
Amenzi mari pentru 
evaziunea fiscală

Printre multiplele activități ale Administrației financiare 
Hunedoara se numără și cea de depistare a evaziunii fiscale în 
municipiul și comunele arondate prin verificarea agenților 
economici. Nedepunerea declarațiilor de impozite și taxe, 
neîntocmirea în termen a documentelor contabile, nedepunerea 
-actelor privind situațiile cerute de organele financiar-fiscale în 
timpul controlului , nedeclararea în termenul prevăzut de lege a 
veniturilor și bunurilor supuse impozitelor și taxelor, neîntocmirea 
bilanțurilor contabile sunt doar câteva din contravențiile 
sancționate cu amenzi de către organele de control fiscal ale 
administrației financiare. Dna Silvia Ghenea, șef serviciu control 
fiscal din cadrul Administrației financiare Hunedoara, a declarat 
că „evaziunea fiscală depistată în semestrul I al anului în curs se 
ridică la 720.898 mii lei, din care s-au aplicat amenzi în valoare de 
40.200 mii lei." (C. CÎNDA)_________________________________ ,

Agenția pentru Dezvoltare Regională din 
cadrul Regiunii de Dezvoltare V Vest - 

România atacă primele programe
Readucem în memoria 

cititorilor noștri că, în temeiul Legii 
Dezvoltării Regionale, adoptate 
de Parlamentul României în vara 
anului trecut, în data de 26 
noiembrie 1998 a fost semnat, 
la Deva, certificatul de naștere 
al Agenției pentru Dezvoltare 
Regională din cadrul Regiunii de 
Dezvoltare V Vest - România. 
Documentul a fost parafat de 

către președinții Consiliilor 
județene Arad, Caraș Severin, 
Hunedoara, Timiș - zone care 
compun RD V Vest. Cu'ceva timp 
mai înainte fusese ales Consiliul 
pentru Dezvoltare Regională, al 
cărui președinte este dl 
Gheorghe Barbu, președintele 
Consiliului județean Hunedoara.

La data constituirii ADR a fost 
dezbătut statutul agenției, i s-a 

stabilit sediul pentru perioada 
primilor doi ani (până la alegerile 
din anul 2000) - la Timișoara -, 
au fost discutate chestiuni 
punctuale prj^ind organizarea și 
funcționarea instituției, consti
tuirea și utilizarea fondurilor 
bănești, încadrarea cu personal, 
stabilirea responsabilităților 
privind urmărirea și 
implementarea programelor de 

dezvoltare regională în cele mai 
importante domenii din cele 
patru județe. Din luna aprilie a c., 
ADR a devenit funcțională, în 
structura sa fiind cooptat și 
câte un reprezentant al 
agențiilor județene de

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 8)
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9- Doctorul mi-a interzis să mai fumez când lucrez.
- Și te-ai lăsat?
- Da, m-am lăsat de lucru...

încadrându-și foarte bine costurile în venituri,

O exploatare minieră 
din CNH face “profit
Exploatarea Minieră Țebea a trecut 

deja de faza “fundului de sac” al 
reformei, înregistrând în prezent 

rezultate economice încurajatoare. Din 
cele declarate de dl ing. Virgil Chiș, 
directorul minei, am reținut că, din punctul 
de vedere al producției, exploatarea 
cărbunelui brun depășește la această oră 
programul stabilit. în acest an, Mina Țebea 
a livrat 30.000 de tone de cărbune dintr-un 
total planificat de 54. 400 tone. Beneficiar 
sigur al exploatării este CET Oradea, către 
care merge peste 80 la sută din producția 
minei. Restul este livrat către CET Barza și 
populație. Din 770 de angajați, cât avea 
înainte de începerea procesului de 
disponibilizări colective, EM Țebea mai are 
în prezent pe statele de plată 197 de 
oameni. Deși numărul băieșilor s-a redus 
de aproape patru ori, volumul producției a 
scăzut mult mai puțin, de la 9500 de tbne 
la 5000 de tone cărbune lunar. S-a produs 
o reașezare a raportului costuri-venituri, 
care au început să respecte, pentru prima 
dată, principiile unei activități judicioase.

“Pe primele cinci luni din acest an, 
veniturile obținute din vânzarea

producției, din subvenție și transferul de 
la buget pentru transportul și masa 
gratuită a minerilor, reprezintă 7,5 
miliarde de lei. Cheltuielile totale sunt de 
7,373 miliarde de lei. După cum se poate 
observa, veniturile depășesc cu 142 de 
milioane de lei cheltuielile de producție. 
Deci, făcând abstracție de veniturile 
bugetare, mai în glumă, mai în serios, 
putem spune că am realizat profit”, ne 
spune dl Virgil Chiș. Chiar dacă, 
contabilicește, nu se numește profit, EM 
Țebea a dobândit o rezervă financiară 
obținută ca urmare a unei reașezări 
judicioase a raportului dintre numărul de 
personal și nivelul producției.

Este însă O greșeală să ne închipuim 
că la EM Țebea activitatea a devenit 
ireproșabilă din punctul de vedere al 
performanțelor financiare. O pondere de 
60 la sută a cheltuielilor cu munca vie și o 
datorie cumulată de-a lungul ultimilor ani 
la buget de aproape 10 miliarde de lei sunt 
tare care frânează apropierea de

________ A. SĂLĂGEAN 
(Continuare în pag. 2)

De ceea ce ne-a fost și ne 
este frică nu vom scăpa 
niciodată. Cu toate că semnale 
de alarmă în privința deficitului 
de grâu s-au făcut auzite în 
mass-media încă din-toamna 
trecută, când suprafața 
însămânțată a fost diminuată cu 
circa 20 la sută față de cea 
cultivată în 1997, dregătorii 
agriculturii românești au căutat 

Specialiștii avertizează că

Exista o criza 
reala a grâului
mereu scuze și motive de liniște, 
afirmând cu seninătate că piața 
va fi acoperită și tot ea va regla 
prețul. în realitate însă lucrurile 
nu stau chiar așa pe roze, cum 
se spune.

După calculele specialiștilor 
se apreciază că necesarul anual 
de consum pe economie, pe 
baza datelor statistice 
anterioare, ar fi de 4.500.000 
tone, luând în considerare 
consumul din mediul rural, urban, 
rezerva de stat și necesarul de 

sămânță pentru toamnă, când 
se pregătește recolta anului 
2000. Pornind de la suprafețele 
cultivate și producțiile estimate 
în sectorul privat și cel de stat, 
rezultă că în 1999 se vor obține 
abia 3.500.000 tone grâu, 
deficitul fiind evident undeva 
în jurul a 900.000-1.000.000 
tone. Firește că nu ne putem 
culca pe o ureche, ci va trebui 

acoperită această diferență, 
ceea ce denotă că din “grânar 
al Europei" și exportatori am 
ajuns în situația de importatori 
de cereale, producătorii agricoli 
nefiind susținuți și încurajați să 
producă cereale, în majoritatea 
gospodăriilor asigurându-se 
doar producții pentru 
subzistență.

Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

Sg WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
ACORDĂ DOBÂNZI 

ATRACTIVE LA 
DEPOZITELE IN LEI 

PERSOANELOR TIZICE!
x la 30 de zile - 

60% /an 
prin capitalizare - 80%/an 

x la 90 de zile - 
62% /an 

prin capitalizare - 78%/an

OChelari
Wpentru 

eclipsă

f

/
fn chioșcurile de vânzare 

a ziarului "Cuvântul liber" puteți 
găsi ochelari pentru eclipsă. 

^Stocul este limitat!_ _ _ _ _ _ /

Inițiere in 
astmingie

Turismul între dorințe și posibilități
,,Cunoaște-te pe tine însuți 

și lumea în care trăiești" este 
genericul sub care se 
desfășoară cursul de inițiere în 
astrologie. El are loc în fiecare 
joi, între orele 17-20, în sala 7, 
etajul III, de la Casa de Cultură 
Deva. Durata cursului de 
astrologie deschis pe 8 iulie 
este de 3 luni și se finalizează 
cu un examen după a cărui 
susținere cei care-l 
frecventează obțin un atestat 
de astrolog practician.

Cei care vor să știe cum 
să interpreteze poziția astrelor, 
să-și calculeze ascendentul, 
să-și facă horoscopul sau vor 
să afle amănunte despre 
mileniul dragonului, despre 
apropiata eclipsă de soare sau 
„Lăcașurile secrete ale leului”, 
pot urma cursurile de inițiere 
sau pot apela la serviciile 
Cabinetului de consultanță de 
lângă Magazinul „Optica” Deva 
(din apropierea casei de 
cultură). (V.R.)

Vremea va fi predominant frumoasă. Cerul va fi variabil în 
est și mai mult senin în rest. Răzleț se vor semnala averse de 
ploaie și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la 
moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 32 
grade, iar cele minime intre 12 și 22 grade Celsius.

Minunatele creații ale 
naturii sunt atrăgătoare 
oriunde. Sunt însă locuri - 
cum sunt cele ale comunei 
Sălașu de Sus - care își 
păstrează farmecul în orice 
anotimp. Nu doar prin 
creațiile naturale, ci și prin 
cetățile și bisericile - monu
ment de pe cuprinsul 
așezării, localitatea*oferă 
condiții pentru dezvoltarea 
turismului rural. Dacă există 
și posibilități, am încercat să 
aflăm discutând cu dna Bar
bara Varga, secretara 
comunei.

,,în prezent există în 
comună cabana ,,Narcisa" 
cu 25 locuri de cazare, dar 
condițiile nu sunt cele mai 
bune - spunea. Mai avem

cabana de la Cîrnic, o ca
bană particulară, cu ace
lași număr de locuri, dar cu 
condiții mai bune, în sen
sul că există băi, nu chiar

va construi o stație de ben
zină, un centru comercial 
și un hotel, în care scop a 
cumpărat terenul și a făcut 
formele legale.

La Sălașu de Sus

la fiecare cameră, dar sunt 
întrunite condiții minime. 
Avem locuri foarte fru
moase în Munții Retezat. 
Cei care vizitează cabana 
Pietrele, lacul Bucura, cei 
care au văzut narcisele în 
floare ale poienii cu același 
nume au rămas plăcut 
impresionați."

Notăm că un investitor 
străin (un italian) a venit la 
Ohaba de Sub Piatră, unde

Ar fi și alte intenții, însă 
faptul că aici nu sunt date 
titlurile de proprietate con
stituie o piedică în dezvol
tarea turismului, care ar 
putea lua aici amploare.

„Există făcut un studiu - 
spunea interlocutoarea - 
inițiat de către Administrația 
Parcului Național Retezat - 
pentru înălțarea unui centru 
multifuncțional. A fost ales un 
loc foarte frumos în zonă,

între Mălăiești și Nucșoara, 
dar impedimentul constă 
în faptul că nu avem puse 
în posesie terenurile și deci 
cumpărarea terenului de la 
oameni nu este încă po
sibilă. La Nucșoara, unde 
locurile oferă condiții op
time dezvoltării turismului, 
nu avem oameni care să 
facă măsurători. Aceeași 
situație este și la Cîrnic, 
poarta de intrare în Re
tezat, unde de asemenea 
oamenii nu au titlurile de 
proprietate. S-au mai vân
dut terenuri pe acte de 
mână, care se vor lua în 
considerare.

Estera SÎNA

(Continuare in pag. 2)
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Axente loan
un poet al culorii

Artistul plastic se impune în 
societate prin expresivitatea fi forța 
talentului său fi, în aceeafi măsură, 
prin dinamismul cu care răspunde 
sau, mai precis, slujefte idei, acțiuni 
ale timpului pe care le trăiefte. 
Axente loan Bozefan rămâne, 
privit prin această prismă, un om 
fi un creator aparte, animat de o 
ardere fantastică, de acuratețea 
formidabilă cu care abordează 
fiecare dintre creații Cei care i-au 
urmărit evoluția, lucrările din 
expoziții au rămas impresionați de 
modalilatea de îmbinare a 
culorilor, numindu-l “un poet al 
culorii”. A abordat portretul, 
peisajul, lucrarea figurativă, 
compoziția care exprimă curat fi 
cu atât mai impresionant o stare 
de fapt plină de emoție fi 
sensibilitate artistică.

Aparținând generației formate 
la fcoala lui Ressu fi Dărăscu, care 
i-au fost mentori, pictorul Axente 
loan Bozefan a fost prezent din 
1968 încoace în multe expoziții 
județene fi interjudețene, dar fi 
personale care au atras atenția 
iubitorilor de frumos, dar fi a 

sspecialiftilor.
Una dintre temele predilecte 

ale creației sale este cea istorică, 
multe zeci de picturi fiind dedicate 
Țării Zarandului, din care răsar 
emoționant figurile lui Avram 
lancu fi Horia.

Remarcabilă este

(Urmare din pag. 1)

“adevărul” economic al 
exploatării. “în ce privește 
datoriile, conform unui act 
legislativ aflat în curs de 
promulgare, ele vor trece 
la datoria publică, 
proporțional cu numărul de 
personal avut. Acest lucru 
va aduce datoria la un nivel 
acceptabil și posibil de 
acoperit. Menționez că în 
acest an ne-am achitat 
toate datoriile curente 
către bugetul de stat”, 
precizează dl Chiș. 
Referitor la posibilitatea 
diminuării ponderii chel-

\ / Miercuri
21 iulie

vacanță 11.00 TVR Cluj- 
Napoca 12.05 TVR lași 
13.00 TVR Timișoara 
14.10 Santa Barbara (r) 
15.00 Concertele Golden
Brâu (r) 17.00 Video-disc 
folcloric 17.30 O familie 
ciudată (s, ep. 19) 18.10 
Voie bună la TVR 19.10 
Sunset Beach (s, ep. 492) 
20.00 Jurnal. Meteo. Sport 
20.45 Camera misterelor 
21.00 Lumea bărbaților (s, 
ep. 20) 22.00 în compania 
vedetelor 23.00 Jurnalul de
noapte

ÎVR2
10.15 Limbi străine. 

Franceză 10.40 O familie 
ciudată (r) 11.10 Star Trek 
(r) 12.00 Ultimul tren (r) 
13.10 Căsuța din prerie (s) 
14.00 Emisiune în limba 
maghiară 15.00 Rebelul

în această lună ar fi 
împlinit 70 de an i

preocuparea pentru pictura cu 
tematică religioasă, redarea 
strălucirii culorii de odinioară prin 
repictarea catedralei ortodoxe din 
Brad, dominată de portretele atât 
de expresive ale lui Horia, Clofca 
fi Crifan, Axente loan Bozefan a 
pictat, în vremuri grele, 22 de 
biserici, între care amintim cele din 
Lunca, Chifcădaga, Fizefi, 
Barbura, Almafu Sec, Cozia, 
Boholt f.a.; a spălat fi refăcut 
pictura din pronaosul Bisericii 
“Buna Vestire” din Deva. 
Complexitatea creației sale este 
dată de lucrarea de artă 
monumentală de la Casa de cultură 
din Uricani (metaloplastie),

O exploatare 
minieră din CNH 

face “profit"
tuielilor cu munca vie, 
interlocutorul mizează pe 
o creștere a producției cu 
cca. 50 la sută, programat a 
se produce într-un interval 
de 2 ani, când producția ar 
putea atinge 90.000 tone pe 
an. Metoda principală de a 
realiza această creștere 
constă în dezvoltarea unei

(s, ep. 97) 16.00 Grecia (s, 
ep. 99) 16.45 Santa Bar
bara (s, ep. 915) 17.30 
Medicin-a pentru toți (r) 
18.00 Primul val (s, ep. 3) 
19.00 Tinere talente 19.30 
Emisiune pentru
persoanele cu handicap 
20.00 Seniorii scenei (co. 
Franța ’96) 21.30
Teleenciclopedia (r)

ANTENA 1
8.00 Cutia cu jucării 

10.50 Știri 11.00 Kelly (s, 
ep. 5) 11.30 A treia planetă 
de la Soare (s) 12.00 Tropi
cal Heat (s, ep. 15) 13.00 
Știrile amiezii 13.15 Nash 
Bridges (s) 14.00
Esmeralda (s, ep. 76) 
15.00 Ape liniștite (s, ep. 
83) 16.10 Luz Maria (s, ep. 
54) 17.00 Știrile amiezii 
17.28 Leonela (s, ep. 91, 
92) 19.00 Observator
20.03 Semințele viitorului 
(f. SF SUA 1996) 21.45 
Damon (s, ep. 2) 22.15 

vitraliul de la Colegiul Național 
“Decebal” din Deva, de 
numeroasele picturi redând 
peisaje ce ornează interioarele 
hotelurilor din Deva, Bistrița, 
Baia Mare.

O elocventă parte a muncii 
sale este creația scenografică 
pentru premierele unor spectacole 
de la teatrele “Fantasio” din 
Constanța fi de estradă din Deva. 
Angajat mult timp al teatrului 
devean, Axente loan Bozefan a 
îmbrăcat în culoare fi frumos ar
tistic numeroase spectacole, 
conturând ambianța care a 
încântat mii de priviri. 
Participând la expoziții de 
scenografie din Bucurefti fi 
Praga, el s-a bucurat de aceeafi 
caldă apreciere.

In această lună, Axente loan 
Bozefan, un om de o mare vigoare 
artistică, de o delicatețe fi 
generozitate iefite din comun, ar 
fi împlinit 70 de ani. Viața n-a 
mai avut însă răbdare cu el, 
chemându-l într-un alt tărâm al 
creației - cel de dincolo de noi. 
Regretele pe care noi le simțim 
sunt profunde. Un om, un artist a 
trecut în eternitate. Expoziția 
retrospectivă ce va fi deschisă în 
22 iulie 1999, ora 17, la Galeriile 
de artă ‘torma" din Deva, ne 
spune însă că este mereu alături 
de noi!

Mine/BODEA

exploatări la suprafață, în 
carieră, care ar putea 
crește producția și 
diminua costurile ei. 
Acest lucru ar însemna și 
o reducere a cheltuielilor 
la mia de lei producție 
marfă de la 1416 lei , cât 
este în prezent, la puțin 
peste 1000 de lei.

Observator 22.48 Victima 
hazardului (thriller SUA 
1995)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 
Tânăr.și neliniștit (r) 10.45 
NYPDBIue (r) 11.30 Walker, 
polițist texan (r) 12.30 News 
Radio (s) 13.00 Știrile PRO 
TV 13.10 Complicele (f, p. 
Il/r) 14.40 Oglinda timpului 
(s, ultimul ep.) 15.05 Fa
milia Bundy (s) 15.30 
Ștrengărița (s, ep. 63) 
16.15 Tânăr și neliniștit (s) 
17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Aripile pasiunii (s, ep. 40) 
18.30 Inimă de țigancă (s, 
ep. 44) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 Alesul inimii 
(dramă SUA ’96) 22.25 
Știrile PRO TV 22.30 
Prietenii tăi (s, ep. 62) 23.00 
Millennium (s, ep. 13)

. ACASĂ
7.00-12.30 Filme și 

seriale (reluări) 13.15 Maria

Turismul intre 
dorințe și posibilități

(Urmare din pag. 1)

O parte din aceste terenuri 
(e vorba de fânețe montane) 
sunt preluate de Romsilva, 
care nu vrea să le cedeze, cu 
toate că oamenii fac dovada 
că sunt terenurile lor."

Primăria se implică în 
aceste probleme cu toată 
documentația, cu tot ce i se 
cere. Există promisiuni de la 
OCOTA că vor trimite 
specialiști în zonă după ce se 
vor pune de acord cu 
Prefectura. Oricum, autori
zațiile de construcție nu pot fi 
emise de primărie, fără

Exista o criza 
reala a grâului

(Urmare din pag. 1)

S-a ajuns aici deoarece s-a 
lăsat totul în voia soartei, 
prețurile practicate nefiind 
câtuși de puțin stimulative. în 
acest sens specialiștii au 
calculat cu exactitate că un preț 
real și acoperitor ar fi de 1700 
lei/kg la grâul pentru consum și 
1900 lei/kg la cel pentru sămânță, 
ăceasta în condițiile când se 
obține o recoltă medie de 3000 
kg boabe/ha. Cum însă în multe 
situații recolta este sub acest 
nivel, rezultă că se cam lucrează 
în pierdere la cultura grâului.

La producția de 3 tone grâu/

Pentru 3000 de lei 
- copiii fi 8000 

de lei - adțtlții se 
pot răcori o zi 

întreagă în 
bazinele 

ftrandului din 
Deva.

Foto: Traian MÂNU

(s) 14.00 Nevasta preotului
(r) 16.00 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 Lanțul 
iubirii (s, ep. 10) 22.10 Mi
lady (s) 23.00 Aria (operă 
Anglia/SUA 1988)

PRIMA IY
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) 19.00 Karaoke 
Șhow 20.00 Comisarul Rex 
(s) 21.00 CI5: Profesioniștii 
(s) 21.50 Real TV 22.10 
Știri 22.30 Show-ul de 
noapte

HBG>
10.00 Un polițist cu 

explozie întârziată (co. SUA 
'94) 11.30 Stupizii (co. SUA 

dovada proprietății. „Acest 
sediu al Administrației 
Parcului Național - spunea 
dna Varga - trebuie și vrem 
să-l construim, căci este în 
interesul tuturor locuitorilor 
din zonă. Chiar și circuitul 
produselor agricole se va 
îmbunătăți, se vor crea locuri 
de muncă, vom putea fi 
cunoscuți în lume prin 
Internet, cu toate frumusețile 
naturale și monumentele 
istorice de la Sălașu de Sus, 
Nucșoara, Mălăiești, Ohaba 
de Sub Piatră”.

ha cheltuielile se ridică la peste 
4,3 milioane lei la unitatea de 
suprafață, revenind în jur de 
1435 lei/kg. Considerând că și 
producătorul trebuie să 
realizeze un profit minim, 
rezultă că prețul de 1700 lei/ 
kg de grâu ar putea să asigure 
o rentabilitate cât de cât a 
culturii respective, o motivație 
reală pentru ca încă de pe 
acum să fie luate măsuri de 
extindere a suprafețelor culti
vate, astfel încât în anul 
următor să nu ne mai 
confruntăm cu situații delicate 
ca în acest an.

1996) 13.00 Misiunea'' 

(thriller SUA 1997) 15.00 
Zborul spre casă (f. pt. 
copii SUA 1996) 16.45 
Cei mai buni (dramă SUA 
1996) 18.30 Prea mult 
(co. romantică SUA 1996) 
20.30 Trenul cu bani (f.a. 
SUA 1995) 22.15
Stargate (s) 23.00 Unde 
ne sunt bărbații? (co. SUA 
1995)

PRO TV - DEVA
06.15-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00 - 10.00 “Bună
dimineața, PRO TV e al 
tău!” (coproducție cu 
stațiile locale) 10.00-10.45 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.00-17.30 Știrile 
PRO TV (coproducție) 
22.15-22.30 Știri locale '

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

Miercuri, 21 iulie

O BERBEC 
(21.III ■ 20.IV)

Pofta pentru îndeplinirea 
sarcinilor profesionale este ieșită 
din comun. Ați cheltuit prea mult 
și acum aveți probleme 
financiare.

O TAUR 
(21.IV ■ 21.V)

Condiții tot mai rigide la 
muncă, atacuri ale unor colegi 
invidioși. Cele mai mari capcane 
se află în afaceri financiare, deci 
evitați riscurile.

O GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Ziua nu e prea bună pentru 
femei. Superficialitatea poate 
duce la pierderi financiare. 
Pentru punerea în practică a 
unor proiecte, mai așteptați.

O RAC 
(22.VI ■ 22.VII)

Acceptați toate sarcinile chiar 
dacă rămâneți fără timp liber. Nu 
vă enervați șefii vorbind despre 
schimbarea locului de muncă.

O LEU 
(23.VII ■ 22.VIII)

Aveți suficientă energie pentru 
a vă face noi planuri. Doamnele 
își reînnoiesc garderoba, fac 
cură de slăbire, aerobfc... sunt 
active.

3 FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Doamnele se mențin în formă, 
au multă energie și idei care să 
merite să fie puse în practică. 
Chiar dacă partenerul vă supără, 
faceți haz de necaz.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.iL) 

încercați să aflați motivele 
tensiunii interioare și nu veți mai 
face greșeli. Din cauza banilor vă 
puteți certa cu prietenii, cu 
partenerul.

O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Sunteți mulțumiți și vă purtați 
frumos cu anturajul. Banii nu au 
importanță, doar sentimentele și 
întreținerea fizicului, pentru care 
faceți eforturi.

3 SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

E perioada prieteniilor 
adevărate, dar mai bine 
canalizați-vă energiile spre 
profesie acum când beneficiați 
de influența benefică a 
planetelor.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Vă revine încrederea în sine. 
Dacă vă comportați cu măsură 
mai târziu puteți câștiga o poziție 
cheie. Acum sunteți neliniștiți.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Sunteți influențabili și asta vă 
face vulnerabili mai ales la locul 
de muncă. Puteți însă încheia 
afaceri avantajoase.

3 PEȘTI 
(19.11 ■ 20.1)

Nu e voie să acceptați nici un 
prejudiciu material. Dacă unor 
probleme nu le dați de cap 
regândiți-le mâine și dacă e 
cazul și poimâine.
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Ecouri în urma. 
“Memorialului 

MICHAEL KLEIN”
La finalul celei de a IV-a 

ediții a turneului “Memorialul 
Michael Klein” desfășurat la 
sfârșitul săptămânii trecute la 
Hunedoara, despre care v-am 
relatat pe larg in numărul 
nostru de ieri, am cules câ
teva declarații și impresii de la 
personalitățile prezente:

Prof. Corneliu 
Costinescu - delegat 
din partea FRF

“Organizarea a fost foarte 
bună, jocurile au fost frumoase 
și s-au desfășurat într-un spirit 
de fair play deosebit, păcat 
doar că publicul nu a onorat 
cum se cuvine memoria regre
tatului fotbalist, tribunele fiind 
foarte puțin populate".

Jean Pădureanu - 
președinte Gloria 
Bistrița

“Ținând cont de condițiile 
atmosferice, căldura excesivă, 
apreciez că jocurile au fost 
acceptabile, fiind deci utile pen
tru pregătirea echipei. Pentru 
Gloria va urma un campionat 
inedit în primul rând pentru că 
retrogradează patru echipe și 
apoi pentru că în fruntea fot
balului românesc au apărut trei 
forțe: Steaua, Rapid și Dinamo, 
care au dinamizat competiția”.

loan Petcu - antrenor 
Minerul Certej, fost 
coleg cu Michael 
Klein

“Pentru mine Mișa Klein a 
fost în primul rând prietenul 
meu, cel mai mare fotbalist al 
Hunedoarei și unul dintre cei 
mai mari fotbaliști ai României. 
Așa cum am spus și atunci 
când a murit, nu-mi vine să 
cred că el a dispărut dintre noi. 
în ceea ce privește jocul echi
pei mele, apreciez că a evo
luat destul de bine atât în primul 
meci câștigat în urma loviturilor 
de la 11 metri cât și în finala 
mare în care băieții au încercat 
să se ridice aproape de nivelul 
Diviziei A. Scorul de 2-0 stabilit 
în minutul 90 îmi dă dreptul să 
zic că în mare măsură am re
ușit și că ne-am prezentat 
onorabil la acest turneu”.

Sâmbâtâ începe Divizia A
Sâmbătă 24 iulie se va 

da startul în noua ediție a 
Campionatului Național de 
fotbal, primele care vor in
tra în focul luptei fiind echi
pele divizionare A. Prima 
etapă se anunță foarte in
teresantă, cel puțin patru 
partide preconizăndu-se a 
fi extrem de disputate: FC 
Național - U. Craiova, Farul 
Constanța - Dinamo, Glo
ria Bistrița - Oțelul Galați; 
Petrolul Ploiești - Steaua. 
Dar și în celelalte cinci par
tide programate de runda- 
inaugurală și anume: FC 
Onești - CSM Reșița; Ex
tensiv Craiova - FC Argeș; 
Rocar. Buc. - Ceahlăul; FC 
Brașov - FCM Bacău; Rapid 
- Astra Ploiești - se pot 
consemna oricând sur
prize.

Noul sezon al Diviziei A 
se anunță a fi extrem de

□

Prof. Mircea Sîrbu - 
președinte 
Asociația 
Județeană de Fotbal

“Organizarea turneului a 
fost una de excepție, iar jo
curile au fost de bună cali
tate. A câștigat pe merit 
echipa cea mai bună - Gloria 
Bistrița, iar o surpriză plă
cută a furnizat divizionara C 
- Minerul Certej. în finala mică' 
echipa gazdă Corvinul și-a 
dat măsura potențialului său 
deosebit surclasând echipa 
maghiară care n-a impresio
nat deloc”.

Constantin Cristea - 
antrenor Gloria 
Bistrița

“Gazdele au făcut tot 
efortul să se ridice la termeni 
laudativi din punctul de ve
dere al organizării. Păcat că 
publicul a fost în număr foarte 
mic, uitând în mare măsură de 
acest mare jucător și deo
sebit om care a fost Mișa 
Klein. Echipa mea nu a simțit 
dificultatea și utilitatea aces
tui turneu pentru că adver
sarii pe care i-am întâlnit au 
fost destul de modești. Per
sonal sunt nemulțumit de jocul 
echipei, jchiar dacă am câș
tigat turneul, pentru că eu aș
tept mult mai mult de la ei”.

Ing. Valeriu Iacob - 
președinte FC 
Corvinul

“Organizarea acestui 
turneu memorial a fost o pri
mă probă de foc pentru noua 
conducere a clubului Cor
vinul pe care sper că am tre- 
cut-o cu bine. Mulțumim în 
acest sens Primăriei muni
cipiului Hunedoara, sponso
rului tradițional “Siderurgica” 
SA și tuturor celorlalți care 
ne-au sprijinit în organizarea 
acestui turneu. Modul în care 
a abordat Corvinul jocurile la 
acest turneu a respectat linia 
trasată de Consiliul de Ad
ministrație al clubului, anume 
promovarea juniorilor care 
au obținut în acest an locul III 
pe țară la turneul final de la 
Năvodari”.

disputat, cel puțin trei 
echipe - Steaua, Rapid și 
Dinamo - anunțându-și in
tențiile de a lupta pentru 
titlu, în vreme ce lupta 
pentru evitarea celor patru 
locuri retrogradabile va im
plica mult mai multe 
echipe.

Din cadrul primei etape 
a Diviziei A postul TV 
Antena 1 va transmite in 
direct trei partide după ur
mătorul program: sâm
bătă 24 iulie, ora 17: Pe
trolul - Steaua; sâmbătă 24 
iulie, ora 20, FC Național - 
U. Craiova, iar duminică 25 
iulie, ora 17, Farul Con
stanța - Rapid București.

Urmează ca sâmbătă, 
31 iulie, să se dea startul 
și în Divizia B, duminică, 1 
august, în Divizia C, iar 
duminică 8 august în 
Divizia D.

Pagină realizată de Ciprian MARINUȚ

Italienii și-au asigurat calificarea,
nemtenii se mulțumesc cu onoarea

r t
După două tururi preli

minare în Cupa UEFA 
Intertoto în care a obținut 
patru victorii din tot atâtea 
jocuri cu echipe modeste 
din Estul Europei, Cea
hlăul Piatra-Neamț și-a vă
zut visul cu ochii urmând 
să întâlnească în turul III ti
trata echipă italiană Juven
tus Torino, câștigă
toare a tuturor trofe
elor naționale, euro
pene sau intercon
tinentale existente la 
nivel de club. Astfel 
duminică pe stadi-
onul de sub Pietricica, um
plut până la refuz de spec
tatori, jucătorii Ceahlăului 
le-au primit cu respect și 
dorința de a obține un re
zultat onorabil pe vedetele 
italiene, componente de 
altfel ale echipei a doua a 
Juventusului.

După minutele de 
emoție generate de fai
ma adversarilor, în care 
Amoruso a fost foarte 
aproape de gol în minutul 
4, treptat-treptat nemțenii 
s-au trezit la realitate și 
au avut o evoluție destul 
de curajoasă. Ba mai 
mult, după minutul 10, 
Ceahlăul chiar domina jo-

Kexidtate huite ale 
boxerilor de la 

AS (onstructorul 
Hunedoara

La începutul anului cu 
prilejul unei festivități de 
premiere a sportivilor hune- 
doreni, desfășurată în sala 
mare a Prefecturii, cineva 
din conducerea clubului 
AS Constructorul Hune
doara, venit pentru a primi 
un premiu, anunța iminenta 
încetare a activității sportive 
în cadrul cunoscutului club 
hunedorean din cauza im
posibilității susținerii finan
ciare. A trecutceva timp de 
atunci, numărul disponibili- 
zaților a crescut și proble
mele tranziției s-au înmulțit, 
dar de la AS Constructorul 
Hunedoara am primit vești 
bune.

Secția de box a clubului 
a găzduit în perioada 7-10 
iunie a.c., în cocheta sală 
Constructorul, Etapa Zona
lă a Campionatelor Națio
nale de box, la care au par
ticipat 73 de sportivi din 12 
județe. Doi pugiliști de la 
AS Constructorul - Petrișor 
Nistor șl Costel Seliuc - au 
obținut locul I și calificarea 
la faza finală a Campiona
telor Naționale de la Con
stanța (perioada 28 iunie - 
3 iulie), iar cîubul hunedo
rean s-a ales cu aprecieri 
favorabile din partea oficia
lilor Federației Române de 
Box pentru modul în care a 
organizat gala.

Aventura pe drumul 
performanței a celor doi ti
neri practicanți ai nobilei 

cul în fața titratei Juventus, 
la poarta italiană - apă
rată de olandezul Van der 
Soar - succedându-se nu
meroase cornere. Și, cul
mea culmilor, în minutul 
27, la cel de al șaptelea 
corner al nemțenilor, Cos
te! Ilie centrează precis la 
colțul scurt și veteranul (nu

Ceahlăul - 
Juventus 1-1 (1-0)

vedeta) Scânteie reia cu 
capul la colțul lung des
chizând scorul (1-0) și 
producând o imensă bucu
rie în tribune.

însă golul i-a înfuriat pe 
italieni, care mai mult de
cât orice aveau de apărat 
o carte de vizită impresio
nantă. Până la pauză ju- 
ventinii s-au năpustit în 
atac ratând două ocazii 
prin Amoruso (min. 35) și 
Kovacevic (min. 41). Iar în 
debutul reprize) secunde 
"Juve” și-a intensificat for- 
cingul, Amoruso, Kovace
vic și Bachini având bune 
oportunități de a egala, 
însă o ocazie importantă

arte a continuat și la tur
neul final de la Constanța. 
Petrișor Nistor - ctg. 45 kg 
cădeți - a ajuns până în se
mifinale, unde a pierdut la 
experimentatul Alexandru 
Adrian, cucerind astfel 
doar medalia de bronz. Ilie 
Captari, antrenorul său, 
aprecia că “tânărul sportiv, 
practicant al boxului de 
doar șapte luni și aflat pen
tru prima oară la o compe
tiție de nivel național, a avut 
o evoluție curajoasă, dar 
lipsa de experiență și-a 
spus cuvântul, Petrișor pier
zând la puncte un meci pe 
care ar fi putut să-l câștige”.

La rându-i Costel Seliuc 
- ctg. 66 kg cădeți - a făcut 
o figură și mai frumoasă 
ajungând până în finală 
unde a pierdut la puncte în 
fața reprezentantului gaz
delor Liviu Morariu, câști
gând astfel doar titlul de 
vicecampion național. Ilie 
Captari considera că “spor
tivul Costel Seliuc a de
monstrat calitățile incon
testabile de care dispune, 
doar viziunea nedreaptă a 
arbitrilor privându-l de un 
binemeritat titlu de Cam
pion Național”.

Cu un reportaj mai am
plu despre activitatea și per
formanțele sportivilor și din 
celelalte secții ale Clubului 
AS Constructorul Hunedoa
ra vom reveni într-un număr 
viitor al ziarului nostru. 

au avut și moldovenii pe 
contraatac, în minutul 53 
Scânteie trimițând un lob 
de la 40-45 de metri care 
și-a ratat doar cu puțin 
ținta. N-au trecut însă de
cât două minute de la 
această fază și inevitabi
lul s-a produs: în urma 
unei rapide combinații cu 

Kovacevic, Tachinardi 
a expediat un trasor 
de la 25 metri care s- 
a oprit în vinciul porții 
apărate de Câm- 
peanu și: 1-1.

Până în final nem- 
țenii au mai încercat câte 
ceva în atac, dar fără prea 
mult curaj, iar italienii n-au 
riscat nimic mulțumindu-se 
cu acest rezultat nedecis ca
re le asigură practic califica
rea și oferă Ceahlăului 
"onoarea" unui rezultat bun 
cu titrata Juventus.

Partida retur se va dis
puta sâmbătă 24 iulie pe 
Stadionul din Cesena. 
Pentru statisticieni este in
teresant de consemnat că 
este a zecea întâlnire ro- 
mâno-italiană la nivelul 
echipelor de club, până 
acum calificarea revenind 
doar de patru ori echipelor 
românești.

Turneu Open de șah 
general cu participare 

internațională
La sfârșitul săptămânii va 

debuta la Deva a Xlll-a ediție 
a atractivului Turneu Open 
de șah general, organizat 
anul acesta de Clubul de 
Șah de la poalele Cetății. 
Paralel cu acest turneu se va 
desfășura și un turneu re
zervat copiilor sub 14 ani, 
organizat în premieră de Clu
bul devean. Turneele se vor 
desfășura în sistem elvețian 
pe durata a nouă runde, în 
perioada 24-31 iulie, în 
aceleași condiții tehnice ca la 
turneul general și vor fi 
găzduite de Școala Normală 
Sabin Drăgoi din Deva.

Ședința tehnică a turne
ului se va desfășura sâm
bătă 24 iulie 1999 de la ora 
10, iar prima rundă se va 
desfășura în aceeași zi de 
la ora 16.30. Apoi, în fie
care zi se va desfășura câte 
o rundă, cu excepția zilei 
de marți, 27 iulie, în care 
este programată disputa
rea a două runde. în urma 
participării la acest turneu 
sportivii pot obține norme

riagi și Gică Popescu, două stele, 
Viorel Moldovan, două goluri
Galatasaray Istanbul, campioana Turciei, și-a încheiat turneul 

de pregătire în Austria cu un meci de verificare disputat pe 
terenul nou promovatei în prima divizie austriacă Bregenz. 
Jucătorii pregătiți de Fatih Terim au obținut un succes facil, 4-2, 
această victorie fiind unica din întregul turneu, după egalurile cu 
formațiile cehe Banik Osirava (1-1) și Sparta Praga (0-0).

Gică Popescu, notat cu 2 stele, a fost titular, iar Gică Hagi, 
care a primit același calificativ, a ieșit la pauză la fel ca în meciul 
cu Sparta Praga, fiind înlocuit cu Ceyhun.

Viorel Moldovan, celălalt internațional român care evoluează 
în campionatul turc, se află de asemenea într-o formă foarte 
bună, el înscriind două goluri în partida pe care echipa sa 
Fenerbahce a câștigat-o cu 5-0 împotriva celor de la PAF. Takymy.

Știri 
sportive

I • Gabor renunță ! 
la Alba lulia

| Prezent la masa presei | 
| cu ocazia partidelor con-1 
I tând pentru "Memorialul . 
1 Michael Klein”, desfășurate ' 
I sâmbătă și duminică pe I 

| Stadionul Corvinul, apre-1 
| ciatul antrenor hunedorean i 

Romulus Gabor le-a măr-!
I turisit ziariștilor prezenți ho- • 
| târârea sa dă a renunța la | 
| semnarea contractului cu | 
I Unirea Alba lulia. Motivul . 
' invocat de tehnicianul hune-1 
I dorean a fost acela că nu I 
| dorește să antreneze la un | 
| club care are un lot atât de | 
' subțire valoric, încât îi va fi' 
1 greu să lupte până și pentru 1 
I evitarea retrogradării.

• Dublă 
Corvinul-Jiul
Continuându-și seria | 

[jocurilor amicale de pre-1 
; gătire pentru startul noului . 
I sezon cele două echipe di-1 
| vizionare B hunedorene | 

| Corvinul și Jiul se vor în-1 
■ tâlni într-o dublă manșă, i 
1 Prima partidă va avea loc] 
I astăzi, ora 11, pe stadionul I 
| Constructorul din Hune-1 
| doara, iar returul se va dis-1 
. pută sâmbătă pe stadionul. 
' Jiul din Petroșani.

de maestru, categoria I, tur
neul fiind cuprins în calen
darul anual al Federației 
Române de Șah. în plus, 
organizatorii acordă sub
stanțiale premii în bani, 
cele mai mari fiind 
1.000.000 lei locul I în cla
samentul general, câte 
300.000 lei la categoria I, 
juniori-băieți, juniori-fete, 
senioare, copii-băieți 14 
ani, și copii-fete 14 ani 
250.000 lei categoria a ll-a.

Dl Corneliu Hotăran, 
președintele Clubului de 
Șah Deva, principalul ani
mator al acestui turneu, ne 
spunea că "sunt așteptați 
să sosească la Deva peste 
100 de șahiști de la cluburi 
din toate județele țării, pre
cum și de la echipe din 
Rusia, Ucraina, Moldova”.

Pe parcursul desfășu
rării turneului vom reveni 
cu amănunte, iar la finalul 
competiției vă vom prezen
ta un amplu reportaj de la 
cea mai tare competiție 
șahistă organizată la Deva.
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mToci din interiorul SC 
W Condor SA Deva -

puternică 
construcții 
Hunedoara 
Sucursala 
Hunedoara

firmă de 
din județul 

acuză 
Teritorială 

a Fondului

Salariaților (PAS).
- Este adevărat că noi am 

depus de mai multă vreme 
documentația la FPS pentru 
privatizarea societății prin 
forța financiară a 
salariaților. Cei mai mulți

patrimoniu. Sperăm ca 
lucrurile să se lămurească 
până la data de 1 august a.c., 
încât să putem face... PAS-ul 
decisiv către privatizare. 
Nimeni dintre noi n-a 
abandonat ideea.

Proprietății de Stat, care 
deține pachetul majoritar de 
acțiuni al societății, că ar fi 
blocat, din varii motive, 
privatizarea acesteia. Alții 
sunt de părere că 
tergiversarea vine chiar de la 
unii membri ai PAS.
Dimpotrivă, surse autorizate 
de la FPS ne-au spus că nu 
este câtuși de puțin adevărat 
că ar bloca privatizarea 
acestei societăți și că 
înfăptuirea procesului 
depinde în cea mai mare 
măsură de voința și 
perseverența salariaților 
unității.>

Amănunte mai concrete 
ne-a dat dl ing. Mircea 
Chirilă, directorul
Antreprizei Construcții- 
Montaj din cadrul SC Condor 
SA Deva, președintele 
Programului Acțiunii

..(ortdor" Deva 
merge, totuși^ 

fipre privatizare 
la ... PAS

dintre ei au depus în contul 
stabilit sumele de bani 
convenite. între timp, situația 
patrimoniului nostru a 
devenit neclară, întrucât am 
cedat Ministerului Educației 
Naționale câteva active, 
respectiv niște ateliere și 
căminul-creșă. Acum ele 
trebuie scoase din

- Dar faptul că unii 
salariați au solicitat și chiar 
au scos banii depuși pentru 
cumpărarea de acțiuni nu 
îngreunează cumva procesul 
privatizării prin PAS?

- A apărut această 
situație și anume că unii 
angajați, al căror contract cu 
firma a încetat în baza

ordonanței, strămtorați 
probabii de probleme 
materiale și plecați, unii 
dintre ei, în alte localități, 
și-au scos banii depuși 
pentru privatizare. A fost 
opțiunea liberă a fiecăruia 
la care nimeni nu s-a opus, 
însă aceasta nu împiedică 
sau amână procesul. Noi am 
rediscutat cu cei rămași în 
societate, ei și-au reafirmat 
voința și dorința de a ne 
privatiza prin noi înșine, 
așa că nu există alte 
opreliști. Și așa am pierdut 
cam multe trenuri, 
activitatea în construcții s-a 
strâmtorat continuu, au 
apărut multe firme private 
în domeniu și era bine dacă 
acum puteam concura cu ele 
în baza aceluiași statut de 
proprietate. N-a fost să fie. 
Până la sfârșitul anului, 
dacă nu mai devreme, vine 
și rândul nostru. 
Privatizarea este iminentă. 
Și necesară. Dacă nu 
reușim prin noi, vin alții și 
cumpără societatea. Și n-ar 
fi de dorit.

Unde-î lege nu-i 
tocmeală

Indiferent prin ce metodă s-au privatizat (PAS, 
licitație publică, ofertă pe piața de capital etc.), 

societățile comerciale trebuie să respecte clauzele 
contractuale, legile țării. Din păcate, există multe cazuri 
în care, după ce s-au privatizat, agenții economici nu 
reușesc să-și mai onoreze obligațiile. Fie că nu-și achită 
către Fondul Proprietății de Stat contravaloarea 
acțiunilor preluate, fie că nu efectuează investițiile la 
care s-au angajat prin contract. Iar aceasta îndeosebi 
datorită creșterii permanente a inflației, care a diminuat 
sever profiturile respectivelor societăți, dar și altor 
cauze de natură internă. Este vorba, în general, de 
societăți din agricultură și industria alimentară, din 
comerț, din transporturi.

Drept urmare, FPS a trecut la măsuri. Una dintre 
acestea, convenabilă ambelor părți, este reeșalonarea

COMENIARIUl PAGINII

Zonele defavorizate au legea lor

Au apărut, în sfârșit, și 
normele de aplicare

Se știe că restructurarea masivă 
și necontrolată a mineritului 
românesc, care ființează, în cea mai 
mare parte, în zone 
monoindustriale, a generat o serie 
de probleme sociale. Pentru 
atenuarea lor, a fost adoptată 
Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.24/1998, pentru aplicarea sa 
corectă fiind elaborate și normele 
metodologice specifice. Cum și 
ordonanța și normele prezentau 
mari carențe și imperfecțiuni, 
ordonanța a fost modificată prin 
Legea nr.20/1999, publicată în 
Monitorul Oficial al României în 19 
ianuarie a.c. După mai bine de șase 
luni de așteptare și derută ale 
investitorilor în zonele miniere 
defavorizate (condamnabilă 
tărăgănare!?), au apărut, în sfârșit, 
și Normele metodologice de aplicare 
a acesteia, publicate în Monitorul 
Oficial al României, partea I, nr.325/ 
8.VII.1999.

Normele aduc o serie de 
precizări la toate capitolele Legii 
nr.20/1999 (denumită în continuare 
ordonanță - M.O.), încât acum toți 
cei care doresc să investească în 
zonele miniere defavorizate au 
instrumente clare de acțiune, de 
stimulare prin facilitățile acordate. 
Pentru orice lămuriri privind actele 
necesare viitoarei lor activități,

inclusiv pentru eliberarea 
certificatului de investitor în zona 
defavorizată, agenții economici 
interesați se vor adresa agenției 
pentru dezvoltare regională în a 
cărei rază de competență se află 
sediul principal al activității lor. 
întrucât în județul Hunedoara sunt 
declarate, deocamdată, două zone 
miniere defavorizate (Valea Jiului și 
Brad), potențialii investitori în 
aceste localități trebuie să se 
adreseze reprezentantului județului 
Hunedoara al Agenției pentru 
Dezvoltare Regională din cadrul 
Regiunii de Dezvoltare V Vest - 
România, respectiv dlui ing. Mircea 
Chicideanu, la sediul Agenției de 
Dezvoltare Economică Hunedoara - 
Deva, str. 1 Decembrie, nr.28 (în 
incinta Prefecturii) și/sau la 
telefonul 213605.

Conform dispozițiilor finale ale 
normelor, autoritățile administrației 
publice locale și centrale, organele 
de specialitate ale acestora, precum 
și camerele de comerț și industrie 
vor prezenta agențiilor pentru 
dezvoltare regională și Agenției 
Naționale pentru Dezvoltare 
Regională, fără plată, toate 
informațiile necesare acestora 
pentru declararea și administrarea 
zonelor defavorizate.

După licitația organizată în data 
de 28 mai a.c. pentru închiderea 
exploatărilor miniere Petrila Sud, 
Câmpu lui Neag și Bozovici, din 
cadrul CNH Petroșani (mine devenite 
mai de mult inactive), Ministerul 
Industriei și Comerțului a organizat 
în prima zi a acestei săptămâni o nouă 
licitație, de data aceasta pentru

Minvest 
Deva închide 
patru mine

<________ ._____________________)

închiderea a patru unități miniere 
care aparțin CNCAF “Minvest" Deva. 
Acestea sunt: Boita Hațeg, Ohaba 
Ponor, Baia de Aramă și Ocna de Fier 
• Dognecea.

Cum s-a comunicat deja, prima 
licitație au căștigat-o societățile 
comerciale pe acțiuni Bucovina 
Vatra Dornei și Sartex ’96 Deva. 
Cine va câștiga dreptul de a închide 
cele 4 unități ale Minvest rămâne de 
aflat după ceva timp.

Pagină realizată de Dumitru GHEONEA

ratelor restante și achitarea lor la noile termene către 
cumpărători. Alta se referă la preluarea de către FPS a 
acțiunilor neplătite de către cumpărător și apoi 
scoaterea lor din nou la vânzare. O serie de societăți 
comerciale au solicitat FPS rezilierea contractelor de 
vânzare-cumpărare și repunerea părților în postura 
inițială, urmând ca FPS să le scoată ulterior la vânzare 
prin diferite metode. Sunt și situații în care 
cumpărătorul mai are una sau mai multe rate de achitat, 
dar nu a acceptat soluția amiabilă cu FPS, de 
reeșalonare a acestora, fapt care a condus ori va 
conduce la acționarea acestora în instanță în vederea 
rezilierii contractelor de vânzare-cumpărare. Există legi 
(bune-rele) care trebuie respectate. Privatizarea are 
avantajele ei, însă trebuie făcută cu discernământ, 
cântărind cu grijă perspectivele.

Din alt punct de vedere, FPS are acum în atenție și 
respectarea Legii privind unele măsuri pentru 
accelerarea reformei economice - lege pentru care 
Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. Unul 
dintre articolele cele mai importante prevede că 
societățile care au datorii restante de peste 60 de zile și 
mai mari decât 50 la sută din valoarea activului se dizolvă 
de drept. Prevederea este dură. După cum afirmă oficialii 
FPS, la nivelul bilanțului pe 1997 există peste 600 de 
societăți comerciale în această situație. Pentru atenuarea 
efectului legii s-a stabilit un sistem de eșalonare a 
lichidărilor acestor agenți economici în mai multe etape. 
Prima, imediată, include dizolvarea celor care au datorii 
restante mai vechi de două luni și mai mari decât 120 la 
sută față de capitalul social. Următoarea, începând cu 
data de 1 ianuarie 2000, cuprinde societățile comerciale 
cu datorii restante însumând între 85-120 de procente, iar 
în cea de a treia etapă, după 1 august 2000, vor intra 
unitățile care acumulează datorii restante însumând 
peste 50 la sută din activ.

După declarațiile acelorași responsabili din FPS, 
numărul societăților comerciale vizate pentru dizolvare 
în prima etapă este de circa 100, însă ele sunt 
îndemnate să-și mărească dacă pot capitalul social, în 
baza prevederilor HG nr.983, încât să aducă valoarea 
imobilelor, stabilită prin controversata HG 500, la 
valoarea de piață, unele scăpând astfel de drama 
dizolvării. Adică e și lege, dar mai e și tocmeală...

Deficitul 
bugetar pe 

primul 
semestru -

Drumaril își revendică drepturi legitime de muncă și viață

peste 7000 
miliarde lei
Deficitul bugetului de 

stat al țării noastre pe 
semestrul I a.c. a fost de 
7361,2 miliarde de lei, 
depășind cu 13,2 la sută 
nivelul programat pentru 
întregul an 1999, nivel 
prevăzut de Legea 
bugetului de stat pe anul 
curent.

Cauzele acestei nerea- 
lizări rezidă în principal în: 
reducerea consumului și 
colectarea defectuoasă, 
insuficientă a unor taxe și 
impozite (TVA, taxe 
vamale, accize etc).

*__________ ____

Tradiționalii drumari ai 
țării sunt organizați acum, în 
general, în regii autonome 
aflate în subordinea 
consiliilor județene, dar și în 
societăți comerciale pe 
acțiuni. Alături de acestea 
ființează un mare număr de 
firme private, determinând o 
concurență îndârjită, din 
care primele au cel mai 
adesea de pierdut. Iar 
aceasta din mai multe 
motive. Ele au rămas, în 
general, structuri stufoase, 
cu mult personal, deși 
acesta a fost diminuat 
continuu, are o dotare 
tehnică și materială 
complexă, dar și cu înalt 
grad de uzură fizică și 
morală și nu dispune de 
capacitate financiară 
corespunzătoare pentru 
câștigarea unor licitații în 
repararea și construirea de 
drumuri.

Pe de altă parte, 
această categorie
profesională, care
activează în sectorul 
drumurilor județene și 
comunale, este dezavan
tajată în repartizarea 
sumelor din Fondul Special 
al Drumurilor Publice, din 
care îi revine un procent 
prea mic, de numai 35 la 
sută, față de 65 la sută cât 
este alocat celor de la 
drumurile naționale, în 
pofida lungimii mai mari și 
complexității sporite ale 
drumurilor județene și 
comunale. Și încă mai mult, 
prin aberanta Ordonanță 
43/1997, drumurile
comunale au trecut din 
administrarea consiliilor 
județene în cea a consiliilor 
locale, care au atâția bani 
încât abia să-și tragă 
sufletul, darmite să mai și 
repare drumurile „șvaițer"

din localitățile rurale.
Așa se face că volumul 

de activitate al acestor 
drumari a scăzut continuu, 
numărul lor s-a redus 
drastic, fiind disponibilizați 
cu nemiluita, iar veniturile 
sunt la limita unei existențe 
decente. Ca urmare, 
salariații din domeniu, 
încadrați în Federația 
Națională a Sindicatelor 
„Drumuri județene", 
întreprind de mai mulți ani 
demersuri repetate la mai 
marii zilei cu un set de 
revendicări, rămase de 
fiecare dată fără rezultat. Ei 
văd cum în procesul dur al 
reformei românești sectorul 
lor este doar ... reformat, 
restructurat, și nu 
îmbunătățit, ajutat să existe.

în ampla mișcare de 
protest organizată în data 
de 7 iulie în municipiul 
Deva, ei și-au manifestat

totala nemulțumire față de 
modul în pare sunt tratați 
de către guvernanți, și-au 
cerut cu justețe dreptul la 
muncă și la existență 
având în vedere și 
condițiile lor deosebit de 
grele de lucru. Setul lor de 
revendicări vizează:

1. Asigurarea de 
urgență a sumelor din 
Fondul Special al 
Drumurilor Publice pe anul 
1999 si repartizarea lor pe 
județe în funcție de 
lungimea kilometrică a 
rețelei de drumuri:

2. Modificarea Legii nr. 
118/1996 astfel încât din 
Fondul Special al 
Drumurilor Publice să se 
repartizeze un procent de 
45% pentru drumurile 
județene si comunale:

3. Modificarea OG nr. 
43/1997 - Legea Drumurilor 
- astfel încât drumurile

comunale să revină sub 
administrația Consiliilor 
Județene:

4. Asigurarea fondurilor
pentru______ menținerea
viabilității drumurilor 
județene si comunale și 
continuarea lucrărilor 
începute la acestea:

5. Stoparea disponi
bilizărilor de personal în 
unitățile de drumuri:

6. Negocierea Contrac
tului Colectiv de Muncă 
..grup unități de drumuri" 
pe anii 1999/2000.

în cazul că doleanțele 
lor nu vor fi soluționate 
pozitiv sunt deciși să 
continue lupta sindicală 
prin toate mijloacele 
admise de lege. Oricum, 
această categorie
profesională, ca multe 
altele, merită o mai mare 
atenție din partea 
instituțiilor abilitate.
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PRO IAU CONTRA HIP - HOP?

în dorința de ascensiune 
a oamenilor a existat din- 
totdeauna un ușor mime
tism, dar personal cred că 
tineretul din România a înțe
les democrația (schimba
rea?) într-un mod cu totul 
eronat. Dorind să ne apro
piem de Occident, am înce
put să imităm, fără să mai 
discernem binele de rău.

Dintotdeauna, oamenii 
au iubit muzica și muzica a 
unit oamenii. Influențele 
benefice ale acesteia asu
pra omului nu pot fi trecute 
cu vederea. Există multe 
genuri de muzică, pentru 
toate gusturile și implicit 
pentru toate vârstele: de la 
cântecele populare, la ro

manțele de ieri și până la 
genurile actuale ce au pă
truns și în muzica româ
nească și care par să scoată 
din minți tot mai mulți tineri.

Dar în pofida vârstei mele 
și fără pretenția de a fi o 
veritabilă cunoscătoare într- 
ale muzicii, înțeleg sau îmi 
dau silința să înțeleg aproape 
toate genuriîe muzicale. Dar 
în ceea ce privește hip-hop-ul, 
încercările mele de a înțelege 
nu au dat nici un rezultat.

Eu nu sunt contra celor ca
re vor să abordeze și să aducă 
un stil nou în muzica româ
nească. Am susținut dintot
deauna că inițiativa este ceea 
ce se cere într-o economie 
competitivă. Dar pur și simplu

nu pot înțelege cum niște ver
suri adesea vulgare, asociate 
unui ritm ieftin, pot să se inte
greze în categoria muzică, fie 
ea și de calitate inferioară? De 
ce tinerii susțin hip-hop-ul? 
Deoarece pentru multi dintre 
ei, acest gen de muzică înfă
țișează o lume necunoscută, 
dar posibilă (oare?). De ce ar 
dori tinerii să cunoască o astfel 
de lume? Pentru că societa
tea românească nu ne oferă o 
alternativă mai bună (și reală).

Din păcate, versurile me
lodiilor hip-hop lasă mult de 
dorit și chiar instigă la vio
lență. în inconștiența eufo
riei de moment, tinerii nu iau 
în seamă toate acestea. 
Viața de cartier? E greu să

credem că o melodie poa
te oferi imaginea reală a 
unei lumi necunoscute de 
noi.

E trist însă că am ajuns 
să promovăm un gen mu
zical lipsit de gradul minim 
de cultură, care se impune. 
Și este și mai trist că tinerii 
fac această greșeală...

Nu trebuie să respin
gem din start genul hip- 
hop. Dar trebuie să înțele
gem că nu putem accepta 
un curent muzical fără să-l 
studiem în prealabil și să 
vedem dacă merită să cre
dem în el. Și dacă are rost 
să-l susținem în competiția 
acerbă de pe piața 
muzicală.

Hip-hop? Nu fiți pro, 
nici contra. Fiți realiștii...

Manuela RUSU

în perioada 29 iulie - 1 august a.c., celebrul grup 
australian Kelly Family va susține o serie de concerte 
“live” în câteva orașe ale țării, sub genericul “ Tour in 
Romania 99”. Primul concert va avea loc la Timișoara 
(Sala Olimpia), urmat, în 30 iulie, de cel de la Cluj (Sala 
Sporturilor); ultimele spectacole se vor desfășura la Sala 
Polivalentă din București, în 31 iulie și 1 august, toate cu 
începere de la ora 21. Cu prilejul acestui turneu Kelly 
Family va lansa noul album, “From Their Hearts".

Chiar dacă județul nostru nu se află pe traseul 
turneului, bilete pentru spectacolele formației australiene 
se găsesc în Deva, la Magazinul “Nexus Audio Video 
Foto" (tel. 234247), și în Hunedoara, la sediul Radio 
Color (tel. 714000). (G.B.)

Tinerii și 
nfractiunea

Vodkă mai puțină
în urma unei acțiuni orga

nizate de către lucrătorii Biro
ului Ordine Publică Deva a fost 
depistată Chibu Ronela Tati
ana, de 31 de ani, din Deva, 
barman la SC Radona Corn 
Serv SRL Deva, fără antece
dente penale, care a servit 
băuturi alcoolice, respectiv 
vodkă Rasputin, cu o lipsă la 
măsurătoare de 30 ml la 200 
ml băutură, în valoare de 2580 
de lei. Celei în cauză i s-a în
tocmit dosar penal sub as
pectul infracțiunii de vânzare 
cu lipsă la măsurătoare.

Se credea 
cascador

în data de 11 iulie a.c., în 
jurul orei 2.00, pe raza ora
șului Hațeg, conducătorul au
toturismului nr. HD-02-LGW 
nu a oprit la semnalul patrulei 
rutiere. Poliția a trecut la urmă
rirea mașinii, însă la podul 
peste râul "Galbena", condu
cătorul auto a pierdut contro
lul mașinii, a rupt balustrada, 
plonjând în râu. Cele două 
persoane aflate în mașină au 
fugit de la locul accidentului, 
fiind identificate ulterior în per
soana lui Macra Daniel de 21 
de ani și Blumhagen Enric- 
Robert de 19 ani, ambii din 
Hațeg, fără ocupație. Din cer
cetări s-a stabilit că Macra 
Daniel a furat cheile autoturis
mului de la fratele său, dându- 
le apoi lui Blumhagen Enric 
care a condus autoturismul 
fără a poseda permis de con-
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Majoritatea tinerilor care 
vor să plece definitiv sauYiu- 
mai pentru o perioadă din țară 
au înțeles că cea mai ușoară 
metodă este aceea de a obține 
o bursă la una dintre instituțiile 
de învățământ din străinătate. 
Odată ajuns la o universitate 
occidentală studentului român 
nu-i va fi foarte greu să obțină 
și o slujbă cu ajutorul căreia 
să-și mai rotunjească venitu
rile. Ba chiar, cei care dove
desc că sunt cu adevărat bine 
pregătiți au șanse foarte mari 
de a rămâne în acele țări, fiind 
solicitați să lucreze pentru 
diverse firme care "au pus 
ochii pe ei" încă din timpul stu
diilor. Așadar, a obține și o sluj
bă în străinătate echivalează 
cu a-ți netezi drumul spre un 
viitor mai plin de împliniri decât 
cel pe care l-ai fi avut aici în 
țară.

Odată cu globalizareu 
economiei și explozia Inter- 
netului, instituțiile de învăță
mânt s-au adaptat, propunâr - 
du-și în rețea ofertele bur
siere. Prin urmare, în Internet 
au apărut o serie de site-uri 
care mai de care mai pline de 
informații referitoare la bur
sele existente în diverse col
turi ale lumii, precum și la felul

în care acestea se pot obține. 
Din nefericire, multe dintre 
aceste pagini de Internet nu 
sunt de nici un folos pentru 
utilizatorul român. Fie că ac
cesul la informațiile oferite 
acolo costă prea mult, fie că 
bursele respective se acordă

BURSELE 
ȘCOLARE

numai unor anumite categorii de 
studenți, reduc mult șansele 
tinerilor români. Și totuși, există 
și site-uri foarte serioase, bine 
puse la punct și care oferă in
formații detaliate referitoare la 
acest aspect. Unul dintre cele 
mai bune site-uri este cel al 
IEFA (International Education 
Financial Aid) care se găsește 
la adresa www.iefa.org. Aici 
se poate căuta orice fel de 
bursă, baza de date fiind destul

de mare. Se poate selecta un 
domeniu anume (științe po
litice, istorie, economie etc.) 
sau dacă toate câmpurile de 
introducere a datelor sunt 
lăsate libere se poate vedea o 
situație a tuturor burselor 
existente, indiferent de do
meniu. Fiecare bursă în parte 
este prezentată în detaliu, fiind 
inclusă persoana sau insti
tuția de contact, cu prezen
tarea adreselor, a numerelor 
de telefon și, în unele cazuri, 
chiar a e-mailurilor unde se 
pot afla mai multe informații. 
IEFA oferă interactivitate prin 
intermediul site-ului pe care îl 
administrează, existând aici și 
un buletin de mesaje sau fo
rum de discuții pe web. în 
acest fel studenți din întreaga 
lume au posibilitatea să dis
cute și chiar să se ajute re
ciproc.

O altă bază de date gratuită 
se găsește la adresa www. 
fastweb.com, însă și site-ul or
ganizației FinAid (www.finaid. 
org) merită accesat. De ase
menea, mai există și site-ul 
FastAid (www.fastap.org) ase
mănător cu FastWeb, aici formu
larele ce trebuie completate fiind 
însă mai puține.

Andrei NISTOR

Programe școlare noi 

pentru clasele l-IX

FESTIVAL Al.
Autoritățile de la Dubai (Emiratele Arabe) se 

luptă într-un mod original cu temperaturile înalte ale 
acestei veri, organizând un festival al înghețatei.

Când afară se înregistrau 45 de grade Celsius, 
cofetarii au realizat cea mai mare prăjitură cu 
glazură de înghețată care a fost făcută vreodată. 
Prăjitura a avut 16 metri lungime și 2 metri lățime.

NGHETATEI
în centrele comerciale ale orașului au 

fost organizate concursuri de sculptură în 
gheață sub genericul “Surprizele Verii”. 
Festivitățile ar trebui să aibă loc pe pe
rioada întregului sezon estival, ele având 
scopul de a atrage un număr cât mai mare 
de turiști în zonă.
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ducere. Ca urmare a acestei 
"cascadorii”, autoturismul a 
fost avariat în proporție de 
80%, cei doi fiind răniți ușor.

^6- gând țf-o poantă
& V

Proștii culeg mai multe fo
loase de pe urma slăbiciunii 
lor decât izbutesc oamenii de 
spirit să dobândească prin 
forța lor. Știți de ce? Fiecare 
se crede superior, protejând 
un imbecil, dar e supărat de a 
nu fi decât egalul unui om de 
geniu. (Balzac)

- Spune-mi dra
go. soțul tău a găsit 
vreodată bărbați 

' străini în șifonier?
- Nu, tu. Toți erau prie

teni de-ai lui...

începând cu anul 
școlar 1999-2000, elevii 
claselor l-IX vor învăța după 
programe școlare în mare 
parte înnoite, cu modificări 
importante de conținut. 
Acestea se referă în princi
pal la existența discipline
lor opționale la toate cla
sele menționate, la auto
nomia școlilor și liceelor în 
a-și stabili o treime din 
orele alocate fiecărei ma
terii, la racordarea la 
exigențele contemporane 
în materie de curriculum 
etc.

Pentru celelalte clase 
de liceu, planurile șoo- 
lare vor fi modificate în
cepând cu anul școlar ur
mător (2000-2001), astfel 
ca întreg învățământul

preuniversitar să funcțio
neze pe structuri total noi, 
cu programe desconges
tionate. Acest important 
obiectiv al reformei 
școlare implică și elabo
rarea unor noi manuale, 
care se va face conform 
noilor planuri de învă
țământ și programe pe 
discipline. Potrivit regle
mentărilor în vigoare, pre
ciza recent Mircea Mure- 
șan, director general în 
Ministerul Educației Na
ționale (citat de 
Mediafax), editarea manu
alelor școlare se va scoa
te ca și până acum la 
concurs, iar profesorii vor 
alege manualul în funcție 
de oferta de manuale al
ternative. (G.B.)

Al doilea extras pe single 
din albumul Plastic Letters inti
tulat (I'm Always Touched By 
Your) Presence Dear - com
poziție Gary Valentine, a figu
rat pe locul 10 în UK la 27 mai 
1978.

Stimulați de succesul brita
nic, cei de la Blondie decid să 
vină în Anglia, unde punkul era 
la modă. Ei lucrează cu produ- 
cătorul/compozitorul Mike 
Chapman pe parcursul verii la 
un nou album.

în luna septembrie 1978 
apare noul album "Parallel 
Lines" (locul 25 în Billboard) 
precedat de singlelul Picture 
This (locul 12 în UK la 23.09).

Cu acest album grupul aban
donează orice pretenție de 
apartenență la curentul new 
wave în ciuda imaginii și demon
strează că este o trupă pură de 
pop. Parallel Lines este cel mai 
reușit disc al grupului Blondie, 
un album consistent cu patru 
piese extrase pe single în topul 
britanic și două în topul 
Billboard. La realizarea discului 
și-au adus aportul toți compo- 
nenții formației cât și compo
zitorul Jack Lee. Pe disc apar ca 
invitați Robert Fripp (chit.) și 
Dale Powers (voce). Debbie 
Harry și-a creat o nouă imagine, 
cea de solistă energică ce diri
jează formația. Acest tip de ima

gine va fi folosită de o serie de 
alte soliste pe parcursul dece
niului următor, cel mai grăitor 
exemplu fiind Madonna. Pe 
Parallel Lines figurează piesele: 
Hanging On The Telephone / One 
Way Or Another / Picture This / 
Fade Away And Radiate / 
Pretty Baby /1 Know But I Don’t 
Know I 11:59 / Will Anything 
Happen / Sunday Girl / Heart Of 
Glass / I’m Gonna Love You Too 
/ Just Go Away și Heart Of 
Glass (Extended Disco Mix 
Import Only).

Un al doilea extras pe single 
intitulat Hanging On The Tele
phone a figurat pe locul 5 în UK 
(2.12.1978). La finalul lui 1978

Blondie înregistrează un succes 
deosebit în Anglia: piesa Denis 
ocupă locul 15 în Topul de 
Singles, grupul figurând pe locul 
6 la categoria group singles și 8 
la group album.

La începutul lui 1979 grupul 
desfășoară o intensă activitate 
concertistică pentru promoția 
discului. Albumul Parallel Lines 
atinge o cifră de vânzare de 20 
milioane de discuri vândute fiind 
certificat cu platină atât în UK 
cât și în US, iar noul extras pe 
single Heart Of Glass a intrat 
direct pe locul 1 atât în UK 
(3.02.1979) cât și în Billboard 
(17.03.1979), prima prezență în 
topul american.

Bfondie are un nou turneu 
american, în paralel pe piață 
apărând singlesurile Sunday 
Girl (No.1 în UK în timp de trei 
săptămâni, 26.05.1979) și One 
Way Or Another (locul 24 în 
Billboard la 30.06.1979). Pe 
parcursul verii grupul revine în 
studiouri pentru a înregistra 
piese noi, iar Debbie Harry își 
face debutul ca actriță jucând 
în filmul Union City.

în luna octombrie 1979 apa
re albumul "Eat To The Beat" 
(locul 17 în Billboard) precedat 
de singlelul Dreaming (locul 2 în 
UK la 6.10., și locul 27 în Billboard 
la 3.11.). (-va urma-)

Horia SEBEȘAN

http://www.iefa.org
fastweb.com
http://www.finaid
http://www.fastap.org
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Nefiind așezată “ia șosea”

Problemele nu ocolesc 
comuna Unirea

Nefiind așezată ,,la șosea", 
comuna Unirea are de suferit 
mai ales din punct de vedere 
economic. Deși situată doar la 
câțiva kilometri de orașul Hațeg, 
Unirea nu beneficiază de vreun 
avantaj. Poate singurul ajutor 
pentru locuitorii din comună a 
fost posibilitatea de a lucra în 
Hațeg, naveta nefiind prea 
scumpă sau obositoare. Acum 
însă, odată cu valul tot mai 
mare de disponibilizări, nici 
acest aspect nu se mai poate 
constitui într-un avantaj. Despre 
toate problemele comunei ne-a 
spus mai multe dl primar Traian 
Pârvu.

Rep.: - Cum puteți carac
teriza starea actuală a 
comunei pe care o conduceți?

T.P.: - Cred că putem spune 
că problemele nu au ocolit nici 
comuna Unirea, bugetul 
Insuficient fiind în acest moment 
cea mai acută dintre aceste 
probleme. Sigur, asta nu 
înseamnă că ne dăm bătuți, 
dimpotrivă încercăm să 
rezistăm, să trecem peste toate 
momentele grele.

Rep.: - Spuneți-mi care 
este bugetul acestui an ?

T.P: - Bugetul este unul de 
supraviețuire, adică 557 de 
milioane. Vă dați seama că din 
acești bani prea multe nu vom 
putea face, așa că proiectele de 
investiții le vom lăsa pentru 
vremuri mai bune.

Rep.: - Câți locuitori are 
comuna Unirea?

T.P.:-Este o comună mică, 
sunt doar puțin peste 1000 de 
locuitori împărțiți în cele 5 sate. 
Trebuie spus însă că numărul 
locuitorilor nu este direct 
proporțional cu numărul 
problemelor, adică puțini

oameni - puține probleme. Ba 
dimpotrivă. Și, pentru a vă da 
un singur exemplu, șomajul aici 
depășește 30%, fapt care ne-a 
determinat să începem 
demersurile necesare pe lângă 
factorii de decizie pentru 
declararea acestei comune

Discuție cu 
dl primar 

Traian Pârvu
drept zonă defavorizată.

Rep.: - Din câte știu nu s- 
a reușit încă acest lucru.

T.P.: - încă nu am reușit, 
fiindcă deciziile care se iau la 
nivel central nu țin cont 
întotdeauna de ceea ce se 
dorește și de situația din teren. 
Este adevărat că sunt multe 
zone defavorizate la nivelul 
întregii țări, însă noi am sperat 
ca prin declararea zonei 
defavorizate comuna să poată fi 
mai atractivă pentru potențialii 
investitori.

Rep.: - Și totuși, die 
primar, chiar cu această 
austeritate presupun că ați 
reușit să mai faceți câte ceva.

T.P.: - Este adevărat, am 
reușit să reparăm căminele 
culturale din sate, unele dintre 
acestea fiind anterior într-o 
stare deplorabilă. De 
asemenea, avem în curs de 
derulare construcția unui pod 
peste râul Galbena, în satul 
Tuștea, lucrare care costă 
undeva în jurul a 500 de 
milioane de lei, fiind realizată în 
proporție de 60%. Finalizarea 
acestui pod este foarte 
importantă pentru sătenii din 
Tuștea, în absența lui ei fiind

nevoiți să ocolească foarte 
mult pentru a ajunge la câmp 
unde sunt peste 900 ha de 
teren arabil. Despre 
investițiile mai mari, cum ar fi 
introducerea gazului metan, 
vă pot spune că există studiul 
tehnico-economic, am obținut 
și cota de gaz, avem chiar și 
Hotărârea Guvernului care ne 
permite să demarăm 
lucrările, însă nu avem, cel 
puțin până în acest moment, 
banii de la buget. Noi sperăm 
oricum să demarăm lucrările 
în acest an.

Rep.: - Care este starea 
drumurilor comunale?

T.P.: - In privința asta se 
poate spune că suntem 
mulțumiți. Pentru repararea și 
întreținerea celor 3,2 km de 
drumuri comunale ni s-au 
repartizat 50 de milioane de 
lei.

Rep.: - Cum stați cu 
piața ajutoarelor sociale?

T.P.:- încercăm să plătim 
la zi. Avem 14 dosare în 
plată, din cei 11 mii. de lei 
care trebuiau dați, noi 
achitând 5 mii,; așadar, 
suntem în urmă cu 2 luni, 
însă sper că situația se va 
rezolva.

Rep.: - Die primar, in 
încheiere vă rog să-mi 
spuneți ce vă doriți cei mai 
mult pentru comuna 
Unirea?

T.P.: - Cred că aș vrea să 
finalizăm distribuirea actelor 
de proprietate pentru pământ, 
pentru ca oamenii să fie 
mulțumiți și, în general, mi-aș 
dori să putem face mai multe 
pentru prosperitatea 
locuitorilor din Unirea.

<■
Deși nu s-a bătut intr-atât 

de mult monedă ca în cazul 
localităților din Valea Jiului 
sau din zona Bradului 
neobținându-se statutul de 
zonă defavorizată, totuși și 
comuna Unirea este destul de 
afectată de tranziție. 
Disponibilizările de Ia Mina 
Boița și de la diverșii agenți 
economici din orașul Hațeg i- 
au afectat serios pe locuitorii 
din Unirea, la ora actuală rata 
șomajului la nivelul comunei 
depășind 30 la sută din totalul 
populației. Dacă la aceasta 
adăugăm faptul că 
majoritatea pensionarilor 
provin din rândul CAP-urilor 
având pensii ce nu depășesc 
100-150.000 ~ lei avem 
imaginea completă a 
greutăților cu care se 
confruntă locuitorii comunei.

în aceste condiții, ca un fel 
de unică salvare, de singură 
alternativă și ca principală 
sursă de venit a rămas 
agricultura. De aceea, după 
cum aprecia și dra Ludovica 
Pălean, de la Centrul de 
consultanță agricolă, oamenii 
își exploatează la maximum 
pământul. „Terenul productiv 
de pe albia râului Galbena este 
cultivat în totalitate, doar 60- 
100 ha cu teren mai puțin 
fertil rămânând nelucrate, 

^dintr-o suprafață de 951 ha

teren arabil exisțentă la 
nivelnl comunei. Calitatea 
lucrărilor este destul de bună, 
oamenii dispunând de un 
număr însemnat de utilaje 
agricole (tractoare, combine, 
mașini de erbicidat etc) și fiind 
interesați de folosirea

'Deși constituie 
principala sursă 
de venit

X

Agricultura
este doar
ocupația 

bătrânilor
X. y

erbicidelor și pesticidelor. Se 
cultivă în principal cartoful 
(circa 140 ha) dar și grâul (60 
ha), plantele furajere și 
porumbul (368 ha). 
Valorificarea acestor produse 
alături de cele obținute din 
creșterea animalelor (carne, 
lapte, smântână, brânză etc) 
în piețele din Hațeg, 
Petroșani, Hunedoara și Deva, 
asigură practic existența 
majorității locuitorilor din

■ comuna Unirea”.
Astfel în condițiile în care 

agricultura înseamnă viață, 
e de neînțeles cum munca 
pământului a rămas, în 
principal, doar în grija 
oamenilor în vârstă. Dintr-o 
statistică întocmită de 
centrnl de consultanță 
agricolă reiese că în comuna 
Unirea majoritatea celor 
care lucrează efectiv în 
agricultură au peste 50 de 
ani. „Sunt o mulțime de 
oameni de 60 și 70 de ani 
care se ocupă cu agricultura. 
Cele mai în vârstă sunt 
Maria Florincaș (82 ani) și 
Vilma Vințan (86 ani) din 
satul Unirea, în vreme ce, cel 
mai tânăr agricultor are... 
42 de ani”, ne spunea dra 
Ludovica Pălean.

Această atitudine față 
de muncă și de viață vine să 
reliefeze încă o dată 
originalitatea românului, 
acel spirit de „ca la noi la 
nimenea”. Ferindu-se de a 
lucra în agricultură și 
obligându-i pe cei în vârstă 
să se omoare cu zile la 
munca pământului, tinerii 
demonstrează nu doar lipsă 
de respect, ci și faptul că nu 
înțeleg greutatea
vremurilor „de tranziție" 
pe care le trăim.
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STADIUL ELABORĂRII PLANULUI URBANISTIC
GENERAL (P.U.G.) AL COMUNEI UNIREA
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Elevi navetiști
în nici unul din cele 

cinci sate ale comunei 
Unirea nu există școală 
gimnazială, școlile sătești 
asigurând pregătirea doar 
pentru ciclul primar. Astfel 
că, începând cu clasa a V- 
a, toți copiii comunei sunt 
obligați să facă naveta la 
școli din Hațeg. De 
remarcat că familiile care 
au posibilități financiare și 
își permit luxul asigurării 
transportului cu mașina 
personală își înscriu copiii, 
la școlile din Hațeg chiar 
din clasa I întrucât nivelul 
pregătirii asigurat de 
aceste instituții școlare 
este mai bun decât cel al 
școlilor comunei.

(Inundații șl la Unirea) acestora", a spus primarul 
--------------------------------------------- ' comunei Unirea, dl Traian

Inundațiile din ultima pârvu. Deși prezența acestor 
săptămână care au făcut ravagii specialiști în comună este 
în tot județul nostru nu au ocolit foarte necesară, în curând ei 
nici comuna Unirea. Conform vor fi doar o amintire.nici comuna Unirea. Conform 
afirmațiilor dlui primar Traian z" 
Pârvu, mai multe gospodării v, 
precum și o importantă suprafață 
de teren agricol au fost afectate 
de furia apelor. Din păcate, lipsa 
utilajelor a îngreunat procesul de 
Iimitare a efectelor dezastruIui.

Fără veterinari
„Deși am semnat pentru 

preluarea medicului și a 
tehnicianului veterinar, nu avem 
fonduri pentru plata salariilor

✓-------------------------------------
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Medic absent
Practicarea medicinei 

în dispensarele rurale, 
improprii ca spațiu și 
foarte slab dotate, nu 
poate fi visul nici unui om 
care și-a tocit șase ani 
coatele pe băncile 
facultății. Dar de aici și 
până la a-ți face datoria 
calea e destul de lungă. 
Totuși, nerespectarea 
grosolană a orelor de 
program este o dovadă 
de neseriozitate. Nu știm 
cum o fi în alte zile, dar la 
data vizitei noastre în 
comuna Unirea, la 
dispensarul comunal nu 
am găsit pe nimeni, deși 
dr. Corina Ștefoni avea 
program de consultații de 
la 8 la 10, iar asistenta ar 
fi trebuit să asigure 
îngrijire de la 8 la 12. în 
aceeași situație se afla și 
un bătrânel din sat care 
de la ora 8,20 (ora sosirii 
noastre în comună) până 
la ora 10 fără 20, ora 
sosirii doctoriței la 
cabinet, a stat degeaba 
în fața dispensarului.

în temeiul reglementărilor art. 2 din H. Q. nr. 
525/1996 și al art. 2 din H.G. nr. 59/1999 - 
,,pentru modificarea art. 2 din H.G. nr. 525/1996" 
- privitoare la elaborarea, actualizarea și 
aprobarea conform legii a acestor documentații 
până cel târziu la data de 01.12.1999. Primăria 
comunei Unirea a contractat documentația 
P. U. G. pentru cele 5 sate componente comunei, 
cu S.C. ,,IPH" SA Deva în anul 1997. 

^Documentația elaborată cuprinzând piesele

scrise și desenate a fost predată beneficiarului în 
data de 24.07.1998.

După supunerea atenției opiniei publice prin 
expunere la sediul Primăriei, Comisia locală 
urbanism și amenajarea teritoriului de pe lângă 
Primăria comunei Unirea și-a propus la începutul 
lunii august a.c. a analiza documentația pentru a 
emite avizul care se impune.

Sing. Dorin loan PESCARU Â
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navele în Triunghiul 
Bermudelor, Primăria a avut 
câteva inițiative de a vinde la 
licitație aceste obiective, dar 
nimeni nu‘a dorit să le 
cumpere. Astfel că în cele 
din urmă, în ședința 
Consiliului Local de joi, 15 
iulie, s-a discutat problema 
demolării și vinderii bucată 
cu bucată a grajdurilor 
fostului CAP, atât pentru 
eliminarea furturilor, cât și 
pentru atragerea de fonduri 
la bugetul local.

După 1990 mai multe clădiri 
de pe raza comunei Unirea au 
rămas fără proprietar. Este 
vorba de fostul conac al familiei 
Nopcsa, proprietate de drept a 
Academiei Române, dar folosit 
de comuniști ca sediu al CAP- 
ului, de grajdurile și alte 
obiective ale fostei cooperative 
agricole de producție.

în „cunoscuta” tradiție a 
vremurilor de după Revoluție,

oamenii din zonă au profitat de 
statutul de „case fără câini” al 
respectivelor clădiri și au furat 
tot ce se putea fura, de la uși, 
ferestre și pardoseli până la 
țigle și cărămizi. Culmea că 
niciodată până acum autoritățile 
locale sau Poliția nu au prins 
nici un hoț.

Pentru ca în cele din urmă 
clădirile să nu dispară de tot de 
pe fața pământului, precum

I
I
I
I
I
I

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I
C/orian MARiNUT, | |

AndreiNiSTOR J \

d>u% șomeri )
Conform afirmațiilor dlui 

Antoniu Groșan, secretarul 
primăriei Unirea, rata șomajului 
în comună este foarte mare. în 
prezent șomajul a ajuns la peste 
30% datorită disponibilizărilor de 
la mina Boița.
y-------------- ----------------------------

Pagină realizată de

Un castel, aparținând Academiei 
Române, în paragină

acă prezentul 
comunei Unirea nu 

este așa cum poate l-ar dori 
locuitorii săi, trecutul în 
schimb este unui care 
merită toată atenția. 
Probabil că nu sunt prea 
mulți hunedorenii care știu 
că până în anui 1965 
comuna Unirea se numea 
Berthelot, nume primit în 
cinstea marelui generai 
francez care s-a remarcat în 
primul război mondial. Și 
mai puțini sunt aceia care 
știu că în anui 1921 
generalul Berthelot a fost 
recompensat pentru 
meritele sale de către statut 
român, donându-i-se 
castelul și proprietățile care 
țineau de acesta, castei care 
anterior aparținuse familiei 
Nopcsa. După doi ani de ia 
acest eveniment și comuna 
iua numele generalului.

fn anui 1927 generalul

Berthelot lasă prin testament 
toată averea sa din România 
Academiei Române, cu 
obligația ca această instituție 
să acorde burse studenților 
români proven iți din familii 
ale cadrelor militare sau din 
familii mai nevoiașe, și care 
doreau să studieze ia 
Academia Militară de ia 
Nancy (Franța). Banii pentru 
aceste burse urmau să 
provină din vânzarea 
fructelor care se obțineau de 
pe proprietățile castelului. 
Din nefericire, această 
obligație testamentară nu a 
fost niciodată pusă în 
practică de către Academia 
Română, nici un student 
român nefiinf trimis la Nancy. 
Ba mai mult, odată cu 
demararea procesului 
înființării de ferme agricole 
de statia sfârșitul anilor '40, 
și castelul a fost indus în 
acest program.

Conform afirmațiilor 
secretarului primăriei 
Unirea, di An ton iu Groșan, 
după 1990 s-a încercat 
refacerea castelului, aflat 
acum într-o stare avansată 
de degradare, șl 
transformarea iui în sediu 
pentru primăria comunei. în 
acest scop s-au obținut 
toate aprobările necesare, 
atât din partea factorilor de 
conducere județeni, cât și 
din partea Guvernului 
României, în acest scop 
existând o aprobare chiar 
din partea premierului de ia 
acea vreme, di Petre Roman.

Din păcate, absența 
fondurilor financiare a 
împiedicat concretizarea 
acestor inițiative. Castelul 
Nopcsa, din nefericire, s-a 
degradat continuu, astăzi 
fiind în paragină. Academia 
Română, institL ție în 
proprietatea căreia se

găsește actualmente 
castelul, nu are fondurile 
necesare pentru reabilitarea 
iui, iar din partea instituțiilor 
locale sau județene aflate 
într-o acută lipsă de bani 
nici nu poate fi vorba de 
vreun ajutor.

Sigur, au existat mai 
multe inițiative, mai multe 
proiecte viabile de refacere 
și punere în valoare a 
castelului, însă toate s-au 
împotmolit când a fost 
vorba de bani. Unui dintre 
aceste proiecte, inițiativă a 
câtorva universitari 
bucureșteni -. a fost aceia 
de amenajare a castelului și 
a terenului care îi înconjoară 
și transformarea într-un 
muzeu paleontologic, fn 
acest fel, prin prezentarea în 
aer liber și în mărime 
naturală a exponatelor, 
muzeu! ar fi unicat în 
Europa. Așa după cum se

știe, zona comunei Unirea, 
dar și împrejurimile sale, 
este de o importanță 
enormă pentru paleonto
logie, aici fiind descoperiți 
acei dinozauri pitici unici 
în iu me. Pe lângă 
animalele fosilizate aici s- 
a descoperit și o cantitate 
însemnată de ouă de 
dinozaur, extrem de 
importante pentru studiul 
vieții acestor animale 
preistorice. Din nefericire 
și această inițiativă a 
rămas într-un stadiu 
incipient, din aceiași motiv 
ai lipsei banilor. Rămâne 
de. văzut dacă pe viitor se 
va pune in practică 
vreunul dintre aceste 
proiecte sau Academia 
Română se va trezi ia un 
moment dat că este 
proprietara doar a unor 
terenuri, castelul
rămânând o amintire.



negociabil. (3099)
• Vând mașini înghețată 

ieftin. Tel. 059 341639,

gft VANZARI
CUMPĂRĂRI

• Vând teren extravilan, 
4200 mp, în Deva. Telefon 
621600.(8367)

• Vând urgent teren intra
vilan în Cristur, 4600 mp. 
Informații, Cristur, 52. (8034)

• Vând 700 mp teren 
extravilan lângă păstrăvăria 
Roșcani, bun pentru con
strucție cabană sau vilă, preț 
negociabil. Telefon 283128. 
(8035)

• Vând casă, grădină 30 
ari, anexe, Almașu Sec, nr. 
108. Telefon 625784. (8372)

• Vând apartament două 
camere decomandate, zona 
Lido. Telefon 218790, după 
ora 16. (8377)

• Vând apartament două 
camere decomandat, Deva, 
Gojdu, Aleea Lalelelor, bl. C 
7, sc. 3, et. 3, ap. 39, preț 
negociabil. Informații la 
adresă. (8379)

• Vând apartament două 
camere. Telefon 214372. 
(8371)

• Vând sau închiriez 
spațiu comercial, cartier 
Dacia. Tel. 626301 (8486)

• Vând imobil, str. Do
minic Stanca, nr. 4, Orăștie. 
Relații (informații).tel. 069/ 
217264 sau 069/217281 
(3098)

• Vând Dacia 1100, mo
dificări, schimbat set motor 
de 1300. Informații locali
tatea Ruda, Ghelar, nr. 86. 
(2839)

• Vând Dacia Break, 
1996, Rabă transport per
soane, 1989, înmatriculate, 
tel. 094/611383,054/271263 
(3352)

Consiliul de Administrație al 
SC “CRIȘBUS” SA Brad

Convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A 
ACȚIONARILOR în data de 30 iulie 1999, ora 10, la Casa de 
cultură a municipiului Brad, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea de principiu a modificării actului 
constitutiv/statutului conform Legii 31/1990 
republicată și HG 364/1999.

2. începerea procedurii de selecție a admi
nistratorilor.

3. Diverse.
în cazul în care la data de mai sus adunarea nu va fi 

statutară, aceasta se amână pentru data de 31 iulie 1999, la 
ora și locul menționate mai sus.

Procurile de reprezentare se depun la sediul societății 
până la data de 29 iulie 1999.

Informații suplimentare la sediul societății din Brad, str. 
Goșa, nr.44 sau la telefon 054-651242, între orele 7-10.

SC “HIDROCONSTRUCȚIA” SA
Sucursala Râu Mare Retezat

Cu sediul în Hațeg, str. Horia, nr.88
Organizează scoaterea la LICITAȚIE pen

tru ÎNCHIRIEREA DE SPAȚII COMERCIALE, 
magazin+depozit în cadrul Complexului 
comercial corn. Râu de Mori, localitatea 
Brazi, județul Hunedoara.

Licitația va avea loc în data de 
26.07.1999, ora 10.

Relații suplimentare la telefoanele 054- 
777746, 777061, interior 108.

094171577.(2625)
• Cumpăr celulare GSM

defecte, decodez și repar 
rapid și ieftin. Tel. 094/ 
859958. (3338)__________

• 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 un lămâi și un foi 
de dafin. Deva, Horia, nr. 
160.(8378)

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

• 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)

• Vând calculatoare și 
imprimante second-hand, 
tel. 226644, 212684, 092/ 
724435(3242)

• Vând ambalaj pentru 
bere și spirtoase (lăzi PVC, 
1-20 și 1 -24, cu sticle de 0,5 
I), la preț ieftin. Malaxor 
panificație 200 I. Informații 
230491,220549(3244)

• Vând cruci marmură, 
preț 1.200.000/1.800.000, 
Deva, str. Aurel Vlaicu, n,; 
99 bis, zilnic între orele 8- 
16. (3246).

• Vând aur, 21 carate, in 
bijuterii (colier, lănțișoare), 
cantitate 100 grame. Infor
mații la tel. 624194, după ora 
16.(8037)

• Vând cameră frigorifică, 
6000 DM și case de marcat. 
Deva, telefon 092/260066. 
(8389)

• Termoprofil SRL Orăștie 
comercializează tavan sus
pendat Don, cărămizi sticlă, 
gips carton, Rigips, vată 
minerală Tel, ferestre și uși 
din PVC, toate din import, 
la prețuri de distribuitor. Tel. 
092/740048, 054/648715 
(3097)

• Vând mașină de în
ghețată, olandeză, 700 DM, 
tel. 241520 (3100)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere 
apartament mobilat. Infor
mații la telefon 212603. 
(3247)

• Caut spațiu comercial 
(sediu firmă), suprafața 25- 
30 mp, parter bloc sau casă 
particulară Deva, zonă cen
tru sau apropiată de centru. 
Informații telefon 055/ 
430652. (8098)

JFERTE DE
SERVICII

• Locuri de muncă pentru 
toate persoanele fără ocu
pație, inclusiv pentru elevi, 
studenți, șomeri etc. Sunați 
chiar acum. Se oferă câș
tiguri atractive. Tel. 094/ 
280444,621446. (8368)

• Firmă particulară anga
jează fete pentru calificare 
în meseria de brutar. Infor
mații tel. 230491, 220549 
(3244)

PIERDERI

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Cornea Cristian. Se 
declară nul. (8383)

• Pierdut certificatul SIF 
Banat Crișana nr. 293920, 
pe numele Sav Letiția. îl 
declar nul. (3243)

• Pierdut legitimație de 
student pe numele Julei 
Ciprian. O declar nulă. (2836)

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Bozgan Cris- 
tinel. îl declar nul. (2837)

Asociația Luptătorilor din 
Decembrie 1989 Deva 

Convoacă Ia adunare generală extraordinară pe toți 
membrii săi în ziua de vineri, 23 iulie 1999, ora 19, la 

sediul asociației.

cea mai buna calitate «cel mai bun preț

Deva, str. Atelierelor, nr.1, tel. 054 - 221 424.

Ai nevoie de el zilnic!

E
[ iaurt extra.............. 1880 lei

E | cremă BELCAR...
1 smântână 25 %....

2250 lei
3900 lei

E ieftine |
cremă unt............

I laptebătut............
| lapte consum........

3800 lei
2950 lei
2950 lei

en gros
L Telemea de vacă.. 13500 lei

/i'll*

O greutate cu care se con
fruntă Administrația financiară 
Hunedoara este creată de 
agenți economici. Aceștia își 
constituie societăți comerciale 
și datorită faptului că nu au 
activitate ei consideră că nu 
au nici o obligație din punctul 
de vedere al ținerii evidenței 
contabile. “Or, ei au obligația să

i La inițiativa prof. dr. Dan 
i Grigorescu de la Universitatea 
i București - Facultatea de 
• Geologie, în urmă cu șase ani 
1 pe teritoriul comunei Unirea s- 
1 au deschis lucrările unui șan- 
t tier arheologic.

S-a constatat astfel că 
i zona are o importanță enormă 
i din punct de vedere paleonto-

• Cu adâncă durere fa
miliile lacobuț și Nistor 
anunță că pe data de 25 iulie 
1999 va avea loc parastasul 
de 6 săptămâni al celui care 
a fost mult regretatul nostru 
preot ieromonah

ARSENIE-RADU 
VIRGIL

Slujba de pomenire va 
avea loc la Biserica din 
Cimitirul “Pomenirea” - 
Arad. Dumnezeu să-i 
odihnească sufletul blând 
și generos. Invităm pe toți 
cei care l-au cunoscut să 
fie alături de noi la come
morare.(3240).

DECESE •

• Familia Comșa Sorin 
anunță cu durere încetarea 
din viață a celei care a fost 
o bună mamă, soacră și 
bunică

ILEANA COMȘA
Corpul neînsuflețit se 

află depus la Capela din 
str.Eminescu, Deva. înmor
mântarea va avea loc azi, 
21.07.1999, ora 13,30, la 
Cimitirul Catolic din Deva, 
li vom păstra mereu vie 
amintirea. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace!

• Familiile lordache, 
Busuioc și Macra sunt 
alături de familia Comșa și- 
i transmit sincere condo
leanțe în aceste momente 
de grea încercare pricinuite 
de pierderea mamei

ILEANA COMȘA• *

Odihnească-se în pace!

Prețul benzinei va crește în 
curând cu 400 de lei, iar cel 
al motorinei cu 250 de lei
Societatea Națională de Petrol - Petrom are în vedere, în 

viitorul apropiat, majorarea prețurilor la carburanți cu maximum 
400 de lei, ca urmare a creșterii constante a prețului mondial al 
țițeiului, a declarat directorul general al SNP Petrom, loan Popa. 
Societatea a majorat recent prețul petrolului intern pentru a se 
alinia tendinței manifestate pe plan mondial, unde prețul unei tone 
de țiței a ajuns la 130 de dolari, iar al unui baril, la 18 dolari. 
“Aceste modificări se vor simți, în curând, în prețul carburanților 
la pompă. Prețul benzinei va crește cu 400 de lei, iar cel al 
motorinei cu 250 de lei", a arătat oficialul SNP.

Ministrul Industriei și Comerțului, Radu Berceanu, precizează 
că repetatele modificări de prețuri nu țin neapărat de activitatea 
Societății Naționale de Petrol, ci de factorii de conjunctură, cum 
ar fi prețul mondial al petrolului și devalorizarea monedei 
naționale. “Dacă Petrom ar mări prețul carburanților de la sine 
putere, procentual i-ar reveni mai mult din prețul unui litru decât 
acum”, a explicat Berceanu. Ultima modificare a prețurilor 
benzinei și motorinei a avut loc la începutul lunii iunie, când 
acestea au crescut cu 300 de lei, din cauza devalorizării 
monedei naționale.

Prețurile de referință sunt de 8400 lei litrul de benzină super 
plus, 8300 lei litrul de benzină super plus fără plumb, benzina 
premium - 8100 lei, premium fără plumb - 7900 lei litrul, 5100 lei 
litrul motorină. Față de prețurile de referință, stabilite de Petrom, 
filialele locale PECO pot practica prețuri mai mari sau mai mici cu 
5%, în funcție de evoluția pieței.

< ■ — - - --------------------------------------------------------- •

NOUA ȚINTĂ A INFLAȚIEI 
PENTRU ACEST AN ESTE DE 40%

- a menționat guvernatorul BNR, Mugur Isărescu
Noua țintă a inflației pentru acest an este de 40%, dar și 

acest nivel va fi greu de atins, a declarat Mugur Isărescu, 
guvernatorul BNR. Pentru a atinge această inflație, media lunară 
ar trebui să fie, până la sfârșitul anului, de 1-1,5%, a spus 
Isărescu. Pe primele șase luni ale anului, rata inflației a ajuns la 
30,8%, iar în iunie rata inflației a fost de 5,1%. Până acum, 
autoritățile au depășit de două ori prognoza inflației pentru acest 
an. Inițial, se prognozase o rată de 25%, după care s-a revizuit 
la 35%, nivel care nu va fi respectat.

Isărescu a menționat că o parte din tensiunile din sistem se mai 
mențin încă, făcând referire la deficitul bugetar, care este în 
creștere, având în vedere că a devenit mult mai transparent, în 
sensul că' multe din cheltuieli au început să se regăsească în buget.

Referindu-se la situația acordului cu FMI, Isărescu a menționat că 
mai sunt două probleme de rezolvat. El a evitat să dea un răspuns 
clar în legătură cu situația Bancorex, dar a lăsat să se înțeleagă că, la 
sfârșitul lunii, licența de funcționare a băncii va fi retrasă.

Câștigătorii premiilor de fidelitate 
“CITEȘTI Șl CÂȘTIGI”

Miercuri, 14 iulie a.c., la ora 17, în cadrul emisiunii 
Hunedoara - Magazin a postului TV ANTENA 1 Hunedoara, a 
avut Ioc tragerea la sorti săptămânală pentru desemnarea 
câștigătorilor premiilor de fidelitate oferite de UNISON PRESS 
Hunedoara.

Premii de 50.000 Iei.
1. C0DREA VICTORIA, str. Trandafirilor, nr.17, bl.24. ap.48. 

Hunedoara;
2. GIURCĂ LIVIA, b-dul Rusca, nr.4, ap.8, Hunedoara;
3. DOBOȘ 0VIDIU, str. Eroilor, nr.l, bl.24, sc.D, ap.62. 

Hunedoara.
Set reviste:
1. MANDIUC M1HAELA, b-dul Traian, nr.4. bl.T2, ap.34. 

Hunedoara;
2. BISTRIAN PETRU, comuna Bunila, sat Florese, nr.71;
3. PITIAN SABINA, b-dul Libertății, nr.6. bl.13, ap.20. 

Hunedoara:
4. H0RIANU MARIANA CAMELIA, Hunedoara.

Unii agenți economici creeazâ 
greutăți organelor fiscale

depună la organul fiscal teri
torial declarațiile tip care se 
pot ridica de la sediul admi
nistrației financiare. în caz con
trar, din baza noastră de date 
ne lipsesc informații despre 
acești agenți economici", măr
turisea dna Rodica Șunda, di
rector la Administrația finan
ciară Hunedoara. (Cr.C.)

Șantier arheologic i
i 

logic, aici descoperindu-se ouă , 
și oase de dinozaur, elemente ■ 
capitale în studiul vieții acestor i 
animale preistorice. Anul > 
acesta începând cu 1 august 1 
se vor relua săpăturile în ca- j 
drul șantierului arheologic, ală- , 
turi de profesori, în comună | 
fiind așteptați și numeroși stu- i 
denți. (C.M.) i
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UN PAS MIC PEM'IUJ ANSAMBLUL SIBERUllGIEI, 
BAR IMPORTANT PENTRU SIDERURGIA 

IIUNEDOREANĂ
Din capul locului trebuie să 

spunem că închiderea sec
torului primar la “Siderurgica" 
Hunedoara este un exemplu 
reușit de reformă trecută, în 
fine, dincolo de poarta între
prinderii. Acțiunea, ce-i face să 
cârtească pe nostalgici, spar
ge vechi canoane de menta
litate, punând, pentru prima 
dată și în ultimul moment, dezi
deratul economic înaintea celui 
social. Se dovedește că lichi
darea, cu efecte calculate, în 
spațiul perimatelor forme eco
nomice moștenite de la comu
nism, nu e un sacrilegiu, ci o 
necesitate obiectivă dictată de 
noul mediu economic îmbogățit 
cu valențele pieței și profitului. 
Cu alte cuvinte, închiderea 
sectorului primar la Hunedoara 
nu anunță apocalipsa, ci, din 
contră, dă un semnal pozitiv 
asupra șanselor de renaștere 
economică a combinatului.

Cât de rapidă și pregnantă 
va fi această renaștere au 
încercat să le spună.ziariștilor 
dnii Sergiu Șerbotei, director în 
Departamentul Restructurare- 
Privatizare din cadrul FPS, 
Gheorghe Alecu, director ge
neral la "Siderom" SA Bucu-. 
rești, ambii reprezentanți ai 
FPS în AGA de la “Siderur
gica”, alături de dl Gheorghe 
Pogea, directorul general al

MICILE DAR 1WECE1ARELE
MESERII

Prețurile mult prea mari 
practicate de comerț, ca și sla
ba putere de cumpărare, 
obligă majoritatea populației să 
renunțe la a-și înnoi periodic 
garderoba cu articole vesti
mentare, cu încălțăminte sau 
poșete ori sacoșe. Căutăm în 
"lada cu vechituri" lucruri puse 
la păstrare care capătă, în 
condițiile actuale, o altă valoa
re, căci nu neapărat ceea ce e 
scump azi în comerț este și 
foarte bun. Pentru a le da o 
"față” corespunzătoare, ape
lăm la micii meseriași, căci 
doar cu ajutorul lor mai putem 
folosi o geantă sau o pereche 
de blugi ale căror fermoare 
trebuiau înlocuite, o pereche 
de sandale comode care tre
buiau doar reparate, o sacoșă 
căreia doar mânerele îi erau 
defecte.

în complexul din Deva, si
tuat peste drum de liceul 
"Decebal”, au mai rămas câțiva

combinatului hunedorean, cu 
ocazia unei conferințe de presă 
organizate luni, 19.07. '99, la 
Hunedoara.

Două lucruri mi-au reținut 
atenția în cadrul discuțiilor.

Primul este legat de starea 
economică a combinatului hune-

dorean în momentul declanșării 
restructurării. Acesta se afla în 
"marș” spre faliment cu o “vi
teză de croazieră”, cuantificată 
în pierderi lunare de peste 30 de 
miliarde de lei. Grosul acestora 
rezulta din exploatarea secto
rului primar.

Al doilea se referă la 
apelul făcut de reprezentanții 
“Siderurgicii" pentru sprijinirea, 
în limitele legii, a comunității 
economice a Hunedoarei. Un 
lucru trebuie înțeles corect. 
Transferul producției de oțel de 
pe fluxul primar pe cel electric 
nu generează automat profit, ci 
creează doar premisele pentru 
acesta. Chiar făcută în ceasul 
al 12-lea și un minut, punerea 
cailor înaintea carului înseam
nă, pe termen scurt, la “Side
rurgica”, o pozitivare a fluxu
rilor financiare, datorită cos-

meseriași, ale căror servicii sunt 
destul de solicitate de către de
veni. în opinia dlui loan Medrea, 
șeful atelierului de cizmărie, pen
tru mai mult de patru meseriași 
câți sunt acum angajați la acest 
atelier nici n-ar fi de lucru, în 
condițiile că și pantofii au venit 
"cu sacii", referindu-se la arti
colele second hand. Solicitărilor 
care există, atât dumnealui cât și 
colegii - Tatiana Diaconu, Ionel 
Fitcal și Ion lovănuț - le răs
pund prompt, materialele și solu
țiile care există în aprovizionare 
permițându-le să facă lucru de 
calitate.

La marochinărie lucrează o 
singură persoană, respectiv dna 
Rozalia Marian. Spunea că 
acum, fiind o perioadă mai lejeră, 
face față cererilor. "Mai greu 
este iarna, când se solicită mult 
schimbările de fermoare la ciz
me." Să sperăm că nu se vor 
amâna asemenea "mărunțișuri” 
necesare pentru zilele anotim

închiderea sectorului primar la 
“Siderurgica” Hunedoara

turilor de producție mult mai 
rezonabile ale oțelului electric 
față de “defunctul” oțel 
“Siemens-Martin”. Dar, chiar 
dacă “moara” macină acum în 
sensul corect, obținerea ade
vărului economic la “Siderur
gica” rămâne o ecuație cu 

multe variabile și extrem de 
greu de rezolvat. Atrofierea 
pieței interne și mondiale, un 
volum imens al datoriilor acu
mulate în anii tranziției, scăde
rea prețului oțelului pe piață, 
blocajul financiar sunt doar 
câțiva din “factorii de risc” ai 
activității siderurgice. Să nu 
uităm apoi că, deocamdată, re
structurarea a produs în plan 
social un număr de 3357 de 
disponibilizați. Administrația a 
apreciat poziția sindicatului 
“Siderurgistul" care, călcându- 
și pe inimă și dând dovadă de 
maturitate, nu s-a opus refor
mei. De aceea, au precizat re
prezentanții siderurgicii hune- 
dorene, zona Hunedoarei ar 
trebui să fie declarată defavo
rizată. Acest statut, prin facili
tățile conținute, poate crea al
ternative pentru cei disponi

pului alb, căci bunul gospodar 
"își face vara sanie și iarna că
ruță"^- cum se spune.

"Ceasornicăria” s-a închis. 
De ce? Ne-a spus dna Virginia 
Vișinescu, contabil șef la Socom 
Mureșul: "La ceasuri nu era de 
lucru suficient. Meseriașul nu 
lua mai mult de 7-8-10 mii lei lu
nar. în general, rezultatele muncii 
nu se concretizează în salarii. 
Dar argumente pentru a exista 
aceste mici meserii există. Avem 
mare nevoie de meseriași la ma
rochinărie, reparații pantofi, cea
sornicărie. Firma pe ansamblu 
este cu profit, ea nu are la bază 
rezultatele acestor activități. Nu 
avem nici un fel de datorii la bu
getul de stat, toate le avem 
achitate la zi. Cohducerea aș
teaptă o revigorare a activității 
în sensul ca salariul micilor me
seriași să fie mai consistent.”

Referitor la viitorul unor 
asemenea îndeletniciri, cei cu 
care am stat de vorbă erau 

bilizați, cei care investesc 
putând opta pentru o forță de 
muncă având calificări în 
foarte multe domenii. 
Totodată, s-a mai spus că, în 
limitele legii, la “Siderurgica" 
se așteaptă fqnduri din par
tea instituțiilor publice care să 
sprijine.dezasamblarea și 
ecologizarea sutelor de hec
tare ocupate de fostul sector 
primar. Combinatul hunedo
rean așteaptă, de asemenea, 
30 de miliarde de lei aprobați 
de Guvernul României încă 
de anul trecut pentru investiții 
în modernizarea fluxurilor de 
producție. Până la această 
oră, contul bancar unde se 
așteaptă virarea acestor 
sume a rămas cu desăvârșire 
gol.

Ca o concluzie la cele au
zite și discutate la Hunedoara, 
s-ar putea spune că actul re
formator de la “Siderurgica” ar 
putea face “școală" în mediul 
siderurgic românesc încreme
nit în inerția stagnării. El îi 
obligă totodată pe cei care și- 
au asumat răspunderea lui să 
dovedească că în timp cât mai 
scurt drumul schimbării e cel 
bun, obținând performanțe 
economice notabile pe actuala 
structură de producție.

Adrian SĂLĂGEAN

----------------- ------------- X 
sceptici. "Meseria de cizmar 
nu are viitor - aprecia dl Me
drea. Este o muncă destul de 
grea. Prin '63, când am început 
eu lucrul ca ucenic, erau vreo 
50 de lucrători; era și secție 
de comandă, unde lucram. 
Așa cum am învățat eu "se
cretele” de la un meseriaș cu 
vechime, la rândul meu am 
transmis altora de-a lungul 
anilor ceea ce am știut. înainte 
trebuia să ai lângă tine un 
ucenic și să-l înveți. Acum 
nimeni nu mai vine să învețe." 
Dimpotrivă, meseria de 
"șuștăr", cum i se spune, este 
privită cu dispreț. Când se vor 
pensiona cei de acum, nu vor 
avea cui să lase ștafeta.

în anii din urmă, din motive 
diferite, micile meserii s-au re
strâns, numeroase spații unde 
funcționau mari ateliere fiind 
închiriate altor firme. Dar viața 
a demonstrat că ele sunt ne
cesare, căci este mai ieftin să- 
ți recondiționezi niște pantofi 
decât să-ți cumperi alții, să-ți 
transformi o rochie decât s-o 
iei din magazin.

Estera SÎNA

Legea zonelor 
defavorizate începe 

sâ dea roade

în prezența dlui prefect Nicolae Stanca, in data de 19 

iulie a.c. a avut loc în comuna Crișcior festivitatea de 
inaugurare a unei noi fabrici de confecții. Societate cu 
capital maltez, Mataro S.R.L. produce lenjerie feminină și 
masculină, precum și tricouri. Majoritatea producției este 
destinată exportului, dar se intenționează și pătrunderea 
pe piața românească. în noua fabrică urmează să fie 

angajate cel puțin 500 de persoane, fapt extrem de îmbu
curător dacă ne gândim că rata șomajului la Crișcior 
depășește 20%. Conform afirmațiilor dlui primar loan 
Bașa în ultima perioadă s-a constatat un aflux de inves
titori în această zonă, ceea ce înseamnă că legea zonelor 
defavorizate începe cu adevărat să dea roade. (A.N.)

Agenția pentru Dezvoltare Regională din cadrul Regiunii de 
Dezvoltare V Vest - România atacă primele programe

(Urmare din pag. 1) 

dezvoltare economică, înfiin
țate în fiecare județ în anul 
1997. Din județul nostru a fost 
cooptat dl ing. Mircea Chi- 
cideanu, fostul șef al amintitei 
agenții hunedorene.

în această perioadă, ADR 
a RD V Vest inițiază o impor
tantă acțiune din cadrul Pro
gramului PHARE, “Politici Re
gionale și de Coeziune RO 
9807.01 - una din componen
tele esențiale de pregătire a 
României pentru aderarea la 
Uniunea Europeană. Progra
mul va deveni operațional 
începând cu luna august a.c. 
și vizează două domenii ma

jore: Restructurare industrială 
și Dezvoltarea resurselor 
umane. în scopul susținerii și 
materializării acestei acțiuni, 
Agenția pentru Dezvoltare Re
gională va organiza cât de cu
rând o licitație în vederea adu
nării unor propuneri de pro
iecte privind inițiative locale de 
dezvoltare și proiecte de tu
rism (componente ale restruc
turării industriale), precum și a 
unor propuneri de măsuri ac
tive în domeniul ocupării forței 
de muncă (componentă,a dez
voltării resurselor umane). 
Proiectele pot fi propuse doar 
de către persoane juridice la 
factorii responsabili ai ADR din 
zonele în care este situat be

neficiarul (aplicantul proiec
tului). Acesta (aplicantul) 
poate fi o instituție publică sau 
privată, cu experiență în do
meniul tematicii proiectului pro
pus: administrații locale, com
panii de stat aflate în proces 
de privatizare sau private, 
cooperative, instituții de cer
cetare, universități, camere de 
comerț și industrie, organizații 
patronale, sindicate etc.

Reprezentanții ADR din ju
dețul nostru folosesc buna co
laborare cu principalul cotidian 
al județului Hunedoara, "Cu
vântul liber”, pentru a consem
na câteva potențiale teme de 
proiecte în cele două domenii 
amintite. în direcția Restruc

turării industriale, acestea 
ar putea viza: modalități de 
sprijin acordat IMM-urilor sau 
unităților de dezvoltare locală, 
genuri de asistență oferită in
stituțiilor cu activitate în dez
voltarea economică locală sau 
celor care participă la reali
zarea de programe și coope
rări internaționale, stimularea 
anumitor tipuri de turism, în 
concordanță cu potențialul 
local existent.

în celălalt domeniu, al Dez
voltării resurselor umane, 
problematica proiectelor este 
de asemenea vastă, cu referiri 
la: investiții directe în producție 
- generatoare de Iccuri de 
muncă, servicii pentru micile 

întreprinderi, reabilitarea zo
nelor și clădirilor industriale și 
a infrastructurii de acces, pro
movarea activităților de export, 
regenerarea zonelor urbane 
degradate, programe de for
mare profesională în domenii 
alternative pentru salariații din 
localitățile aflate în declin, în
ființarea unor centre de ates
tare și verificare a calității pro
duselor alimentare, renovarea 
construcțiilor și monumentelor 
istorice etc.

Informații despre criteriile 
de eligibilitate ale proiectelor, 
procesul de selecție, alte 
chestiuni legate de tematica 
acestora, de licitație etc. pot fi 
obținute de la reprezentantul 

ADR din cadrul RD V Vest al 
județului Hunedoara, dl ing. 
Mircea Chicideanu, la sediul 
din Deva al Agenției județene 
de Dezvoltare Economică, 
strada 1 Decembrie, nr.28 (în 
curtea Prefecturii) sau la te
lefonul 213605. Sunt aștep
tate cât mai multe și mai so
lide propuneri de proiecte 
pentru a conferi acțiunii și 
programului forță și eficiență, 
ținând cont că fiecare proiect 
este finanțat din fonduri 
PHARE, ca și o bună parte 
(40 la sută) din valoarea to
tală a investiției. Se mai men
ționează că valoarea unui 
proiect nu poate depăși suma 
de 62.000-de EURO.


