimi și durere de 
când ne-a părăsit la numai 
21 de ani cel care a fost 
un fiu iubit și îndrăgit

din Soimuș, în vârstă de 63 
ani, o minunată soție, ma
mă, soacră și bunică. înmor
mântarea va avea loc mier
curi, 21 iulie, ora 14 în Șoi- 
muș. Dumnezeu s-o ierte și 
să o odihnească în pace. 
(8380) •

CONNEX
QUASAR - HUNEDOARA, Bd. Dacia, nr.37, 

bl.47, parter, tet 054-740.647
QUASAR - ORĂȘTIE, Str. Eroilor, Bl. E, 

parter, tel. 054-247.540
QUASAR - BRAD, Str. Republicii, nr.11, tel. 054-651.517

* Firi TVA, In limita stocului disponibil sl numai cu conectară la CONNEX. 
*• I, a-ll-a luni al numai pentru serviciile vocale.

— Firi telefon Bosch 601.
**** Firi TVA 

TOPOR FLORIN 
GABRIEL

Nu îți vom uita nici
când privirea blândă ca 
cerul senin și râsul 
cristalin. Dormi în pace! 
(8375)

• Un gând pios la co
memorarea a 2 ani de la 
trecerea în eternitate a 
celui ce a fost

ing. VICTOR GOȚA
Dumnezeu să-l odih

nească în pace! Soția și 
fiica.

• Familia Popa, Lu
cian soț și Lucia fiică, 
mulțumește tuturor celor 
care cu gândul sau pre
zența, în special foștilor 
colegi de muncă de la 
E.M. Deva, foștilor co
legi de facultate, cole
gilor soțului de la 
Bankcoop Deva, au fost 
alături de familia îndo
liată la greaua pierdere 
pe care au suferit-o prin 
dispariția celei 
fost o minunată 
sebită soție și 
suflet blând

care a 
și deo- 
mamă,

ing. POPA MARIA 
(MARA)

Dumnezeu s-o odih
nească în pace!(8374)

TRAGEREA 

LOTO SPECIAL 

“6/49” 
din 18.07.1999

14-20-24-9-4-39

TRAGEREA

NOROC

■ din 18.07.1999
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C ^ ADACONI
SRL Hațeg

Engros și distribuție:
S ochelari eclipsă;
J pahare, tacâmuri, 

farfurii din plastic de 
unică folosință, 
celofan;
J jucării și articole 

de plajă;
■/ papetărie și rechi

zite școlare.
Telefoane: 054-777442; 

094-667442; 094-862332.

SC HABER COMERCIAL SRL
Angajează

O ȘEF DEPOZIT
Cerințe:
- studii superioare (de preferință economice);
- experiență minimum 2 ani in gestiune;
- vârsta maximă 32 ani;
- domiciliul in municipiul Deva;
- disponibilitate de lucru pentru program flexibil;
- bărbat.
Curriculum vitae se va depune la sediul Depozit 

Deva, str. Depozitelor, nr.ll sau la tel/fax 230404 
până in data de 21 Iulie 1999.

O GESTIONAR
Cerințe:
-experiență minimum 2 ani in gestiune;
- vârsta maximă 30 ani;
- bărbat;
- domiciliul in municipiul Deva;
- disponibilitate pentru program flexibil.
CV se va depune la -sediul Depozit Deva, str. 

Depozitelor, nr.ll sau la tel/fax 230404 până in data 
de 21 iulie 1999.

S.C. COMAT DEVA S.A.
2700 DEVA, str. Depozitelor nr. 5 tel. 054-223.350;
231.152, 233.137; 217.210; fax 054- 216.269 
persoana de contact: d-na Tamara CRISTEA 

este REPREZENTANTĂ a

S.C. ARMĂTURA S.A.
CLUJ-NAPOCA

Ș»
vă oferă întreaga gamă de produse :

Armături pentru instalații de alimentare cu apă
Armături pentru instalații sanitare
Armături pentru instalații de încălzire
Armături pentru gaze naturale combustibile 

Elemente de îmbinare în instalații (fitinguri) 
Piese turnate și forjate

LA PREȚ DE PRODUCĂTORt
Execuția pe mașini specializate și un control riguros, 

bucată cu bucată, conferă produselor 

“ARMĂTURA” Cluj - Napoca
precizie, siguranță și fiabilitate.

DE PESTE 100 DE ANI ÎN CASA TA !

OFERTE.DE
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De la comisia tehnică Județeană de 
urbanism și amenajarea teritoriului

Orice construcție se 
realizează în baza unui proiect; 
proiectul trece prin două faze de 
lucru: faza de urbanism și faza 
proiectului propriu-zis de 
execuție.

In art. 2 din Legea nr. 50/ 
1991, republicată în 1997, se 
stipulează că ,,Autorizațiile de 
construire se eliberează în 
temeiul și cu respectarea 
documentațiilor de urbanism și 
amenajarea teritoriului 
aprobate".

Documentațiile de urbanism, 
înainte de a fi aprobate, trebuie 

'izate din punct de vedere 
.ohnic de ,,organisme teritoriale 
interesate" și de ,,organisme 
centrale interesate".

In grupa organismelor 
teritoriale interesate este 
cuprinsă și comisia tehnică 
județeană de urbanism și 
amenajarea teritoriului. Până 
acum, din 1990 începând, 
această comisie a funcționat în 
diverse componențe aprobate 
prin dispoziția d-lui președinte al 
Consiliului județean Hunedoara.

_ La începutul acestui an, dl 
ministru al Lucrărilor Publice și 
Amenajării Teritoriului a emis 
Ordinul nr. 13N/1999 prin care 
se aprobă Ghidul privind 
metodologia de elaborare și 
conținutul-cadru al Planului 
Urbanistic, General; la art. 5 al 
acestui ordin se stipulează că

pentru aceste documentații se 
emite Avizul unic al Consiliului 
județean - reprezentat de 
comisia tehnică de urbanism și 
amenajarea teritoriului 
constituită prin Hotărârea 
Consiliului județean. Acest ordin 
a stabilit de fapt și o simplificare 
a sistemului de avizare, în 
sensul că un Plan urbanistic 
general înainte de aprobare are 
nevoie de 4 avize din județ; 
Avizul Consiliului local. Acordul 
unic al Consiliului județean și 
avizele O.C.A.O.T.A. și Oficiul 
de cadastru. După caz, urmează 
și alte câteva avize la 
organismele centrale interesate 
precum: Ministerul Lucrărilor 
Publice și Amenajării Teritoriului, 
Ministerul Transporturilor, 
Ministerul Sănătății, Autoritatea 
Națională pentru Turism, 
Ministerul Apărării Naționale, 
Ministerul de Interne, Serviciul 
Român de Informații, alte 
organisme cu probleme speciale 
(resurse ale ■ subsolului, 
protejarea unor situri și 
monumente cu valoare de 
patrimoniu, probleme complexe 
privind protecția mediului).

După obținerea avizelor 
locale, județene și centrale, 
Planurile urbanistice generale 
se aprobă prin Hotărârea 
Consiliului local.

Consiliul județean, ca 
autoritate publică de coordonare

Viața politică

„Vrei altfel"
Sub deviza „Vrei altfel” a fost lansată campania de 

vară a Organizației de tineret din PNL, acțiune menită să 
exprime protestul tinerilor liberali față de prestația 
actualei clase politice.

Manifestul Tinerei Generații lansat acum câteva zile 
cu ocazia Consiliului Național al Tineretului Național 
Liberal reprezintă un document programatic ce dă glas 
opiniilor acestei categorii. Tinerii liberali doresc la 
conducerea țării altfel de oameni, altfel de Idei șl altfel 
de atitudini în viața politică, întrucât, în prezent, tânăra 
generație nu reprezintă decât o masă de manevră.

Atitudinea tranșantă a Organizației Județene a 
Tineretului din PNL derivă din faptul că „timp de zece ani 
tinerii s-au îndepărtat treptat de politică, iar această 
formă de exprimare este totuși singurul mod în care se 
poate manifesta și se poate face auzită."

Manifestul Tinerei Generații a fost reluat și în cadrul 
primei întâlniri cu presa a liderilor organizației județene 
de vineri de la Deva, ocazie în care președintele acesteia 
Iulian Osnaga a făcut o informare asupra acțiunilor ce au 
loc în această vară sub sigla tineretului liberal, precum și 
organizării șl derulării vieții de organizație la nivelul 
județului.

Deși prima organizație de tineret a PNL din județul 
Hunedoara a fost înființată anul trecut, în câteva luni 
bune ce s-au scurs, numărul membrilor acesteia se 
ridică la peste 1200 de cotizanți.

Prin documentul pragmatic lansat de curând tineretul 
liberal dorește o schimbare radicală a actualelor stări de 
lucruri în care generația tânără nu are nici o șansă reală.

Campania tinerilor liberali cuprinde mal multe acțiuni 
ce vizează redeșteptarea spiritului creativ și reformator 
al acestei vârste, dorința de a fi prezenți în viața socială 
și politică, întrucât în ultimii ani problemele cu care se 
confruntă sunt dintre cele mei dramatice - șomajul, lipsa 
locuințelor, nivelul de trai sub limita subzistentei.

 Corne! POENAR 

a activității de urbanism și 
amenajarea teritoriului în cadrul 
județului pentru toate Planurile 
urbanistice generale, lucrează 
deci prin Comisia tehnică de" 
urbanism și amenajarea 
teritoriului.

In recenta ședință de lucru 
a Consiliului județean, această 
comisie a fost aprobată într-o 
componență de 33 persoane 
reprezentând specialiști din 
toate domeniile care prin 
activitatea lor concură la 
dezvoltarea și mai buna 
organizare a localităților; 
gestionării surselor de apă 
potabilă, a rețelelor de 
aducțiune și distribuție, precum 
și a rețelelor de canalizare; 
administrativi teritoriali al căilor 
de comunicații; gestionării 
rețelelor de transport și 
distribuție a energiei electrice; 
gestionării rețelelor de
telecomunicații; gestionării 
surselor și rețelelor de 
alimentare cu căldură;
gestionării rețelelor de
alimentare cu gaze naturale; 
Agenția pentru protecția 
mediului; Inspectoratul județean 
pentru sănătate publică; Grupul 
pompierilor militari; protecția 
civilă; comisia județeană pentru 
protecția patrimoniului istoric și 
cultural, alte instituții județene a 
căror activitate coordonează 
învățământul, sănătatea,

cultura, sportul, drumurile 
județene și comunale, 
circulația, fondul forestier etc.

Activitatea acestei comisii 
tehnice județene se va întruni 
până la epuizarea analizelor 
planurilor urbanistice generale 
ale tuturor celor 69 unități 
administrativ-teritoriale cât are 
județul nostru și eventual 
pentru alte documentații 
majore.

în județul nostru 
funcționează principiul ca la 
municipii și orașe, pentru 
analiza planurilor urbanistice 
generale, comisia județeană 
se deplasează la sediul 
comisiilor locale.

In rest, pentru 
documentații curente, în 
special Planuri urbanistice de 
detaliu și zonale, a fost 
constituită și o comisie 
restrânsă din care, pe lângă 
principalii factori din Comisia 
mare, au fost cuprinși și o 
serie de specialiști, în special 
arhitecți, care în activitatea de 
zi cu zi s-au remarcat prin 
lucrări de calitate și au opinii 
constructive în organizarea 
fronturilor construite.
Arh. ton Constantinescu 

Secretar al Comisiei 
tehnice județene 

de urbanism și 
amenajarea teritoriului

Ministrul de 
Interne în 

Valea Jiului
Timp de două zile 

ministrul de Interne 
Constantin Dudu lonescu s- 
a aflat în Valea Jiului. Cu 
această ocazie șeful 
internelor s-a întâlnit cu 
cadrele din conducerea 
Inspectoratului de Poliție al 
județului Hunedoara șl a 
Poliției Petroșani pe 
problemele muncii curente, 
după ce în prealabil o 
întâlnire similară a avut-o șl 
la Tg. Jiu, cu autoritățile lo
cale, precum și cu 
reprezentanții Ligii
Sindicatelor Miniere din 
Valea Jiului.

întâlnirea cu liderii de 
sindicat a vizat mal multe 
discuții pe tema 
mineriadelor, fapt care nu s- 
a comentat de nici una dintre 
părți. în cadrul discuțiilor cu 
minerii - acestea desfă- 
șurându-se cu ușile închise, 
aceștia l-au rugat pe 
ministrul de interne să-l 
sprijine pentru obținerea 
unor premii cu ocazia 
apropiatei „Zile a Minerului",

Iar odată cu rediscutarea 
cifrelor bugetului, să se 
realizeze șl o rectificare a 
subvențiilor.

S-a discutat de 
asemenea de alternativa 
pe care o poate reprezenta 
pentru Valea Jiului 
turismul, iar în acest sens 
s-a solicitat o strategie 
privind dezvoltarea sa până 
la nivelul anului 2010.

Nu a lipsit nici o scurtă 
întâlnire cu presa unde 
prea multe lucruri nu s-au 
spus, pentru ca în final 
înainte de plecarea din 
Petroșani ministrul de In
terne să fie oaspetele unui 
veteran de război - losif 
Răchlțeanu, veteran al 
armei jandarmeriei - căruia 
i-a dăruit o cămașă și i-a 
sugerat să-șl scrie 
memoriile pentru între
girea Istoriei jandarmeriei 
ce urmează să fie editată 
în viitorul apropiat.

Corne! POENAR

Consiliul de administrație al 
SC Rempes SA

Cu sediul in Deva, str. C.A. Rosetti, nr. 5 
Convoacă Adunarea Generală Extraordinară 

a Acționarilor înregistrați tn Registrul 
Acționarilor la data de 30.06.1999.

Adunarea va avea loc In data de 30.07.1999, 
ora IO, ta sediul societăți! cu următoarea ordine 
de zl:

a) Aprobarea de principiu a modificării 
Actului constltutiv/Statutului, referitor ia 
administrarea societății.

b) începerea procedurii de selecție a 
administratorilor.

in cazul că prezența este nestatutară 
adunarea se va ține a doua zi la aceeași oră și in 
același loc.

Informații suplimentare se pot obține la 
sediul societății, telefon 054/221273, int. 105.

ANUNȚ
in conformitate cu Legea nr.219/1998 

privind regimul concesiunilor, a Hotărârii 
Consiliului Local nr.60/1999 și a Hotărârii 
Consiliului Local nr.7O/1999, Primăria 
municipiului Orăștie organizează In data de 
18.Oft.1999, ora IO, la sediul din strada 
Armatei, nr.17, licitație publică privind 
concesionarea transportului In comun din 
municipiul Orăștie.

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

Informații suplimentare se pot obține la 
Serviciul administrarea domeniului public 
sau la telefon 241019.

Direcția de Telecomunicații■ ■
Hunedoara

Anunță
fncepând cu data de 15.07.1999 a fost dată in 

comunicație centrala telefonică automată în comuna 
Baru.

Abonații telefonici din localitatea Baru pot fi apelați 
din localitățile conectate ia rețeaua telefonică 
interurbană automată formând direct numărul de apel 
format din 6 cifre în cadrul județului sau cu prefix “054” 
din alte județe.

informații despre numerele de apel ale abonaților se 
pot obține la serviciu! Informații - 931.

Consiliul Local al 
municipiului Deva

Piața Unirii, nr.4
Organizează în data de 17 august 1999, ora 10, 

licitație publică deschisă fără preselecție, faza PT, 
pentru obiectivul de investiții “Retehnologizarea 
sistemului de termoficare a municipiului Deva",

Documentația de licitație se poate obține, contra 
cost, de la sediul consiliului local, camera 35, unde 
se depun și ofertele până la data de 16 august 1999, 
ora 15.

în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de 
calificare stabilite prin lege, licitația se va repeta în 
data de 24 august 1999.

Informații suplimentare la telefoane: 213435 sau 
218325. interior 146.

r~ ■■■'■ 1 ■ >

Președintele Consiliului de Administrație 
al SC DEVATRANS SA DEVA

Convoacă
Adunarea Generală Extrr ordinară a Act’ narilor în data de 30.07.1999, la 

sediul firmei din Deva, str. Depozitelor, nr.2. Județul Hunedoara, ora 10, cu următoarea 
ordine de zi:

1. Aprobarea de principiu a modificării Actului constltutlv/statutulul, referitor la 
administrarea societății, după cum urmează: “Societatea este administrată de 
persoane fizice sau Juridice, române sau străine, în baza unul contract de 
administrație.

Principalele atribuții ale administratorului sunt cele prevăzute în contractul de 
administrație.

Prevederile contractului se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/90, republicată, 
precum și cu prevederile Codului comercial șl ale Codului civil, aplicabile".

2. începerea procedurii de selecție a administratorilor, respectiv:
- Constituirea comisiei de selecție a administratorilor;
- Aprobarea remunerării lunare a membrilor comisiei de selecție.
3. Diverse.
în cazul neîntrunirli cvorumului necesar, a doua convocare este pe data de 

31.07.1999, ora 10.
k____________________________ ___________________________________________ /

CERERE DE OFERTĂ
Consiliul local al municipiului Orăștie

cu sediul în Orăștie, str. Armatei, nr. 17, județul Hunedoara,
ANUNȚĂ

Organizarea CONCURSULUI DE SELECȚIE A ADMINISTRATORULUI LA SC 
"ACTIVITATEA GOSCOM" SA ORĂȘTIE (cu activitate specifică de gospodărie 
comunală), în data de 30.08.1999, ora 10, la sediul consiliului, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 49/1999, a Normelor metodologice aprobate prin 
Hotărârea Guvernului României nr. 364/1999 și Hotărârea Consiliului Local Orăștie, nr. 
81/1999.

Documentația de concurs poate fi consultată la sediul societății din Piața Victoriei nr. 
19 Orăștie, în zilele lucrătoare, între orele 10-12.

Ofertele se depun în plic sigilat, în termen de 30 zile de la ultima publicare a cererii de 
ofertă, la sediul Consiliului Local Orăștie, cu mențiunea pentru Comisia de Selecție a 
administratorului, la S.C. "Activitatea Goscom* SA Orăștie.

Instituțiile selectate pentru testarea aptitudinilor legate de procesul decizional și 
cunoștințe în domeniul relațiilor economice internaționale sunt Centrul Național de 
Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală împreună cu Asociația Națională 
Patronală și Profesională de Gospodărie Comunală și Locativă București.

Relații suplimentare se pot obține la telefoanele: 054/241019 (Consiliul local Orăștie) 
și 054/241723 (SC Activitatea Goscom SA Orăștie).


