
O importantă hotărâre a Consiliului județean
Una dintre cele mai 

importante hotărâri ale 
Consiliului județean din ul
tima vreme a fost cea 
privind rectificarea 
bugetului propriu al 
județului Hunedoara pe 
acest an.

Potrivit notei de 
fundamentare privind 
rectificarea bugetului, 
operațiunea s-a încadrat în 
prevederile art.20 din 
Legea finanțelor publice lo
cale nr.189/1998 și a fost 
necesară și oportună 
având în vedere în primul 
rând suplimentarea 
sumelor defalcate din 
impozitul pe salarii cu 
influențele din Hotărârea 
Guvernului nr.13/1999 
pentru finanțarea unor 
lucrări de investiții în 
localități din Valea Jiului. S- 
au avut, de asemenea, în 
vedere majorarea veni

turilor și cheltuielilor cu 
destinație specială cu 
influențele din fondul spe
cial pentru drumurile 
publice, repartizate
județului, respectiv 
bugetului propriu al

RECTIFICAREA 
BUGETULUI 1>E ACEST AN

județului și reglementarea 
utilizării fondului de tezaur 
județean în condițiile 
prevederilor Legii
finanțelor publice locale.

Din același document a 
rezultat că, printr-o adresă 
a Ministerului Finanțelor, s- 
a comunicat că, printr-o 
Hotărâre de Guvern, s-a 
aprobat suplimentarea 
sumelor defalcate din 
impozitul pe salarii pentru 
județul Hunedoara cu suma 

de 14.969 milioane lei în 
trimestrul II a.c. din fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, din 
care 5000 milioane lei 
bugetului propriu al 
județului.

De asemenea, printr-o 
adresă a Administrației 
Naționale a Drumurilor s- 
a comunicat repartizarea 
județului Hunedoara a 
sumei de 9000 milioane 
de lei din fondul special al 
drumurilor publice, care 
poate fi utilizată începând 
cu trimestrul al lll-lea a.c. 
Respectiva adresă mai 
precizează că în 
programele de lucrări 
întocmite conform 

normelor metodologice 
privind construirea și 
utilizarea fondului spe
cial- al drumurilor 
publice se cuprind și 
fondurile cheltuite în 
primele două trimestre 
din acest an pentru 
obiectivele de lucrări 
restante din programele 
pe 1998.

Un alt considerent 
care a stat la baza 
rectificării a fost și acela 
că în bugetul propriu al 
județului pe acest an s-a 
cuprins la venituri, în baza 
reglementărilor legale la 
acea dată, suma de 2.496 
milioane lei reprezentând 
soldul fondului de tezaur 
județean la 31 decembrie 
1998 și suma ce trebuie

Valentin NEAGU

(Continuare în pag. 8)

Târgul meșterilor 
populari de la 

Obîrșa
Am ajuns pe platoul 

Lacuri, ce domină satul 
Obîrșa (comuna Tomești), 
cu ceva timp înaintea 
începerii spectacolului 
folcloric prilejuit pentru 
localnici de Târgul 
meșterilor populari, ediția a 
doua. Urmele petrecerii 
făcute în seara precedentă 
de tineri se vedeau peste tot, 

Lt

despre ei dl Octavian 
Tiberiu Tămaș, primarul 
comunei, care supra
veghea decorarea scenei 
cu covoare, afirmând că le 
place mai mult distracția 
decât să dea o mână de 
ajutor.

_____ Viorica ROMAN 
(Continuare în pag. 8)
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Vasele expuse la târg de Miron Belea din Dobroț
Foto: Traian MÂNU
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Datorită dezastrelor care au distrus căile de comunicație

Accesul turiștilor în Retezat 
ar putea fi interzis

/©PAGINI Jfifl 
NAȚIONALE W

Masivul Retezat este unul care permite o 
vizibilitate maximă a eclipsei din 11 august, motiv 
pentru care în această zonă era așteptat un 
aflux masiv de vizitatori. Din păcate, recentele 
inundații și alunecări de teren au afectat foarte 
mult zona, distrugând în primul rând căile de 
acces.

Conferința de presă ce a avut loc ieri la 
sediul Direcției Silvice Deva și-a propus 
prezentarea situației generale în care se află 
căile de acces din zonă, subliniindu-se faptul că 
situația este extrem de gravă. Administratorul 
Parcului Național Retezat, dna Erika Stanciu, a 
făcut o prezentare succintă, susținând că 
accesul turiștilor este mult îngreunat, în aceeași 
situație fiind și aprovizionarea cabanelor cu 
alimente, precum și evacuarea deșeurilor.

Până la această dată accesul cu 
autovehicule este posibil doar până la Cărnic și 
pe Râu Mare numai până la baraj; cu mașini de 
teren se poate ajunge însă până la Baleia. 
Drumul pe Râul Bărbat este distrus pe mai multe 
porțiuni, accesul la Stâna de Râu făcându-se 
doar pe jos. De la Cârnic la Pietrele se poate 
ajunge urmând drumul vechi, sau pe o potecă 
turistică mai veche. De la Râu Mare nu mai este 

^posibilă trecerea spre Lăpușnicul Mare, iar de la

Prin Master Business Center Deva

Programul PHARE pentru 
dezvoltare regionala

Centrul de Afaceri MAȘTER Deva, în 
colaborare cu Agenția de Dezvoltare 
Regională Deva șl SC L&G Business 
Services SRL Deva, organizează în data de 
30.07.1999, ora 10.30, în Sala Mare a 
Primăriei Deva, un Seminar de informare 
privind OPORTUNITĂȚILE DE FINANȚARE 
NERAMBURSABILĂ prin Programul PHARE 
pentru dezvoltare regională.

La seminar se vor prezenta:
O condițiile generale de finanțare;
O cine, când și cum poate să solicite 

finanțare;
^documentația necesară și consultanța 

pentru elaborarea proiectelor.

Gura Apei în sus drumul nu mai există. 
Camparea nu mai este posibilă pe acest traseu 
și nici în Poiana Pelegii, evacuarea deșeurilor 
sau a unor eventuali răniți fiind imposibilă. 
Accesul pe Jiul de Vest spre Buta și Câmpușel 
este blocat, mai multe poduri fiind distruse de 
viituri. Se lucrează la refacerea podului din 
Câmpul lui Neag pentru deschiderea drumului la 
Cheile Buții.

Domnul Gheorghe Resiga, șeful Salvamont 
Lupeni, a susținut că datorită condițiilor actuale 
accesul turiștilor în Masivul Retezat ar trebui 
interzis sau cel puțin ar trebui limitat. 
Argumentele pentru luarea unei asemenea 
decizii sunt în primul rând distrugerea 
infrastructurii și imposibilitatea organizării unor 
puncte de prim ajutor. De asemenea, nu va 
exista posibilitatea evacuării deșeurilor, 
acumularea lor în zonă fiind foarte puțin dorită. 
Se va încerca amenajarea zonei Gura Zlata 
pentru campare, aici fiind și un punct de prim 
ajutor. Puncte de control în masiv vor fi la Gura 
Zlata și Gura Apei. Pentru a proteja Retezatul s- 
a propus luarea unor măsuri de îndrumare a 
turiștilor veniți pentru eclipsă spre masivul 
Parâng.

AndreiN/STOR

ROMANIAN DIRECTORY

Seminarul se adresează agenților 
economici, în special IMM-urilor, Institute 
de cercetare, universități, instituții ale 
administrației publice, asociații 
profesionale, organizații patronale sau 
sindicale etc.

întrucât fiecare participant va primi o 
mapă cu toată documentația aferentă, este 
necesar ca numărul participanților să fie 
cunoscut anterior. Ca atare, vor putea 
participa la Seminar numai persoanele care 
au confirmat participarea la sediul 
Centrului de Afaceri din Deva, str. împăratul 
Traian, nr. 42 sau la tel/fax 218111 și tel 
231546 până cel mai târziu la 27.07.1999.

RiGflNii
NffiȚIflNftK.

Cea mai bogată sursă 
de informație pentru 

afacerile dumneavoastră
Doriți ca firma dumnea-

f

voastră să fie cunoscută 
în țară și străinătate?

Doriți să aveți o
i r

informare “ia zi” despre 
concurentă?

t

Doriți să vă vindeți mai repede produsele și 
serviciile dumneavoastră?

Căutați urgent un partener de afaceri?
Căutati numărul de telefon sau adresa unei 

firme din țară sau chiar din alte țări? ___
Răspunsurile le veți găsi prin catalogul 

PAGINI NAȚIONALE"________
Până la sfârșitul lunii august a.c. vă mal puteți 

înscrie in ediția 2000 a catalogului național. 
Obțineți astfel gratuit catalogul actual și cel 
următor.

Doar cu 150.000 lei (exclusiv TVA) puteți fi 
înscriși în ediția 2000 a catalogului “PAGINI 
NAȚIONALE”, tarif ce crește în funcție de spațiul 
tipografic solicitat.

Informații zilnic, între orele 8-15, la sediul 
Biroului județean Deva, Aleea Păcii, bl. A2, scara 
III, A 41, parter sau tel/fax 213500.
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Dinozaurii din Țara Hațegului în

pensionare
a de paleontologie a Muzeului 
lizației Dacice și Romane din 

Deva este reprezentată, începând din 
cursul acestei luni, în cadrul unei expoziții 
unice în lume, cu caracter itinerant. 
Intitulată “Dinozauri, amoniți, asteroizi - 
Viață și moarte în maastrichtian”, expoziția 
este dedicată aniversării a 150 de ani de la 
“botezarea” perioadei geologice de acum 
65 milioane de ani după numele orașului 
olandez Maastricht. Inițiatorul acestei 
inedite expoziții este Muzeul de Științe 
Naturale din Maastricht, dar mai multe 
muzee, universități și instituții științifice 
din lume (Polonia, Sultanatul Oman, 
Franța, SUA și România) au participat la 
organizarea începută încă de anul trecut. 
Drintre acestea, Muzeul Civilizației Dacic? 
și Romane din Deva ocupă un loc central, 
participând cu cele mai numeroase piese 
- respectiv fosile de dinozauri descoperite 
în Țara Hațegului (după cum se știe, 
dinozaurii de aici au devenit printre 
cei mai bine cunoscuți în lume, 
datorită specificului lor pitic).

Paleontologul muzeului 
devean, Coralia 
Jianu, a fost

Primarul municipiului Deva
Dispoziția nr.243/1999 privind îmbunătățirea relației cu publicul a Primăriei municipiului Deva 

șl a sistemului informațional
Avănd în vedere Referatul nr. 13561 din 23.07.1999 prin care secretarul municipiului Deva 

propune emiterea unei dispoziții pentru îmbunătățirea relației cu publicul a Primăriei municipiului 
Deva șl a sistemului Informațional,

în temeiul prevederilor art.22, precum șl ale art.48, alln.l din Legea administrației publice 
locale nr.69/1991, republicată,

Dispune:
ArLl - Informațiile necesare consilierilor pentru îndeplinirea mandatului, cele solicitate de 

alte persoane, precum și eliberarea de acte sunt solicitate secretarului municipiului Deva.
Art.2 ■ Se Interzice angajaților aparatului propriu al Consiliului Local furnizarea de Informații 

sau eliberarea de acte fără aprobarea expresă a secretarului.
Art 3 - Secretarul municipiului Deva este obligat să aducă la cunoștința primarului modul de 

îndeplinire a prezentei dispoziții.
Art.4 - Persoanele vinovate de nerespectarea acestei dispoziții vor fl sancționate potrivit 

Codului Muncii.
Art.5 - Prezenta se comunică:

- Prefecturii Județului Hunedoara
- Secretarului municipiului Deva
- Compartimentelor funcționale ale aparatului propriu al Consiliului Local Deva
- Aducere la cunoștința publică

Deva, la 23 Iulie 1999 Primar, Mircia MUNTEAN

Marți 
27 iulie
TVR I

7.00 Matinal Național 
9.00 Matineu de vacanță 
11.00 TVR Cluj-Napoca 
12.05 TVR lași 13.00 TVR 
Timișoara 14.10 Santa 
Barbara (r) 15.00 Dintre 
sute de catarge (r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară
17.30 O familie ciudată (s, 
ep. 23) 18.10 Voie bună la 
TVR 19.10 Sunset Beach 
(s, ep. 496) 20.00 Jurnal. 
Meteo. Sport 20.45 Ca
mera misterelor 21.00 
Kristin Lavransdatter 
(dramă Norvegia 1995, p. 
II) 23.00 Jurnalul de 
noapte. Sport

n/R 2
8.00 Sailor Moon (r) 

10.15 Limbi străine (r). 
Engleză 10.40 O familie 
ciudată (r) 11.10 Star Trek 
(r) 13.10 Căsuța din prerie

vnternationalâ
9
prezent la inaugurarea oficială a expoziției 
din Maastricht, alături de reprezentanți ai 
organizatorilor și ai sponsorilor (printre 
care Banca Comercială Română), de 
oficialități locale, precum și de ambasadorul 
României în Olanda.

“Aceasta reprezintă de fapt doar o 
primă etapă a expoziției, ce se va desfășura 

-sub această formă (fosile reprezentând 
viața terestră) timp de trei luni, după care 
vor fi expuse fosile marine, precizează 
Coralia Jianu. întreaga expoziție va porni 
apoi pe un traseu al cărui prim popas va fi 
la Deva (în luna martie a anului viitor), urmat 
de cele în Franța, Marea Britanie, Polonia, 
Sultanatul Oman, SUA și Elveția. De altfel, 
foarte multe instituții științifice s-au arătat 

interesate de ideea unei 
expoziții itinerante cu 

materiale din toată 
lumea, care pentru 
organizatori înseamnă 
o muncă de pionierat 
în domeniu”.

Georgeta BÎRLA

Dinozaur din Țara Hațegului 
reconstituit integral, in mărime 

naturală, special pentru această expoziție.
.. -•

(s) 14.00 Conviețuiri 15.00 
Rebelul (s, ep. 101) 16.00 
Grecia (s, ep. 105) 16.45 
Santa Barbara (s, ep. 921)
17.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Primul 
val (s, ep. 6) 19.30 Axis 
Mundi 21.30 Universul 
cunoașterii 22.30
Pelerinaje

ANTENA 1
7.10 Cafea cu parfum de 

femeie (s) 10.50 Știri 11.00 
Kelly (s) 11.30 The Mighty 
Jungle (s, ep. 1) 12.00 
Tropical Heat (s) 13.00 
Știrile amiezii 13.15 Nash 
Bridges (s) 14.00
Esmeralda (s) 15.00 Ape 
liniștite (s, ep. 87) 16.10 
Luz Maria (s, ep. 58) 17.00 
Știri 17.28 Leonela (s, ep. 
101, 102) 19.00
Observator 20.03 Șoimul 
(co. SUA 1975) 21.45 
Observator 22.18 Fără 
obligații (s, ep. 11) 22.50 
între dragoste și onoare (f. 
p. SUA 1994)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 
Tânăr și neliniștit (r) 11.00 
Crime pasionale (r) 12.30 
News Radio (s) 13.00 
Știrile PRO TV 13.10 Al 
doilea tată (r) 14.40 
Monștrii (s) 15.05 Familia 
Bundy (s) 15.30
Ștrengărița (s, ep. 67) 
16.15Tânărși neliniștit (s, 
ep. 792) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.40 Aripile pasiunii 
(s, ep. 44) 18.30 Inimă de 
țigancă (s, ep. 48) 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 
Renegatul (s, ep. 14)
21.30 Walker, polițist 
texan (s, ep. 9) 22.15 
Știrile PRO TV 22.30 
Prietenii tăi (s, ep. 65) 
23.00 Millennium (s, ep. 
17)

7.00-12.45 Filme și 
seriale (reluări) 13.30 
Maria (s) 14.15 Disperare

Am aflat că profesorul 
Dumitru Clonța, titularul 
uneia dintre catedrele de 
matematică de la Liceul “A. 
Iancu”din Brad, și-a încheiat 
activitatea profesională o 
dată cu sfârșitul acestui an 
școlar.

Pe cât de impunătoare i- 
a fost prezența la catedră, pe 
cât de remarcabile i-au fost 
rezultatele și pe cât de 
luminoasă i-a rămas 
imaginea în conștiințele 
elevilor, pe atât de mare i-a 
fost discreția retragerii din 
viața activă și din colectivul 
școlii.

Realități și aparențe
Cu greu pot să accept 

gândul că un om de forța, 
eleganța și distincția 
intelectuală a profe
sorului Dumitru Clonța a 
împlinit atât de repede 
vârsta pensionării și că 
trebuie de acum să 
părăsească pupitrul di
dactic. Și cu greu pot să 
accept realitatea că un 
om de rafinamentul 
științific și de rigoarea 
metodică ale distinsului 
coleg a ajuns în fața clipei 
imperative de a se 
despărți de catedră și de 
a se mai revedea cu 
chipul și misterele ei doar 
în locurile și ceasurile de 
aduceri aminte.

Dar legile implacabile 
ale existenței noastre, ca 
și ale naturii în genere, nu 
cruță și nu favorizează pe 
nimeni, iar liniștea, 
seninătatea și demnitatea 
cu care profesorul Clonța 
a privit și a primit 
întâlnirea cu acest mo
ment vin tocmai din 
înțelegerea superioară a 
acestei realități.

(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 Lanțurile 
iubirii (s, ep. 16) 22.10 Mi
lady (s) 23.00 Venera 
blondă (dramă SUA 1932)

PRIMA TV
9.00 Dimineața pe plajă 

13.00 Nimeni nu e perfect 
(s) 14.00 Jerry Springer 
Show 15.00 Trăiește vara 
cu Nadine 17.00 
Pretutindeni cu tine (s) 
18.00 Știri 19.00 Karaoke 
Show 20.00 Destine 
paralele (dramă SUA ’86)
21.30 Poză la minut (s) 
21.50 Real TV 22.10 Știri
22.30 Show-ul de noapte

■ HBG>*
10.00 Războiul

siliconului (co. SUA 1997) 
11.45 O vară neobișnuită 
(co. SUA 1994) 13.45

- Este un lucru normal - 
îmi spunea un interlocutor 
din aceeași unitate, făcând 
trimitere lâ procesul și 
nevoia schimbului și a 
succesiunii dintre generații.

Da, îi răspund eu, este 
un lucru normal și firesc, toți 
trebuie să lăsăm loc altora 
mai devreme sau mai 
târziu, numai că acest 
schimb nu se poate face 
oricând și oricum. Unii 
pleacă cu totul neobservați, 
fără nici o umbră de 
pierdere și regret, în vreme 
ce alții lasă în urma lor un 
gol imens, care adeseori se 

umple cu greu și pe durata 
a zeci de ani. Din rândul 
acestor dascăli face parte 
și profesorul Dumitru 
Clonța, pentru că, suntem 
siguri, va trebui să treacă 
un răstimp îndelungat până 
când locul său la catedră va 
fi onorat la același nivel de 
responsabilitate, dăruire, 
vocație și probitate 
profesională.

înconjurându-l și de- 
acum înainte cu aceeași 
recunoaștere și aleasă 
considerație, suntem 
convinși că distinsul coleg 
va ști să se facă 
indispensabil pentru 
spiritualitatea Bradului. 
Principiul regenerator al 
oricărei vârste și, cu atât 
mai mult, al celei de după 
ieșirea la pensie îl constituie 
credința și realitatea că 
putem fi de folos în orice 
moment al vieții, punându- 
ne în valoare capacitățile 
creatoare și resorturile încă 
necunoscute ale voinței și 
ambiției proprii.

Sabin SE LAG EA

Școala de Zombie (hor^ 
ror SUA 1998) 15.15 
Arest la domiciliu (co. 
SUA 1996) 17.00 Con Air 
-Avionul condamnaților 
(f.a. SUA 1997) 19.00 
Stupizii (co. SUA 1996)
20.30 Dentistul (horror 
SUA 1997) 22.00 Iubitul 
meu se însoară (co. SUA 
1997) 23.45 Obsesia (f. 
p. SUA 1995)

PRO TV - DEVA
06.40-07.00 Program comer

cial 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 17.30- 
18.00 Știrile PRO TV Deva 
(coproducție) 22.15-22.30 Știri 
PRO TV Deva 23.30-00.30 Talk 
show - “Ghici cine bate la 
ușă?” 00.30-00.45 “Vorbiți 
aicil” (reluare)

Redacția nu-și asumă 
modificările ulterioare inter
venite în programele 
□osturilor TV.
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Z BERBEC
Doamnele sunt în centrul 

atenției, iar relația cu 
partenerul este într-o 
perfectă armonie. Pe plan 
material, situația nu-1 pe roze.

2 TAUR
V-a revenit buna 

dispoziție. Partenerul se 
contrazice adesea cu dv; nu i- 
o luați în nume de rău, 
încercați să-l convingeți, iar 
dacă are dreptate predați-vă!

O GEMENI
Enervarea se va dovedi 

fără rost. După-amiază aveți 
șansa să dqbândiți noi 
cunoștințe sau să vă faceți 
noi prieteni. Situația 
financiară se va îmbunătăți.

O RAC
Problemele materiale și 

disputele vă pot umbri ziua 
de azi. Sunteți foarte sensibil 
la observații, din care cauză 
rupeți fără discernământ 
relațiile prietenești.

2 LEU
Perioadă favorabilă pentru 

cei din prima decadă. Vor fi 
activi, energici și vor avea 
parte de succes în plan 
profesional. Prietenii vor juca 
un rol deosebit în viața dv 
datorită sfaturilor oferite.

O FECIOARĂ
Nu munciți la capacitatea 

maximă; de ce? Dacă v-a 
jignit cineva, este mai bine să 
uitați. Este momentul să-i 
sprijiniți pe cei nefavorizați de 
soartă.

Z BALANȚĂ
O zi bună pentru afaceri și 

dragoste. Dar atenție, nu 
greșiți în legătură cu sensul 
vieții. în partener veți găsi un 
adevărat prieten.

Z SCORPION
Dacă trebuie să puneți la 

punct pe cineva din familie, 
facețl-o cu tact, pentru a 
vedea că sunteți bine 
intenționat.

Z SĂGETĂTOR
Nemulțumire, lipsă de 

entuziasm. Din păcate, 
această zi nu vă aduce 
soluția problemelor pecuniare. 
Nu este indicat a face 
investiții ori a lua credite.

2 CAPRICORN
Soarele, planeta zodiei dv 

astrale, vă va ocroti. Veți ieși 
cu noroc din câteva situații 
critice în prima parte a 
săptămânii.

Z VĂRSĂTOR
Evitați azi întâlnirea cu 

persoana pe care o doriți. Mai 
favorabile sunt următoarele 
zile. Trebuie să vă găsiți aliați 
spre a pune în practică idei 
noi. Atenție cui vă încredințați 
tainele!

3 PEȘTI
Veți depăși greutățile cu 

ajutorul unor persoane 
aproape necunoscute. 
Situația profesională, viața 
personală mai ales vă 
provoacă multe griji. Veți 
cunoaște curând o 
schimbare în bine.
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27 IULIE 1999 Cuvântul liber I Sport
(DIVI2IAA ) Spectacol îndoliat: 1

Rezultate: Extensiv Craiova - FC Argeș 2-1 • Petrolul - 
Steaua 5-1 • FC Onești - CSM Reșița 2-1 • FC Brașov - FCM 
Bacău 1-1 • Gloria Bistrița - Oțelul 2-3 • Rapid - Astra 1-1 • FC 
Național - U. Craiova 1-0 • FC Farul - Dinamo 0-2 • partida Rocar 
- Ceahlăul a fost amânată

CLASAMENT
1. PETROLUL 1 1 0 0 5-1 3
2. Dinamo 1 1 0 0 2-0 3
3. Oțelul 1 1 0 0 3-2 3
4. Extensiv 1 1 0 0 2-1 3
5. FC Onești 1 1 0 0 2-1 3
6. FC Național 1 1 0 0 1-0 3
7. FCM Bacău 1 0 1 0 1-1 1
8. Astra 1 0 1 0 1-1 1
9. FC Brașov 1 0 1 0 1-1 1
10. Rapid 1 0 1 0 1-1 1
11. Rocar 0 0 0 0 0-0 0
12. Ceahlăul 0 0 0 0 0-0 0
13. Gloria Bistrița 1 0 0 1 2-3 0
14. FC Argeș 1 0 0 1 1-2 0
15. CSM Reșița 1 0 0 1 1-2 0
16. U. Craiova 1 0 0 1 0-1 0
17. FC Farul 1 0 0 1 0-2 0
18. Steaua 1 0 0 1 1-5 0

Etapa viitoare: sâmbătă 31 iulie: U. Craiova - FC Onești
• CSM Reșița - FC Farul • Dinamo - Gloria Bistrița • Oțelul - 
Extensiv Steaua - Rocar • FC Argeș - Petrolul • Ceahlăul - FC 

k Brașov • FCM Bacău - Rapid • Astra - FC Național

Debut cu dreotui

Extensiv Craiova - FC Argeș 2-1
minute înainte de finalul primei 
reprize când Bălașa a trans
format impecabil o lovitură de 
la 11 metri. în repriza secun
dă, încurajați frenetic de pu
blic, fotbaliștii Extensivului au 
reușit golul victoriei prin 
Ferencz Popescu (min. 60), 
pășind astfel cu dreptul în 
prima Divizie. De remarcat că 
jocul prestat de cele două 
echipe a fost de calitate, o 
evoluție promițătoare având 
tânărul atacant oltean Claudiu 
Răducan.

Primul meci oficial al 
acestui sezon s-a disputat 
vineri pe noul și cochetul sta
dion din Parcul Romanescu, 
din Craiova, și s-a bucurat de 
o audiență deosebită, un nu
meros public dorind să salute 
revenirea Extensivului pe pri
ma scenă fotbalistică a țării. 
Sub bagheta antrenorului 
Sorin Cârțu, oltenii au început 
în forță, reușind deschiderea 
scorului chiar în minutul 3 prin 
Răducan. Piteștenii au reușit 
însă golul egalizator cu cinci

DIVIZIA A A DEBUTAT FURTUNOS Șl TRIST
Așteptată cu un enorm 

interes prima etapă a celei 
de-a 82-a ediții a Diviziei A 
n-a dezamăgit. Prognoza 
că în acest an lupta pentru 
titlu va fi și mai acerbă și 
că bătălia pentru evitarea 
celor patru locuri retro- 
gradabile va Fi nemiloasă 
pare a se adeveri încă din 
prima etapă. Speranța că nu 
va mai fi loc de aranjamen
te și de jocuri de culise 
pare a Fi confirmată de re
zultatele surpriză și de ar
doarea cu care jucătorii au 
luptat pentru fiecare min
ge. în plus, comparativ cu 

sezonul trecut, în această 
primă etapă arbitrajele n-

z'

au ținut capul de afiș, doar 
într-un singur joc (la 
Onești) prestația arbitrilor 
fiind contestată. Și mai mult 
decât orice la multe jocuri

scrise - echivalentul unei 
medii de trei goluri pe 
meci - mărturisesc și ele 
că primei etape nu i-a lipsit 
golul - sarea și piperul

c Cronica etapei J

S-a destrămat Cooperativa?!
Ultimele sezoane au fost 

relativ liniștite pentru Gloria 
Bistrița, echipa păstorită de 
iscusitul președinte Jean Pă- 
dureanu reușind să se pla
seze de fie
care dată în >■■■■"................

tribunele au fost bine popu
late, semn că spectatori sunt 
din nou atrași de fotbal.

Astfel, ca o consecință 
firească, în aproape toate 
cele opt partide s-a con
semnat o creștere semnifi
cativă a spectaculozității 
jocului și o îmbunătățire a 
partiturilor tactice prezen
tate. Cele 24 de goluri în-

fotbalului. De asemenea, n- 
au lipsit nici surprizele, 
două candidate la titlu - 
Steaua care a fost umilită 
la Ploiești și Rapid care a 
remizat pe teren propriu - 
având starturi ezitante. Am 
consemnat și o "împărțire” 
a punctelor mai rar întâl
nită în campionatul nostru, 
gazdele impunându-se doar

în patru partide, în vreme 
ce oaspeții au obținut două 
victorii și două remize. Și 
dacă s-ar fi disputat și 
partida Rocar - Ceahlăul 
oaspeții ar fi adunat pro
babil și mai multe puncte.

Concluzionând am pu
tea spune că această nouă 
ediție a Campionatului a 
debutat "furtunos de 
spectaculos”. Dar din pă
cate spectacolul a fost în
doliat de tragicul acci
dent petrecut pe Stadio
nul Giulești, în urma că
ruia tânărul jucător de 
numai 24 de ani Ștefan 
Vrăbioru de la Astra Plo
iești și-a pierdut viața.

Alarmă în Ghencea
Declarând sus și tare că 

în acest sezon își dorește și 
Cupa și Campionatul, Steaua s- 
a deplasat la Ploiești cu gândul 
de a câștiga toate cele trei 
puncte puse

Tracul revenirii

FC Brașov - FCM Bacău 1-1drum pe veteranul Belodedici 
și, ajutat și de intervenția nefe
ricită a lui Ritli, a înscris la col
țul scurt: 3-1. După pauză 
Steaua a rămas în inferioritate 

numerică,

în joc Dar petrolul - Steaua | V?"

senzațional de la 35 metri direct 
în vinclu și: 1-0. Dar după pauză, 
tracul revenirii în fotbalul mare al 
brașovenilor și evoluția foarte 
exactă a trupei lui Halagian și - 
au spus cuvântul, băcăuanii con
trolând cu autoritate jocul. în 
consecință, moldovenii au ega
lat prin Petcu în minutul 50 și ar 
fi putut câștiga dacă același 
Petcu n-ar fi ratat cu poarta 
goală în minutul 75.

Aproximativ 10.000 de spec
tatori au venit pe stadionul de 
sub Tâmpa pentru a saluta reve
nirea gazdelor pe prima scenă 
după doi ani de absență. Dar FCM 
Bacău, revelația sezonului trecut, 
s-a dovedit o nucă greu de 
spart, elevii lui Ivan Andone nere
ușind decât un rezultat de ega
litate. în prima repriză elanul bra
șovenilor a fost concretizat în 
minutul 32 când M. Ivan a șutat

49) primind 
al doilea 
cartonaș 

galben. Astfel repriza secun
dă a fost la discreția elevilor lui 
Virgil Dridea care au mai punc
tat de două ori "ca la antre
nament" prin căpitanul N. Con
stantin (min. 50) și Pârvu (min. 
82), administrând astfel una 
dintre cele mai severe înfrân
geri ale echipei militare. Gafele 
compartimentului defensiv în 
care veteranul Belodedici nu e 
încă suplinit eficient de debu
tantul Chiorean, lipsa de ima
ginație a atacanților și propor
țiile scorului ar trebui să con
stituie un serios semnal de alar
mă pentru conducătorii clubu
lui din B-dul Ghencea.

socoteala de 
acasă nu s-a 
potrivit cu 
cea din târg, după doar 21 de 
minute găzarii conducând cu 
2-0, grație golurilor reușite de 
C. Vlad (min. 9) și Onuț (min. 21 
din penalty). în replică, în min. 
28, Roșu a luat o acțiune pe 
cont propriu și a șutat senza
țional la vinclu reducând din 
diferență: 2-1. în continuare 
militarii au avut două uriașe 
ocazii de a egala, Reghecamf 
(min. 36) șutând în transver
sală din lovitură liberă, iar Cio- 
coiu (min. 40) luftând din po
ziție ideală. Dar cum ocaziile 
ratate se răzbună, găzarii "au 
întors-o ca la Ploiești". Astfel în 
min. 43 Costescu l-a pierdut pe

k. 5-1

Noroc ?i inspirație
"X

FC Național-Univ. * 
Craiova 1-0

_ a ara

zona liniștită [ Gloria Bistrița |
a clasamen- . . . —
tului. însă 
acest nou 
sezon în care lupta pentru evi
tarea retrogradării va fi și mai 
aprigă se anunța încă înaintea 
startului unul dificil pentru 
echipa ardeleană. Un prim semn 
de slăbiciune pare a fi chiar 
această înfrângere pe teren 
propriu. Bistrițeni au deschis 
rapid scorul (Predatu -- min. 7), 
dar s-au văzut egalați (Tănase 

X.___________________________

Otelul 2-3
'

' Arbitrai contestat

z
Tragic accident

Partida cu Astra n-a fost 
pentru giuleșteni una de pro
tocol care să le permită o re
petiție lejeră în vederea jocu
lui de miercuri din prelimina
riile Ligii Campionilor cu 
Skonto Riga. După 15 minute 
în care "campionilor" nu le-a 
ieșit nimic, căpitanul Astrei - 
Beraru a fost luat cu "fulgi cu 
tot”, accidentarea obligându-l 
să părăsească terenul. Și ca 
o ironie a sorții, în min. 23 
Rohat, intrat în locul lui Be
raru, reușește deschiderea 
scorului pentru ploieșteni: 0- 
1. Imediat (min. 26) Lupu ră
bufnește și pentru că nu per
mite executarea unei lovituri 
libere este eliminat, arbitrul" 
Sorin Altmayer arătându-i di
rect cartonașul roșu. Totuși, 

^chiar în 10 oameni, Rapid do-

— min. 40) și apoi conduși 
(Mihalache - min. 43). Și deși la 
rându-le au egalat prin Matei - 
min. 44 în repriza secundă su
perioritatea echipei pregătite 

de Țiți Dumi- 
triu și-a 
spus cu
vântul, în mi
nut 76 To
fan adu

când victoria gălățenilor prin 
transformarea unui penalty. 
Sperăm ca acest rezultat să 
însemne destrămarea coope
rativei păstorite de "abilul Jean". 
Și să fie un semnal de alarmă 
care să-i trezească la realitate 
pe bistrițeni astfel încât Gloria 
să reprezinte și în sezonul vii
tor Ardealul în Divizia A.

"X

mină jocul și, în minutul 37, 
veteranul Rednic reușește 
egalarea: 1-1. în repriza se
cundă dominarea Rapidului 
se intensifică, dar reduta 
ploieșteană în care a excelat 
portarul Mulțescu a rezistat 
asalturilor alb-vișinii. Nervos 
Lucescu încalcă convenția 
existentă între cluburi și pen
tru a forța victoria îl trimite în 
teren pe ex-hunedoreanul M. 
Dăscălescu - recent transfe
rat de la Astra cu "protoco
lul” de a nu fi folosit în acest 
joc. Dar, deși din minutul 72 
ploieștenii rămân și ei în 10 
oameni - Ștefan Vrăbioru 
fiind grav accidentat, nemai- 
putând să-și reia locul în 
echipă și decedând la spital 
- "campionii" nu reușesc go
lul victoriei.

FC Onești - CSM Reșița 2-1
Partida a continuat o 

acerbă dispută profesională 
între antrenorii Toader Șteț și 
Gabi Stan, dispută iscată în 
urmă cu doi ani când cei doi 
tehnicieni luptau cu echipele 
lor - FC Onești, respectiv 
Astra Ploiești - pentru promo
varea în Divizia A. După 0-0 la 
pauză, în primul minut al re- 

. prizei secunde gazdele au re
ușit să-și concretizeze supe
rioritatea, Borca înscriind după 
ce a driblat tot ce i-a ieșit în 
cale, inclusiv portarul și: 1-0.

/-

Dar după doar un sfert de oră 
Szij profită de o minge boxată 
neinspirat de portarul Blid și 
egalează: 1-1 Victoria moldavă 
a fost obținută în minutul 80 în 
urma unui penalty transformat 
de căpitanul Jercălău: 2-1. însă 
dictarea acestui penalty a fost 
vehement contestată de ju
cătorii reșițeni și nu a fost vă
zută cu ochi buni nici de croni
carii sportivi prezenți la meci 
care i-au acordat arbitrului 
Constantin Zotta note foarte 
mid.

pagină realizată de Ciprian MARINUȚ

în sezonul trecut ambele e- 
chipe au fost în pierdere de vi
teză și de imagine. FC Național 
care după ce 2-3 ediții a coche
tat cu titlul și cu podiumul a eșuat 
în ediția pre- _ 
cedentă pe 
locul VII. larU. 
Craiova care 
și-a trâmbițat X. 
intențiile de a
câștiga Cupa și Campionatul s-a 
văzut implicată în ... lupta pentru 
retrogradare. Astfel în această 
ediție ambele echipe vizează 
obiective superioare dorind să 
se reabiliteze în fața propriilor 
suporteri.

După cum a decurs jocul de 
sâmbătă cele mai mari șanse 
pare a le avea U. Craiova. Stu
denții au avut o prestație exce
lentă, jocul lor în viteză cu dese 
schimbări de posturi punându-i 
deseori în dificultate pe bancari. 
Dar la cele mai mari ocazii ale

X_________ __ __________

oltenilor FC Național a fost sal
vată de noroc, bara opunându- 
se de două ori golului la șuturile 
lui Cristescu (min. 32) și Neagoe 
(min. 57). Și culmea inspirației 

Mihai 
Stoichiță îl in
troduce în te
ren pe Pigu- J lea care 
după 5 minute

de joc, în minutul 73, la unul din 
puținele cornere ale bancarilor, 
înscrie cu capul golul unei 
nedrepte victorii.

Apreciem însă că evoluția 
Universității, în care a strălucit 
tânărul Marius Sava, urmărit de 
reprezentanți ai celebrei echipe 
Ajax Amsterdam, constituie o 
promisiune pentru renașterea 
"Craiovei Maxima". în schimb, 
după cum singur recunoștea, 
Mihai Stoichiță mai are de lucrat 
pentru a face din FC Național o 
echipă de top.

Amatori și profesioniști
Farul a abordat jocul fără 

cinci titulari, jucătorii fiind acci
dentați sau bolnavi. în plus, 
exprimarea în teren a constăn- 
țenilor a avut de suferit și din 
cauza perioadei foarte scurte 
de pregătire, afectată de nu
meroasele 
probleme din 
cadrul clu
bului. în 
schimb, Di
namo pare
exemplar, fiind aproape de un 
vârf de formă și decisă să nu 
mai clacheze pe ultima sută de 
metri ca și anul trecut.

Disputa între amatori și 
profesioniști a fost rapid tran
șată în favoarea elevilor lui 
Mister Dino, în minutul 12 Mutu 
deschizând scorul cu un șut 
din unghi: 0-1. în ultimul minut al
___________________________

r FC Farul -
Dinamo 0-2X.

a se fl pregătit

A

J

primei reprize, în urma unei 
faze superbe, Iftodi a lobat 
peste Nae înscriind golul de 0- 
2, un gol contestat de gazde 
pentru off-side și pentru că 
mingea nu ar fi depășit linia 
porții. în repriza secundă Di

namo s-a ju
cat cu oca
ziile, Mutu, 
Nicolae, If
todi și Vlădo-

iu având de nenumărate ori 
șanse uriașe de a înscrie golul 
trei.

Dinamo a impresionat prin 
lejeritatea cu care combină și 
prin siguranța apărării în care a 
excelat ex-piteșteanul - Năs- 
tase, iar constănțenii au punctat 
la impresia artistică prin tinerii 
Mircea Stan ji Negru, compo
nent ai naționalei de tineret.

ULTIMELE PARTIDE AMICALE DE 
VERIFICARE

Sâmbătă, cu o săptămână înaintea începerii oficiale a 
Campionatului, divizionarele B și C au disputat ultimele partide 
amicale de verificare, menite a le testa potențialul și a stabili 
echipa de bază cu care se va aborda primul joc.

• La Petroșani s-a disputat reuturul dublei manșe între echipele 
fanion ale județului: Jiul și Corvinul. Dacă miercuri în partida tur de la 
Hunedoara s-a impus Jiul cu 2-1 (goluri Păcurariu - min. 9 și Pricop 
- min. 70, respectiv Mitrică - min. 84), sâmbătă Corvinul a reușit să- 
și ia revanșa câștigând cu 1-0 grație golului reușit de Babarți în 
minutul 65: Corvinul a evoluat în formula: Clep-Rus, Haidiner, 
Marincău, Gheară, Andone-Andrei, Mocioi, Mitrică-Pavel, Șandor, 
după pauză pe teren intrând și Rahoveanu, Ogneanu, Apostu, 
Șchiau, Babarți, Sălăjan și Stârc. în prima etapă Corvinul va juca la 
Arad cu UTA, iar Jiul la Motru cu Minerul din localitate.

• La Simeria, Cetate Deva a susținut ultimul meci de verificare 
în compania divizionarei D din localitate - CFR Marmosim. Victoria 
a revenit elevilor lui Ionel Stanca cu scorul de 1-0, singurul gol al 
partidei fiind înscris de Tănase în min. 12 din penalty. Pentru 
Cetate Deva au jucat: Ciobotariu-Naniu, Răducănescu, Tănase, 
Chira-Berindei, Luca, D. Gabriel, G. Ștefan-Eșanu, Szidorak, în 
repriza secundă fiind testați și Bordeanu, E. Popa, Maghiary, 
Ardeleanu, Dobrescu și Ellek.

• La Lupeni s-au aflat față în față alte două divizionare C 
hunedorene - Minerul din localitate și Minerul Certej. Victoria a 
revenit oaspeților cu 0-1 grație golului reușit de Scurtu în minutul 60.

• într-o partidă oficială contând pentru prima etapă a Cupei 
României la Lonea s-au întâlnit Parângul și Aurul Brad. Gazdele 
s-au impus cu 4-1 reușind calificarea pentru turul următor care se 
va desfășura în data de 11 august, golurile fiind înscrise de

^Pietraru, Constantin, Apetrei, Muntoiu respectiv Lupea.________ y
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AVOSATUBA = CONFRUNTATA CU DIFICILE 
PROBLEME DE ORDIN LEGISLATIV

- în sfârșit, die Eremia, 
ne-am găsit timp și pentru o 
discuție privind statutul și 
munca avocaților din Româ
nia și implicit a celor din ju
dețul Hunedoara. Am amânat 
această discuție așteptând 
Congresul Uniunii Avocaților 
din România care s-a desfă
șurat recent și de la care s-a 
așteptat mult. Ați participat la 
acest eveniment, nu?

- Da, și poate fi numit cu 
adevărat un eveniment în ceea 
ce privește munca și viața 
avocatului.

- De ce?
-Argumentele ar fi multe, 

dar, la început vreau să mă re
fer la faptul că s-a analizat 
activitatea avocaților din Româ
nia din ultimul an. Apoi, s-au 
aprobat "Codul deontologic al 
avocatului român”, precum și 
"Statutul Casei de Asigurări a 
Avocaților din România”.

- Haideți să le luăm pe 
rând și să începem cu acti
vitatea avocaților.

- A fost prezentat un Ra
port al activității Uniunii Avo
caților din România în perioada 
20 iunie 1998-15 iunie 1999.

- Unde a avut loc Con
gresul?

- La Neptun și a fost orga
nizat de Baroul Constanța.

- Deși o să revenim mai 
pe larg asupra acestui docu
ment, cu altă ocazie, spuneți- 
ne câteva chestiuni pe care le 
considerați mai importante 
reieșite din Raport.

- S-a relevat în primul 
rând faptul că în ultima vreme 
profesia noastră a fost con
fruntată cu deosebite proble
me de ordin legislativ. Vi-I pu
nem la îndemână și o să ve
deți cu ce probleme ne con
fruntăm.

Doi hoți, - un
I 7 

prejudiciu de 
23.885.000 lei
La Hunedoara, polițiștii 

cercetează în stare de reți
nere doi indivizi care, într-o 
noapte, au furat din locuința 
unui cetățean din municipiu 
bunuri în valoare de 
23.885.000 de leii

Este vorba de loan Csoro, 
26 de ani și Ovidiu losif Pârău, 
25 de ani, ambii din Hunedoa
ra.

Prin forțarea gratiilor de la 
geamul bucătăriei, cei doi au 
pătruns în locuința lui Miklos 
Doda, întreprinzător particular, 
de unde n-au plecat cu mâna 
goală. De remarcat că hoții au 
avut un complice de 12 ani.

'_______________________________z

Aurel Barta - Hune
doara

Pensia pentru 
accidentații de 

război
Legea nr. 49/1999 privind 

pensiile IOVR (publicată în Mon. 
Of. nr. 135 din 1 aprilie 1999) 
prevede că accidentații de 
război în afara serviciului or
donat au dreptul la jumătate 
din pensiile prevăzute pentru 
invalizii de război, diferențiat în 
funcție de invaliditatea în care 
sunt încadrați. Potrivit preve
derilor aceleiași legi, pensiile 
invalizilor și accidentaților de 
război se acordă în cuantu- 
muri fixe, diferențiate în funcție 

^de gradul de invaliditate, după

- Totuși, care credeți că a 
fost și este cea mai dificilă pro
blemă a Uniunii la'ora actuală?

- încă de la Congresul an
terior s-a semnalat că la Co
misia Juridică a Camerei Depu- 
taților se aflau două proiecte 
de lege privind reglementarea 
profesiei de consilier juridic, 
cu o structură similară profe

Interviu cu dl Ștefan Eremia, decanul 
Baroului de avocați al județului Hunedoara

siei noastre, dreptul consilie
rilor juridici de a acorda asis
tență juridică în cadrul cabi
netelor private și primirea în 
barouri fără examen a juris- 
consulților și consilierilor ju
ridici cu denumirea de "avocați 
de afaceri”. Examinarea în Co
misia Juridică a acestor două 
proiecte a fost amânată la ce
rerea Ministerului Justiției, care 
a anunțat că va elabora de ur
gență un proiect de lege pri
vind organizarea și funcțio
narea profesiei de consilier 
juridic, corespunzător specifi
cului acestei probleme. Pro
iectul a fost introdus tot la Ca
mera Deputaților prin inițiativă 
guvernamentală, dar nu înlă
tura ambiguitatea privind an
gajarea consilierului juridic de 
către persoanele juridice de 
drept privat. Povestea este 
destul de lungă așa că n-o 
mai repetăm. Cert este că ac
țiunile noastre s-au concretizat 
în respingerea proiectului de 
lege, în prezent fiind depus un 
nou proiect de lege privind or
ganizarea și funcționarea pro
fesiei de consilier juridic.

- Câți avocați există în pre
zent în România, die Eremia?

- 8880, din care mai bine de 
50 la sută sunt tineri licențiați 

Răspundem 

cititonlor
cum urmează: - 2.000.000 lei 
lunar pentru marii mutilați și in
valizii de gradul I; -1,800>000 lei 
pentru invalizii de război de gra
dul II și 1.200.000 de lei pentru 
cei de gradul III. Văduvele de 
război au dreptul la pensie 
IOVR. Accidentații de război în 
afara serviciului ordonat pot cu
mula drepturile stabilite în con
dițiile arătate mai sus cu o altă 
pensie de asigurări, asemenea 
drepturi putând constitui și bază 
pentru acordarea pensiei de 
urmaș. în cazul accidentaților de 

primiți fără examen și fără un 
criteriu unitar de selectare în 
raport de cunoștințele juridice și 
aptitudinea pentru profesia de 
avocat.

- Dar în județul Hune
doara?

- în județ avem 173 de avo
cați.

- Sunt mulți, puțini?

- Cam mulți, iar probleme 
avem cu stagiarii.

- în general, sunt probleme 
deosebite în activitatea avoca
ților din județul nostru?

- Nu. Vreau să spun însă 
faptul că este foarte greu să 
imprimi o notă de ordine și 
disciplină într-o profesie liberală. 
La aceasta a contribuit și faptul 
că noi nu am avut o lege până în 
1995. Ne-am desfășurat acti
vitatea după o lege depășită, 
dar totuși cu niște reglementări 
pe care le consider valabile și 
astăzi.

- De exemplu?
- Noi nu mai facem învăță

mânt profesional. Or, se simte 
nevoia unei asemenea activități 
mai ales că există un mare nu
măr de stagiari. Noi am înțeles 
să-i lăsăm pe tineri să-și împli
nească dorința de a profesa 
avocatura, dar este foarte greu.

- Apropo, este grea profe
sia de avocat, die decan?

- Nu grea, foarte grea.
- Care ar fi cea mai mare 

problemă, pentru un avocat?
- Că nu este căutat. Nu este 

căutat, nu are de lucru și nici nu 
se poate pregăti.

- Unii cetățeni se plâng de 
faptul că procesele durează 
foarte mult. De ce oare?

război în afara serviciului or
donat, pensia poate fi cumulată 
cu salariul în perioada în care 
lucrează.

Todor Pasca - Orăstie 
Munca prestată în 
baza unei convențiiI

civile
Situațiile în care o persoană 

poate fi încadrată în muncă prin 
încheierea unei convenții civile 
de prestări servicii sunt urmă
toarele: pentru prestarea muncii

- Cauzele trebuie căutate 
în altă parte, pentru că un 
avocat nu are nici un interes 
să lungească un proces, 
dimpotrivă, să-l finalizeze și să 
se apuce de altă.treabă. 
Onorariul este același, 
indiferent de durata unui 
proces.

- Fiindcă a venit vorba, 
mulți oameni ajunși prin 
judecătorii și tribunale spun 
că onorariile sunt prea mari 
pentru unii avocați.

- Legat de aceasta, în 
primul rând trebuie spus că 
există o limită minimă a ono
rariului unui avocat. Aceasta 
este de 500.000 de lei. Și 
încă un lucru foarte impor
tant: onorariul se ia la înce
putul procesului, o singură 
dată, atât, lată deci de ce 
avocatul nu are vreun inte
res să prelungească un pro
ces. Este adevărat că în jurul 
profesiei și al activității unor 
avocați există suspiciuni, dar 
noi avem datoria de a le înlă
tura prin tot ceea ce facem. 
Suspiciuni pot apărea și din 
partea unor clienți vizavi de 
activitatea avocatului pe ca
re l-au angajat, dar un lucru 
foarte important este acela 
că pe durata unui proces tre
buie să existe o încredere 
reciprocă, altfel nu se reali
zează ceea ce se dorește.

De altfel noul "Cod deon
tologic al avocatului român" 
spune clar că onorariul se 
stabilește în raport de vo
lumul de muncă cerut de 
complexitatea cauzei și de 
valoarea litigiului, iar cuan
tumul astfel stabilit trebuie 
să fie justificat și echitabil, 
respectându-se regulile 
adoptate de Barou cu privire 
la onorarii.

la asociațiile de locatari; - pen
tru îndeplinirea unor activități 
cu o durată de cel mult 60 de 
zile; - pentru desfășurarea 
unor activități cu caracter per
manent care nu depășesc, în 
medie, 3 ore pe zi, în raport cu 
programul lunar de lucru de 
170 de ore. Cei care prestea
ză servicii în baza unor con
venții civile nu au calitatea de 
salariat, nu beneficiază de 
drepturi de asigurări sociale și 
nici de cele prevăzute în legi
slația privind protecția șome
rilor. (în acest sens sunt pre
vederile Legii nr. 83/1995 pri
vind unele măsuri de protecție a 
persoanelor încadrate în 
muncă, publicată în Mon. Of. nr. 
166 din 31 iulie 1995).

Accident mortal 
la Deva

Recent, pe DN 7, pe raza 
municipiului Deva, a avut loc 
un nou accident de circulație 
în care și-a pierdut viața un 
om. Este vorba de Petru Bră- 
neț, de 34 de ani, de loc din 
Deva, mecanic la RAR Hune- 
doara-Deva.

Aflându-se la volanul unui 
autoturism BMW, într-o curbă 
ușoară la dreapta, a pierdut 
controlul volanului, a intrat pe 
contrasens și s-a tamponat 
frontal cu un autocamion TIR 
condus de cetățeanul iranian 
Farybi Hassan, șofer la „Tarkis 
Kala Naft Oii” din Teheran.

După cum spuneam, în 
urma impactului Petru Brăneț 
și-a pierdut viața. De aseme
nea, a fost rănită grav Claudia 
Mariana Cazac, de 18 ani, din 
Deva.

Două furturi - 
23.000.000 de 

lei prejudicii
Un elev de 18 ani de la 

Școala Ajutătoare Bretea Strei 
este cercetat de poliție.

Lui Leonard Marius Stanei, 
lucrători ai Biroului Ordine Pu
blică Deva i-au documentat că 
este autorul a două furturi din 
locuințe de pe raza munici
piului.

Valoarea totală a bunurilor 
furate este de circa 
23.000.000 de lei.

Amplă acțiune a 
Politiei rutiere

Cu puțină vreme în urmă, 
lucrătorii de poliție rutieră de la 
reședința Inspectoratului de 
poliție împreună cu cei de 
profil din Hunedoara, Orăștie, 
Brad, Hațeg și Ilia au organizat 
o amplă acțiune de prevenire 
și combatere a accidentelor de 
circulație.

Cu această ocazie au fost 
verificate 387 de autovehicule 
și s-au aplicat 72 de sancțiuni 
contravenționale în valoare de 
5.720.000 de lei.

Au fost reținute 5 certifi
cate de înmatriculare și 3 per
mise de conducere.

Cadavru 
identificat

Polițiștii din Uricani au iden
tificat cadavrul de sex feminin

A murit în timpul cercetărilor
Povestea este mai lungă, dar noi o s-o spunem foarte pe 

scurt, iar din ea se pot trage concluzii serioase.
Așadar, la un moment dat trei indivizi vizitează domiciliul lui 

Dorin Drașoveanu din municipiul Deva. Este vorba de Daniel 
Matușca, David Marconescu și Daniel Măgurean. Cel mai bătrân 
este Măgurean, care are 27 de ani. Ceilalți câte 21 fiecare. Toți 
trei sunt din județul Timiș. Primii doi din Traian Vuia, iar ultimul din 
comuna Bethausen. Marconescu și Măgureanu mai prestau 
pentru gazdă diferite lucrări. Cu prilejul acestei prezențe la casa 
omului, Marconescu a sustras dublura cheii de la intrare. Cei trei 
au plecat apoi la Făget. După o vreme, Marconescu discută cu 
ceilalți doi și se hotărăsc să plece spre Deva pentru a fura 
bunuri din locuința lui Drașoveanu.

Așa se face că, într-o seară, în jurul orei 22, cei trei intră în 
locuință. L-au amenințat și lovit pe Drașoveanu, după care au 
furat un tablou și bijuterii în valoare de 7 milioane de lei. Au 
dispărut în noapte, îndreptându-se spre Făget. La puțin timp însă 
au fost prinși de poliție.

Pentru a-și reveni, Drașoveanu a avut nevoie de 8 zile de 
îngrijiri medicale.

în cursul cercetărilor sărmanul om a murit. Avea 70 de ani.
S-a constatat totuși că moartea nu a survenit din cauza 

leziunilor, cl a unei insuficiențe cardio-respiratorii acute 
^consecutive unei bronhopneumopatii.

Pagină realizată de Valentin NEAGU

I 
găsit în albia Pârâului Balomir 
din apropierea orașului.

Este vorba de Niculina 
Gabor, 22 de ani, din Lupeni, 
necăsătorită, fără nici o ocu
pație.

Din verificări s-a stabilit 
că era bolnavă psihic și că în 
urmă cu trei săptămâni a dis
părut de la domiciliu. Medicul 
legist a concluzionat că moar
tea s-a datorat unui infarct 
miocardic.

Cartușe militare 
și componente 

ale unei puști de 
vânătoare

Poliția Municipiului Hune
doara a fost sesizată că în tim
pul unor lucrări la anexele 
gospodărești ale locuinței lui 
Carol Marschalco din Toplița, în 
prezent decedat - s-au găsit 
70 cartușe militare, componen
te ale unei arme de vânătoare 
și un mecanism de dare a 
focului.

Toate au fost ridicate în 
vederea confiscării, iar cer
cetările continuă pentru sta
bilirea provenienței acestora.

Accidentat grav 
de o mașină 

care mergea cu 
spatele

într-o parcare din munici
piul Brad s-a petrecut un 
fapt mai puțin obișnuit. în timp 
ce Leon Ovidiu Micluți din 
Deva, agent distribuitor la SC 
Inter Brands SRL București, 
efectua cu autoturismul o 
manevră de mers înapoi, a 
accidentat grav pe Traian 
Miheț, un pensionar de 75 de 
ani din localitate. Bătrânul se 
afla angajat în traversarea 
parcării, iar șoferul nu s-a 
asigurat corespunzător în 
efectuarea manevrei.

Prins în 
flagrant

Iulian Muntean, de 22 de 
ani, din Hațeg, recidivist, fără 
nici o ocupație, a fost prins în 
flagrant la Hunedoara, în timp 
ce părăsea imobilul lui Virgil 
Popovici.

Din neatenția proprieta
rului, acesta a intrat în imobil, 
iar dintr-o anexă a furat o 
geantă cu suma de 590.000 de 
lei.
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SOI MIȘ - q comună se jmte considera norocoasa

Șoimușul este - o știe oricine - una dintre 
comunele hunedorene care se pot considera 
cu adevărat norocoase; în primul rând prin 
hărnicia și spiritul întreprinzător al 
locuitorilor, prin bunii gospodari aleși să o 
conducă și prin prezența pe teritoriul său a 
unor mari întreprinderi industriale care 
plătesc taxe și impozite extrem de bine venite 
pentru bugetul local. Venind de la Deva și 
traversând podul peste Mureș poți observa 
cu ușurință că la Șoimuș toată lumea este 
foarte ocupată; sunt în plină derulare 
lucrările pentru introducerea gazului, se 
lucrează la renovarea mai multor clădiri 
de interes public, se încearcă refacerea 
drumurilor distruse de către recentele 
inundații etc. Ample lucrări de acest gen se 
desfășoară și în celelalte sate care țin de 
Șoimuș, dl. primar Nistor fiind omniprezent. 
De altfel, cu mare greutate am reușit să îl 
reținem câteva clipe din muncă pentru a-i 
lua acest interviu.

Rep.: - Die primar, am observat că 
sunteți peste tot acolo unde se lucrează, însă 
ce anume se întâmplă în acest moment, ce 
investiții aveți în derulare?

“Oricine poate fi un primar bun, 
dacă are fonduri financiare 

suficiente”
dialog cu dl. Laurențiu Nistor, primarul comunei Șoimuș -

L.N.: - Mai întâi trebuie să vă spun că 
este ca un război dus pe mai multe fronturi. 
Din păcate este o situație pe care nu noi am 
dorit-o, însă.recentele inundații au cauzat 
distrugeri de proporții pe teritoriul comunei 
noastre. Practic, aceste inundații ne-au dus 
înapoi în timp cu mai mulți ani de zile, munca 
noastră de până acum fiind distrusă în numai 
o oră. Așadar, pe lângă alte probleme, 
prioritară a devenit în acest moment 
refacerea rețelei stradale distrusă complet 
pe unele porțiuni. Dar, pe lângă aceste 
lucrări, continuăm investiția cea mai mare 
din punct de vedere financiar și anume 
introducerea gazului metan. La finalizarea 
investiției, care costă peste 14 miliarde de 
lei, patru sate vor beneficia de gaz metan: 
Șoimuș, Bălata, Bejan și Boholt. în acest an 
se vor finaliza lucrările în satul Șoimuș, 
valoarea investiției pentru anul în curs fiind 
de 2,4 miliarde de lei. Sigur, proiectul mare, 
cel pentru care s-au și primit aprobările 
necesare, prevede racordarea la gaz metan a 
unui total de opt sate, însă până când toate 
vor fi racordate va mai trece destul timp

Rep.: - în condițiile amintite, ne 
întrebăm firește care este bugetul local pentru 
acest an?

L.N.: - Bugetul anului 1999 este unul 
acceptabil care ne permite să ne mișcăm, dar 
nu în limita dorinței noastre. Dacă ar fi să ne 
mișcăm în limita dorinței noastre am avea 
nevoie de un buget mai mare cam de trei ori 
decât cel actual, adică vreo 20 de miliarde.

Rep.: - Am văzut că se desfășoară ample 
lucrări de reabilitare a unor clădiri publice. 
Despre te anume este vorba?

L.N.: - Da, este adevărat, am demarat 
mai multe lucrări de reabilitare a clădirilor 
școlilor din satele comunei și a căminelor 
culturale. De asemenea, acum suntem în 
curs de finalizare a lucrărilor la clădirea 
bibliotecii, instituție care va fi cea mai 
modernă dintre toate bibliotecile comunale 
din județ. în curând se va deschide în satul 
Șoimuș o farmacie, spațiul pentru aceasta 
fiind în plină reamenajare. Suntem mândri 
să spunem că avem cu siguranță unele dintre 
cele mai frumoase școli din acest județ, 
școala de aici din Șoimuș fiind chiar la 
standarde occidentale. Bisericile sunt și ele 
o prioritate pentru noi, ajutând cu fonduri 
importante renovarea lor. în acest context 
pot menționa faptul că din acest an Consiliul 
local și primăria au preluat finanțarea 
lucrărilor la biserica din Șoimuș, din anul 
viitor începând și lucrările de pictare a 
acesteia. Pictura pentru biserică ne costă 
destul de mult, între 25 și 35 de dolari pe 
m2. Ca o concluzie pot spune că prin toate 
aceste lucrări intense noi ne străduim să 
redăm locuitorilor viața de dinainte de 
inundații. Oricum, eu cred că orice primar 
ar putea fi considerat bun și ar putea face 
tot ceea ce facem noi la Șoimuș, dacă ar 
avea fondurile financiare pentru a-și pune 
în practică ideile și planurile.

Rep.: - Dl,e primar vă mulțumim.

La secția de îmbuteliere a apei minerale 
Boholt

Concurenta nut 

sperie pe nimeni
Pentru locuitorii județului Hunedoara, dar nu numai pentru ei, 

apa minerală de Boholt este bine cunoscută și apreciată. Calitățile 
sale i-au permis chiar și în acești ani, când concurența în domeniu 
a devenit acerbă, să reziste cu succes pe piață. Din păcate, lipsa 
fondurilor financiare a întârziat retehnologizarea secției de 
îmbuteliere, fapt care a condus în cele din urmă la scăderea 
vânzărilor. Acum însă, un suflu nou pare a-i mâna pe patronii de la 
S.C. Apolo S.A., deciși să introducă la Boholt o nouă linie de 
îmbuteliere în sticle de plastic. Ei speră astfel să recâștige unele 
segmente de piață pierdute.

Așa după cum ne mărturisește dl. Vasile Tudor, maistru în 
cadrul secției de îmbuteliere, activitatea aici a avut suișuri și 
coborâșuri, poate și datorită schimbării foarte dese a patronilor. 
Deși s-a încercat prin diferite mijloace, nu s-a reușit desprinderea 
de sub tutela diverșilor patroni, dezinteresul unora dintre aceștia 
conducând la scăderea producției. "Pe vremea lui Ceaușescu ni 
s-au schimbat patronii de mai multe ori, mai întâi am aparținut de 
gospodăria de partid, apoi de fabrica de bere de la Hațeg, dar 
niciodată nu am reușit să devenim o unitate productivă de sine 
stătătoare.” Vechea linie de îmbuteliere este îmbătrânită nu doar 
fizic ci și moral, nemaiexistând posibilitatea de a se produce la 
nivelul la care cere piața. “Nd ne sperie deloc concurența fiindcă 
știm foarte bine că în comparație cu sifonurile vândute drept ape 
minerale de către alte companii, noi avem apă minerală la o calitate 
deosebită. Piața ne cere mult mai mult, însă capacitățile noastre de 
producție învechite nu ne permit să onorăm comen2tle. Poate că 
odată cu darea în folosință a noii linii de îmbuteliere în sticle de 
plastic acest neajuns să dispară.”

Secția de la Boholt îmbuteliază la momentul actual 100.000 de 
sticle pe lună, dar pentru a deveni cu adevărat rentabilă ar fi 
necesar să îmbutelieze 300.000 de sticle lunar. în anul 1989 aici se 
îmbuteliau chiar și 600.000 de sticle lunar, însă cu trecerea timpului 
instalația a devenit tot mai șubredă, apărând foarte des probleme 
tehnice deosebite. Secția are acum 32 de angajați, însă noua 
instalație de îmbuteliere va impune cu siguranță angajarea de per
sonal suplimentar. Și cine știe, având “haine noi”, secția va trezi și 
interesul vreunui investitor, adevăratul patron, adică FPS-ul, 
hotărând în cele din urmă privatizarea ei. Oricum, suntem convinși 
că viitorul secției va fi mult mai luminos decât i-a fost trecutul, apele 
minerale românești fiind extrem de căutate nu doar în țară ci mai 
ales peste hotare.

Piedicile puse privatizării au dus la 
distrugerea unei ferme viticole unice în județ

Inundațiile au dus comuna în urmă cu 
cinci ani

înainte de 1989, din cadrul 
CAP Șoimuș a fost luată prin 
acte valabile la acea vreme o 
suprafață de 76 ha teren, care 
a fost amenajată pentru plan
tarea și exploatarea viței de vie. 
în anii 1990-91 când s-a re- 
împărțit pământul conform Legii 
18/1991, proprietarii terenurilor 
pe care a fost amenajată ferma 
au vrut să distrugă plantația, dar 
au fost opriți de primarul de 
atunci și de acum Laurențiu 
Nistor. Astfel cei 175 de pro
prietari de teren, având suprafețe 
cuprinse între 0,03 ha și 3,75 ha 
au devenit asociați cu SC 
Horticola SA Deva, ferma 10 
Șoimuș. Până în 1995 lucrurile 
au mers bine, proprietarii de 
terenuri fiind în cea mai mare 
parte mulțumiți de cantitatea de 
vin sau struguri de masă primită 
pentru terenul pe care-l aveau 
în asociație.

Dar în 1995 în cadrul SC 
Horticola a început o procedură 
de privatizare prin divizare, 

rezultând cinci societăți între care 
și SC Viticola SA Șoimuș. De 
comun acord cu societatea 
mamă, cele patru noi societăți au 
încheiat un contract de prestări 
servicii cu SC Romcontrol DCSA 
București pentru asistență teh
nică la divizare, care să garan
teze imparțialitate și corectitudine. 
Protocolul de divizare a celor patru 
societăți a fost întocmit de di
rectorul SC Horticola SA Deva, 
împreună cu reprezentantul SC 
Romcontrol București. Dar sur
prinzător SC Horticola SA Deva 
recunoaște apoi doar protocolul 
făcut pentru trei unități, iar pentru 
cea de-a patra, respectiv SC 
Viticola Șoimuș, nu este de acord 
cu protocolul, pentru că nu se 
dorea de fapt scăparea acestei 
societăți de sub control.

Pentru medierea situației 
apărute a fost sesizat FPS Hu- 
nedoara-Deva, unde de nenu
mărate ori au fost chemate părțile 
în conflict. De fiecare dată SC 
Horticola SA Deva a venit cu o 

nouă variantă de protocol, în
tocmită tocmai pentru a crea 
discuții, astfel că nici una nu a 
fost acceptată de SC Viticola SA 
Șoimuș, pe motivul că nu au fost 
corect întocmite. Pentru a "re
zolva imparțial” situația în data 
19.12.1995 FPS l-a demis pe ing. 
Alexandru Cruceanu - directorul 
SC Viticola, numind-o director pe 
ing. Dorina Buhoi, care după ce 
a semnat protocolul propus de 
SC Horticola și-a dat demisia, în 
funcția de director refund numit 
pe 10.06.'96 ing. Alexandru 
Cruceanu.

Aceste piedici puse priva
tizării de societatea-mamă cu 
sprijinul FPS au avut ca rezultat 
compromiterea producției și în 
final distrugerea totală a SC 
Viticola SA Șoimuș. Deși în 1998 
Primăria Șoimuș a trimis o adresă 
Prefecturii județului pentru a se 
implica în "privatizarea corectă" 
a SC Horticola, prefectul de 
atunci, Pompiliu Budulan, nu a 
găsit de cuviință să intervină.

întotdeauna când avem 
naivitatea de a compara Ro
mânia cu alte țări puternice și 
dezvoltate din punct de ve
dere economic - bunul simț ne 
obligă să recunoaștem că 
suntem în urma lor cu 10, 15 
sau chiar 20-50 de ani. Și de 
parcă asta n-ar fi fost de 
ajuns, în ultima perioadă 
calamitățile naturale abătute 
asupra multor localități au 
înrăutățit și mai mult situația, 
ducându-ne cu și mai mulți ani 
înapoi. Comparativ cu alte 
comune ale județului, Șoimuș 
este una din comunele relativ 
favorizate de soartă. Bugetul 
destul de bogat strâns de la 
numeroasele firme de pe raza 
comunei și spiritul de gos
podar al primarului au făc.ut 
ca satele comunei să aibă un 
aspect îngrijit, prosper.

Dar inundațiile care s-au 
abătut nu de mult în trei 

reprize asupra comunei au 
produs pagube însemnate, 
primarul Laurențiu Nistor apre
ciind că aceste calamități au 
dus comuna în urmă cu cinci 
ani. "Din 17,5 km de drum 
comunal, patru kilometri au fost 
devastați, pagubele provocate 
însumând 4,5 miliarde lei. Apa a 
făcut asfaltul bucăți și l-a mutat 
în curțile oamenilor. în satul 
Boholt, pe 1,5 km nu mai e asfalt, 
iar pe 800 m nu se mai dis
tingeau unde e șoseaua și unde 
e valea, existând doar un râu. 
Revărsarea apelor a afectat 
aproximativ 180 de gospodării, 
pagubele produse asupra 
acestora ridicându-se la circa 
9,5 miliarde lei. Tot ce am făcut 
în 9 ani, apa a distrus într-o oră, 
o oră jumătate. în plus, după 
puternicele inundații din 21-22 
mai, apele au mai ieșit și pe 1 
iunie și pe 14-15 iunie, astfel 
că din cele 10 sate ale comunei 

n-a scăpat un sat care să nu 
fie afectat de ape" - relata cu 
supărare dl Nistor.

Dar cei de la Primăria 
Șoimuș n-au stat prea mult pe 
gânduri, așteptând ajutorul 
altora, ci au intervenit în forță 
pentru remedierea distrugerilor, 
comuna arătând în aceste zile 
ca un adevărat șantier. Pe 
drumurile afectate s-a dus o 
cantitate impresionantă de 
piatră, pietriș și balast încer- 
cându-se refacerea lor măcar 
până la limita redeschiderii 
circulației. Se lucrează la ca
nalizarea văilor și în limita 
posibilităților li se acordă sprijin 
cetățenilor pentru refacerea 
locuințelor.

Laurențiu Nistor, primarul 
comunei, ne-a declarat că speră 
ca în aproximativ șase luni viața 
economică, socială și spirituală 
a comunei să revină măcar la 
situația de dinainte de inundații.

* *

Tinerii preferă discoteca și nu 
biblioteca

Spre deosebire de multe alte instituții de profil, aflate în situații 
grele atât din punctul de vedere al spațiului cât și al numărului de cărți, 
Biblioteca din Șoimuș pare a avea o situație ceva mai bună. Sunt în 
curs de finalizare lucrările de renovare, spațiul bibliotecii urmând a fi 
extins și modernizat. în plus, față de anul trecut când nu s-a primit nici 
un leu pentru achiziția de carte, în acest an Consiliul local și-a schimbat 
radical poziția, alocând două milioane de lei pentru cumpărarea de 
cărți. Din păcate, acești bani vor fi primiți abia spre sfârșitul anului 
(trimestrul III), pierzându-se astfel achiziționarea aparițiilor editoriale 
de la începutul anului. Deși există peste 7800 de volume cuprinzând 
literatură română și universală, cărți pentru copii, tratate științifice, 
bibliotecara Irina Goia ne-a spus că "biblioteca e frecventată de puțini 
cititori, tinerii preferând discoteca și nu lectura, astfel că la ora actuală 
există doar cu puțin peste 100 de fișe de cititor'’.

Reparații școli
Preocupat de asigurarea 

unor condiții optime pentru 
procesul de învățământ Con
siliul Local al comunei Șoimuș 
a aprobat în acest an fonduri 
pentru executarea de reparații 
la trei din școlile comunei. Astfel 
la Școala generală clasele l-VIII 
din satul Șoimuș lucrările sunt 
în curs de finalizare, iar la 
școlile generale clasele l-IV din 
Păuliș și Fomădie reparațiile au 
demarat doar de puțin timp, 
urmând a fi finalizate până la 
începerea noului an școlar.

Angajații primăriei lucrează la refacerea unui drum comunal 
din Fornădie care a avut de suferit în urma inundațiilor

Casa Căsătoriilor și 
farmacie

în Șoimuș, satul centru de 
comună, se lucrează la amena
jarea unei noi Case a Căsătoriilor 
și a unei farmacii umane. Fondu
rile sunt asigurate de Consiliul 
Local, iar lucrările le efectuează 
o firmă de specialitate din Deva. 
Dacă pentru Casa Căsătoriilor 
sperăm să aibă parte de cât mai 
mulți tineri care să spună “DA” 
întemeind o familie, noii farmacii 
nu îi putem dori prea mulți clienți.

Pagină realizată de 
Ciprian MARINUȚ, 

Andrei MS TOR 
Foto; Tratan MÂNU
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Peiiîiencîărui Deva
va fi monitorizat!

Nu cu multă vreme în urmă, 
Consiliul Județean a adoptat o 
Hotărâre de constituire a unui 
grup pentru aplicarea 
. Programului de monitorizare a 
sistemului penitenciar prin 
colective de vizitatori".

încă de la început trebuie 
spus că acesta va avea ca 
președinte pe Gheorghe Marc, 
vicepreședinte al Consiliului 
Județean, și că monitorizarea 
se va exercita asupra 
Penitenciarului Deva. Din 
colectiv mai fac parte 
reprezentanți ai Judecătoriei 
Deva, Inspectoratului de Poliție 
al județului, Direcției Muncii și 
Protecției Sociale, Inspecto
ratului pentru Cultură, Direcției 
Generale pentru Agricultură și 
Industrie Alimentară etc.

lată și câteva chestiuni de 
larg interes legate de acest pro
gram.

A fost lansat de Direcția 
Generală a Penitenciarelor, 
apreciat de Ministerul de Justiție 
și avizat pozitiv de Comisia 
pentru drepturile omului, culte 
și minorități a Senatului. în baza 
acestor avizări, Penitenciarul 
Deva a solicitat Consiliului 
Județean adoptarea hotărârii de 
care aminteam.

Scopul declarat al 
programului îl constituie 

^stimularea unei implicări con- 

j" Oameni de vază"] 
IDe-a lungul timpului multi fii . 

ai comunei Unirea s-au arătat I I atrași de învățătură având I 
1 cariere de succes în meserii ca 1 
| doctor, profesor, avocat, inginer | 
. etc. ,
I în acest sens, Antoniu I 
I Groșan, secretarul primăriei, I 
1 aprecia că în satele comunei s- ' 
| au născut și au crescut | 
I numeroși „oameni de vază", ■ 

ultimele exemple în domeniu ■ 
| fiind loan Moca, prim-procuror I 
1 al județului Hunedoara, și loan 1 
| Costea, medic chirurg, șef al | 
(secției chirurgie la Spitalul ■ 

orășenesc Hațeg. (C M.) 1
I---------------------------- 1
z

1. Ordonanța de Urgență 102/ 
iunie 1999 nu ține seama, în felul în 
care a fost concepută, de cerințe de 
bază, începând cu definirea și modul 
de evaluare a stării de handicap.

Legislația română ar trebui să 
adopte măcar în acest moment 
conceptul definit și enunțat în 
Programul Mondial de Acțiune în 
legătură cu definirea clară a 
termenilor: incapacitate, deficiență și 
handicap așa cum încă din 1980 
Organizația Mondială a Sănătății l-a 
adoptat. Acești termeni sunt folosiți în 
acest fel de legislația tuturor țărilor 
avansate din Europa: Suedia, Anglia, 
Franța, Olanda, Belgia etc. și SUAcât 
și de țările din Europa Centrală și de 
Est.

Folosirea în legislația română 
referitoare la persoanele cu handicap 
a acestor termeni în mod corect va 
împiedica discriminarea persoanelor 
handicapate în diferite moduri și nu 
va permite speculațiile de interpretare 
a articolelor din lege după bunul plac 
al unor instituții ale administrației 
centrale și locale, prin diverse “note 
interne", care permit reducerea 
drepturilor persoanelor handicapate, 
așa cum a permis Legea 53/1992.

Noțiunea de “protecție specială” 
nu este definită în actuala ordonanță 
în mod corespunzător, dând naștere 
atât la confuzii grave cât și la 
interpretări greșite.

Noi considerăm că protecția 
specială cuprinde totalitatea acțiunilor 
întreprinse de societate în vederea 
diminuării sau înlăturării consecințelor 
pe care deficiența cauzatoare de 
handicap, considerată un factor de 
risc social, o are asupra nivelului de 
trai al persoanelor cu handicap.

In această Ordonanță 102/iunie 
1999 se confundă protecția specială 
cu prevenirea apariției handicapului, 
cu pregătirea specială, cu integrarea 
socio-profesională, cu tratamentul, cu 
readaptarea și nu se creează și 
mecanismele prin care aceste 
drepturi fundamentale se vor putea 

crete și mai eficiente a societății 
civile în cunoașterea și 
soluționarea problemelor reale 
cu care se confruntă sistemul 
penitenciar din România. 
Pentru materializarea acestui 
obiectiv, la nivelul fiecărui 
penitenciar, deci și la cel de la 
Deva - s-a realizat un colectiv 
de monitorizare constituit din 
personalități recunoscute ale 
comunității locale, implicate în 
viața socială, economică și 
culturală, care să aibă acces 
neîngrădit în penitenciar și care 
să poată contribui prin poziția sa 
la soluționarea problemelor 
acestora.

Una dintre motivațiile care 
au dus la realizarea 
Programului a fost aceea că de 
mai bine de șapte ani de la 
trecerea la Ministerul Justiției, 
sisțemul penitenciar este 
caracterizat de contradicția 
dintre programele de reformă 
pe care și le propune și 
incapacitatea (obiectivă sau 
subiectivă) a administrației 
naționale de a le-realiza integral. 
Nu de puține ori, această 
contradicție a fost trecută cu 
vederea, apreciată ca fiind o 
consecință a tranziției sau 
speculată de presă, ori într-o 
anumită perioadă, chiar de 
personalități politice pentru a 
demonstra o teză sau alta. S-a

Contractul cadru pentru ' 
asigurarea asistenței 

medicale va fi valabil până 
s___________la sfârșitul anului____ ,

Termenul de valabilitate a contractului cadru privind 
acordarea asistenței medicale in sistemul asigurărilor sociale 
de sănătate a fost prelungit prin Hotărâre de Guvern, până ia 
sfârșitul anului 1999. Nou! contract-cadru trebuia semnat in 
termen de 15 zile de la apariția in Monitorul Oficial a Hotărârii 
de Guvern 312/1999, referitoare ia condițiile de asigurare a 
asistenței medicale in sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 
Cum HG 312 a apărut în Monitor de abia ia data de 26 aprilie, 
termenul de incheiere a noii convenții a fost depășit, astfel că 
Ministerul Sănătății și Casa Națională a Asigurărilor Sociale de 
Sănătate (CNASS) au cerut prelungirea valabilității iui.

PROTEST împotriva Ordonanței de Urgență 102/iunie 
1999 privind “Protecția specială și încadrarea în 

muncă a persoanelor cu handicap"
exercita și nici cum vor răspunde cei 
care le vor încălca.

Noi considerăm că prevenirea, 
diagnosticarea, identificarea 
handicapului, îngrijirea medicală, 
recuperarea/reabilitarea ar trebui să 
intre în atribuțiile Ministerului Sănătății, 
instruirea/edițcația, pregătirea 
specială, orientarea și formarea 
profesională ar trebui să revină 
Ministerului Educației Naționale, iar 
integrarea socio-profesională prin 
încadrarea în muncă Ministerului 
Muncii și Protecției Sociale. în această 
Ordonanță de Urgență toate aceste 
drepturi fundamentale sunt confundate 
cu “protecția specială" (însăși 
denumirea Ordonanței 102/1999 ne 
confirmă acest lucru).

Aceste activități trebuie să facă fie 
obiectul unor legi separate, fie să 
devină capitole ale unei legi unice, iar 
ministerele nominalizate trebuie să 
aibă fonduri diferențiate și atribuții clare 
în domeniile ce le revin.

2. Capitolele care se referă la 
drepturile și obligațiile persoanelor cu 
handicap (copil/adult) au fost întocmite 
superficial, aproape identice cu cele 
din Legea 53/1992. Nu există nici o 
referire la protecția juridică a 
persoanelor cu handicap și nici la 
modul în care sunt trași la răspundere 
cei care încalcă aceste drepturi 
fundamentale.

In acest context se încalcă dreptul 
la șanse egale al tuturor persoanelor 
cu handicap, fâcându-se discriminare 
între persoanele cu handicap în funcție 
de deficiența cauzatoare de handicap 
și de veniturile realizate de acestea.

Astfel, suma de 195.270 lei care 
se va acorda lunar unui adult cu handi
cap “care nu este apt de muncă" este 

considerat că, dincolo de 
aspectele obiective sau cele 
aparținând de capacitatea 
personalului - o cauză majoră 
a acestei situații o constituie 
implicarea insuficientă a 
comunității, a societății civile, 
în cunoașterea problemelor 
reale cu care se confruntă 
sistemul penitenciar și mai 
ales în soluționarea lor.

în ceea ce privește partea 
practică a activității, trebuie 
spus că membrii colectivului 
de monitorizare pot vizita 
penitenciarul individual sau în 
echipe, interesându-se de 
orice aspect și putând avea 
acces în orice spațiu 
administrativ sau de deținere. 
Mai puțin în cele care țin de 
probleme de dotare specifică 
privind siguranța deținerii. Mai 
trebuie spus faptul că vizitarea 
penitenciarului se poate 
realiza la inițativa membrilor 
colectivului sau la solicitarea 
comandantului pentru 
prezentarea unor situații 
deosebite. Trimestrial, prin 
grija președintelui tribunalului, 
se va analiza activitatea 
desfășurată dispunăndu-se 
măsuri ce trebuie luate pentru 
soluționarea problemelor 
apărute.

Valentin NEAGUJ

total insuficientă pentru ca acesta să 
trăiască chiar la limita sărăciei.

3. Asistentul personal al 
persoanelor cu handicap în loc să fie 
încadrat de către Inspectoratul de Stat 
Teritorial pentru Persoanele cu Handi
cap, plătit din Fondul Special de 
Solidaritate Socială, va fi plătit și 
încadrat de către primăria localității în 
care domiciliază persoana cu handi
cap. Independent de autonomia 
locală, fondurile primăriilor se 
formează tot din taxele și impozitele 
plătite de cetățeni. Sunt primăriile 
comunităților sărace, care nu au bani 
nici pentru acoperirea cheltuielilor 
proprii.

Experiența celor 7 ani de când 
funcționează Legea 53/1992 ne arată 
că ajutorul social lunar și salariul 
îngrijitorilor nu a fost plătit la timp 
(întârzierile fiind de 1 -2-3 luni) și nimic 
nu ne poate face să credem că în 
situația grea în care se găsește țara 
acum, transferul de la Secretariatul de 
Stat pentru Persoanele cu Handicap 
va veni urgent atunci când primăriile 
vor fi în imposibilitatea de a plăti 
salariul asistenților personali. Cum va 
accepta o persoană din exteriorul 
familiei să fie asistent personal al unei 
persoane cu handicap sever îr^aceste 
condiții? Da, în acest momenfnumărul 
asistenților personali Se va reduce 
drastic, iar persoanele cu handicap vor 
dori sau vor tebui să fie 
instituționalizatel!

4. Persoanele cu handicap (copii 
și adulți) au nevoie de expertiză 
medicală a deficitului funcțional generat 
de handicap constatat și de încadrarea 
lui Intr-un grad de invaliditate sau 
procent de handicap. Nicăieri în lume 
persoanele cu handicap nu sunt

s.—:-------7- - - - - - - - - - - -!n satele îndepărtate

ACCESUL SE 
DESFĂȘOARĂ GREOI
Dispensarul medical uman 

din comuna Dobra funcțio
nează în incinta primăriei. 
Conform unui ordin al 
ministrului Sănătății, între 
dispensar și primărie s-a 
încheiat, începând din data de 
1 iulie a.c., un contract de 
comodat, având ca obiect 
folosirea gratuită a spațiului 
pe durata unui an de zile. 
Recent, s-a întocmit dosarul 
pentru obținerea autorizației 
sanitare și pentru înscrierea 
cabinetului în Registrul unic al 
cabinetelor medicale.

Dacă aceste lucruri par a fi 
deja rezolvate, veșnica 
problemă cu care se confruntă 
personalul medical de aici, și 
implicit pacienții, este cauzată 
de lipsa cu desăvârșire a unui 
mijloc de transport pus la 
dispoziția instituției sanitare 
care să facă legătura între 
centrul de comună și satele 
îndepărtate. De pildă, comuna 
Bătrâna se află în aria de 
cuprindere a dispensarului din 
Dobra și este situată la o 
distanță de 40 km. Aici se 
ajunge anevoios chiar și pe 
timp favorabil, dată fiind 
starea proastă în care se află 
drumurile, iar pe timp ploios 
ori de iarnă, accesul este 
extrem de dificil. Din această

] Dna dr. Daniela Bena prescrie rețete pacienților. 
I Foto: Traian MÂNU

expertizate “în interesul unei legi" sau 
în conformitate cu o "ordonanță de 
urgență.”

în funcție de legile existente, 
drepturile acestor persoane care sunt 
cu handicap sau invalide se acordă din 
fonduri diferențiate: fond de asigurări 
sociale, fond de solidaritate etc.

Pentru aceste expertize nu sunt 
necesare comisii paralele care să 
aparțină Ministerului Muncii și Protecției 
Sociale (pentru invalizi) și 
Secretariatului de Stat pentru 
Persoanele cu Handicap (pentru 
persoanele cu handicap). Considerăm 
că în condițiile de sărăcie și de 
austeritate din această țară, nu este 
normal și eficient ca din Fondul Spe
cial de Solidaritate Socială să se 
plătească comisii care nu sunt cu nimic 
diferite de cele ale Ministerului Sănătății 
(pentru copii) și Ministerului Muncii și 
Protecției Sociale (pentru adulți), con
form Legii 53/1992.

Din contră nu știm cum cei 3 
specialiști din comisiile de expertiză 
pentru adulți pot elabora în mod real 
conform acestei ordonanțe de urgență 
“un program individual de recuperare 
și integrare socială care prevede acțiuni 
medicale, educație, profesionale și 
sociale".

Componența comisiei pentru copii 
conform acestei ordonanțe de urgență 
este identică cu “Comisia de evaluare 
complexă" din cadrul inspectoratelor 
școlare, care are rolul să-i evalueze 
multidisciplinar în vederea identificării 
potențialului de învățare și a stabilirii 
elementelor de bază ale curricum-ului 
și recuperării/reabilitării specifice și 
necesare pe tot parcursul școlarizării 
acestor copii (educația trebuie să se 
facă simultan cu recuperarea/ 

pricină relația medic-pacient, 
precum și promptitudinea 
efectuării unui act medical 
imediat prezintă unele 
deficiențe. “în cazurile care 
solicită intervenții urgente ne 
adresăm serviciului de 
ambulanță al Centrului de

Asistența 
medicală

!a sate
sănătate Ilia cu care 
colaborăm foarte bine ori se 
utilizează mijloace de 
transport proprii ale rudelor 
pacienților ori ale vecinilor 
acestora. în câteva sate 
există puncte sanitare, însă 
cum suntem doar doi medici, 
trei asistente, la o populație 
de peste 4000 de persoane, 
nu putem acoperi și 
consultațiile la cabinet și pe 
cele în ambulator, prin 
urmare ne deplasăm acolo 
doar în campaniile de 
vaccinări”, mărturisea dna 
dr. Daniela Bena, medic 
coordonator. De altfel, de 
când celălalt medic suferă 
unele probleme de sănătate,

reabilitarea).
Deci o mare parte a Fondului de 

Solidaritate Socială constituit conform 
Ordonanței 102/iunie 1999 în loc să fie 
folosit direct de persoana cu handicap 
va fi folosit pentru plata unor servicii 
paralele.

De ce instituțiile bugetare 
(Președinția, Parlamentul, Ministerele, 
Consiliile județene, Consiliile 
municipale, Prefecturile etc) nu sunt o- 
bligate să angajeze în procentul de 4% 
persoane cu handicap și să cotizeze 
cu 3% la Fondul Special de Solidaritate 
Socială? "Bugetarii nu sunt egali cu 
salariații agenților economici?” O 
bugetară nu poate naște un copil cu 
handicap? Totuși acest fond se 
numește de “SOLIDARITATE".

5. într-o lege de “Protecție socială" 
nu-și are loc un capitol privind 
parteneriatul cu ONG-urile persoanelor 
cu handicap, ale familiilor acestora sau 
care au ca obiect de activitate protecția 
persoanelor cu handicap. Astfel se 
îngrădește dreptul acestor organizații 
de a colabora și de a fi finanțate prin 
programe specifice de alți parteneri 
sociali. Parteneriatul dintre 
administrația publică și ONG-uri este 
înscris în cadrul programului de 
guvernare ca principiu al implementării 
reformei. Nimic nu împiedică și nu a 
împiedicat SSPH să creeze în cadrul 
lui un Departament pentru relația cu 
ONG-urile care să aibă ca obiect prin
cipal închegarea unui dialog sistematic 
și eficient între diverși parteneri sociali, 
cât și co-administrarea programelor 
derulate în parteneriat.

Existența unui astfel de 
Departament ar fi fost foarte necesară 
pentru colaborare și parteneriat în 
contextul elaborării acestei ordonanțe. 

pe umerii dnei Bena apasă 
toate greutățile. “Consult 
zilnic în medie 30 de 
pacienți, iar în zilele de 
sărbătoare ori în cele de târg 
numărul acestora crește. 
Important este că știu de ce 
anume suferă flecare bolnav 
în parte. Și chiar dacă pe 
lista mea s-au înscris doar 
2800 de persoane, asistența 
medicală se acordă, fără 
rețineri oricărei persoane 
care intră pe ușa cabinetului. 
Pe lângă acestea mal sunt și 
unele persoane sosite pe 
raza comunei în concediu 
sau vacanță care în cazul 
unei probleme de sănătate 
se adresează dispensarului 
nostru, chiar dacă figurează 
înscrise pe lista altui medic, 
în asemenea cazuri, din lipsa 
unui cadru legal, 
deocamdată nu percepem 
taxa pentru consultație. 
Practic, ne continuăm 
activitatea exact ca și până 
acum, chiar dacă sistemul a 
suferit unele modificări. în 
afară de faptul că acum 
medicamentele sunt decon
tate de Casa de Asigurări de 
Sănătate, totul a rămas 
neschimbat”, mal spunea 
interlocutoarea noastră.

Fiind o comună situată la 
o oarecare distanță de oraș 
și fără perspective 
economice, tineretul s-a 
orientat spre viața de oraș, 
în comună au rămas în 
general bătrânii, cei mai 
mulți având vârste de peste 
65 de ani. Ei suferă în mare 
parte de 
vasculare, 
afecțiuni 
respiratorii și reumatismale. 
Din fericire, spre desosebire 
de alte localități, la Dobra 
funcționează o farmacie 
foarte bine aprovizionată 
care deocamdată mai 
onorează rețetele com
pensate și gratuite.

_________ Cristina CÎNDAj

boli cardio- 
digestive, 

pulmonare,

s
Acest parteneriat nu este ' 

obiectul colaborării numai cu 
Secretariatul de Stat pentru 
Persoanele cu Handicap, ci trebuie 
să existe între toate instituțiile 
guvernamentale din domeniu 
(Ministerul Educației Naționale, 
Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale, Ministerul Sănătății, 
Secretariatul de Stat pentru 
Persoanele cu Handicap, Ministerul 
Finanțelor, Ministerul Tineretului și 
Sporturilor, Ministerul Lucrărilor 
Publice și Amenajării Teritoriului și 
ONG-urile naționale pe tip de handi
cap, sub forma unui Consiliu 
Național al cărui președinte să fie 
primul ministru al Guvernului (acest 
sistem este folosit în toate țările 
europene).

Prin crearea acestui Consiliu 
Național, Guvernul României ar 
recunoaște în fapt rolul consultativ 
al organizațiilor neguvemamentale 
ale persoanelor cu handicap în 
luarea deciziilor referitoare la 
problemele incapacității.

Acestea sunt doar câteva 
observații referitoare la Ordonanța 
de Urgență 102/iunie 1999. Din cele 
arătate se constată că Ordonanța de 
Urgență 102/1999 nu a ținut cont 
decât în foarte mică măsură de 
propunerile organizațiilor 
neguvernamentale care au ca grup 
țintă persoanele cu handicap și care 
nu au agreat elaborarea unei Legi 
de "Protecție specială și încadrare în 
muncă a persoanelor cu handicap” 
similară legilor existente (Legea 53/ 
1992 și Legea 57/1992) ci 
elaborarea unei Legi pentru 
“Egalizarea șanselor pentru 
persoanele cu handicap" care să 
respecte atât Art.46 din Constituția 
României cât și Regulile Standard 
privind Egalizarea Șanselor pentru 
persoanele cu Handicap.

Asociația Handicapațiior 
Neuromotor din România

-AHNRj
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• Ofer spre închiriere gar
sonieră, mobilată, zona pom
pieri, 215983. Plata anticipat. 
(6630)

Jff VAN ZAR I 
CUMPĂRĂRI

• Vând urgent teren 1,06 ha 
intravilan în Dobra, posibilități 
construcții, surse apropiate 
apă, curent, negociabil. 
Informații Dobra, str. Lugojului 
nr. 3 sau 58. Telefon 283238 
după ora 21. (6626)

• Vând garsonieră, ultra
central. Tel. 092/554069, 
225100, 236000. (6624)

• Vând urgent apartament 
2 camere, ultracentral. Tel. 
219149, între orele 17-20. 
(8406)

• Vând casă, șură, curte și 
grădină în Brad, str. Herțești, 
nr. 6. Informații tel. 650212 
(3354)

• Vând casă, Deva, central, 
teren 1000 mp, tel. 219346 
(8101)

• S.C. Imprimeria Guten
berg SA vinde spațiu de pro
ducție și comerț, 300 mp, 
toate facilitățile. Deva, bd. 
Decebal, bl. P, parter, tel. 094/ 
515460, 094/661254, (8480)

• Vând urgent garsonieră, 
Hațeg, str. Independenței, nr. 
4, bloc 20, ap.4, parter, preț 
avantajos. Informații tel. 092/ 
312267 (3111)

• Vând apartament 2 ca
mere, decomandate, Brad, 
Cuza Vodă, bloc 16, ap. 10. 
(3361)

• Vând Volkswagen Golf 2 
benzină, neînmatriculată. Stare 
perfectă, tel. 054/649103, 
649135.

• Vând Lada 1500, perfectă 
stare, Stănuș Petru, Căstău, 
139, tel. 094/566152 (8211)

• Vând ARO 244 Diesel, an 
fabricație 1990. Informații tel. 
713420 (2848)

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

Tel. 718145 (2849)
• Vând cutie viteze IMS, preț 

convenabil. Ilia, telefon 303. 
(6623)

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

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

* Calitate belgiană prin 
Termosanitara Hunedoara. 
Vindem tuburi Henko, fitinguri 
cromate, radiatoare Stelr'ad, 
centrale termice, apometre. 
Apelați cu încredere la noi, 
Hunedoara, str. Dorobanților, 
12, tel. 092/701072 (2834).

• Vând centrală termică, 
Vaillnt (boiler încorporat), ga
ranție un an, 5.500.000 lei, tel. 
092/380609 (2835)

• Vând cuptor rotativ, 2 
malaxoare, mașină divizat și 
rulat, prețuri foarte bune, tel. 
094/597784 (8203)

• Vând doi porci a câte 90 
kg. Tel. 211831 (8403)

• Vând nicovală fierărie și 
căruță cu roți de lemn, lava 
250 cmc, tel. 092/783850 
(8212)

• Vând șemineu marmură, 
deosebit, 500 DM, stativ cu 
sculptură marmură, 300 DM. 
Tel. 054/217075. (8410)

• Vând TV color, portativ, 6 V, 
nou, ecran 4/5 cm. Tel. 216849 
(6631)

• Vând videocameră Sony 
Handycam, impecabilă, 600 
DM, negociabil, tel. 094/ 
832429 (3360)

• Vând cameră frigorifică 9 
mc, 6000 DM și case de marcat. 
Deva, tel. 092/260066. (8389)

ÎNCHIRIERI

• închiriez spațiu comercial, 
central, 36 mp, vizavi de Cate
drala Orăștie, tel. 247371,094/ 
611375 (8210)

OFERTE DE
SERVICII

• DUAL Centru de Com
petență CIEL! Organizează 
curs de inițiere în utilizarea 
calculatorului și operatori 
programe CIEL! Contabi
litate și Gestiune Comer
cială - pe calculatoarele din 
cadrul Centrului de Instruire 
DUAL. Informații la tel. 
230449, 211446. (8018)

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

• Societate internațională 
de import oferă imediat locuri 
de muncă cu câștiguri între 
700.000 - 1.000.000/săptă- 
mână. Pentru elevi, studenți, 
șomeri etc. Tel. 621446, 094/ 
280444, (6618)____________

• Firmă comercială, spe
cializată în produse alimen
tare, caută persoană dina
mică pentru postul de agent 
comercial. Informații la tel. 
216900 sau 223099. (8489)

t Herlea Radu lichidator la 
SC Comvior SA Orăștie infor
mează: se amână licitația din 
data de 28 07 1999 până în 
ultima miercuri a lunii august 
și ale lunilor următoare, până 
la vânzarea integrală a patri
moniului. (8209)

• S.C. Talc Dolomita SA Hune
doara, str. Cerbului, nr. 8, anunță 
pentru 03 august 1999 licitație 
pentru vânzare atelier vagonaj. 
în caz de neadjudecare se 
repetă în 10 și 17 august. Infor
mații suplimentare la sediu sau 
telefon 717172, 717829 (2850)

Măsuri de protecție pentru salariații 
disponibilizați prin concedieri colective
Guvernul a aprobat norme

le metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanței de Ur
gență a Executivului nr. 981/1999 
privind protecția socială a per
soanelor ale căror contracte 
individuale de muncă vor fi des
făcute ca urmare a concedie
rilor colective.

Potrivit Ordonanței, de 
aceste măsuri beneficiază sa
lariații disponibilizați prin con
cedieri colective, din toate do
meniile de activitate, indiferent 
de forma de proprietate sau de 
modul de organizare a anga
jamentului.

Angajatorii vor fi obligați să 
prezinte, odată cu programul de 
restructurare, și ultimul bilanț con
tabil, situația patrimoniului, contul 
de profit și pierderi, precum și 
situația plăților restante.

Agenția Română de Dezvol
tare va certifica programul de 
restructurare în termen de ma
ximum 30 de zile de la data de
punerii acestui program. Anga
jatorii pot solicita acordarea 
măsurilor de protecție socială 
pentru salariații disponibilizați 
prin concedirile colective, în 
baza a cel mult două programe 
de restructurare, dacă aceste 
programe nu au fost prezentate 
în cursul aceluiași an.

Secretarul de stat în Mi
nisterul Muncii și Protecției So

ciale, Norica Nicolai, a precizat 
că există posibilitatea ca per
soanele disponibilizate să be
neficieze de 4-8 salarii în plus, 
în zone cu șomaj peste limita 
medie, ca plată compensatorie, 
față de salariile acordate pentru 
o perioadă de 12 luni. Ea a pre
cizat că aceste salarii vor fi 
plătite prin contribuția angaja
torului și nu din fondul de șomaj.

“Suma pe care ar putea să 
o primească o persoană aflată 
în șomaj este de 30 milioane 
lei", a adăugat Norica Nicolai.

Banii vor fi derulați prin 
CEC, cu un comision de 1%, iar 
persoanele disponibilizate vor 
avea posibilitatea de a cum
păra cu acești bani acțiuni pe 
piața de capital. “Această po
sibilitate este valabilă doar 
dacă acțiunile nu vor fi înstrăi
nate timp de un an”, a spus 
Nicolai.

Ea a precizat că salariile 
absolvenților de învățământ 
mediu sau superior vor fi sub
venționate timp de trei ani și că 
societățile care se retehnolo- 
gizează și creează locuri de 
muncă vor putea beneficia de 
credite din fondul de șomaj.

“Din păcate, există presiuni 
foarte mari din partea firmelor 
private pentru a începe pro
cesul de restructurare, iar în 
condițiile acestea ne așteptăm

ca nivelul șomajului să crească 
în lunile următoare cu 4%", a 
mai precizat Norica Nicolai.

Ea a adăugat că este de 
așteptat ca cei mai multi șomeri 
să provină de la societățile cu 
capital majoritar de stat, în spe
cial din domeniul siderurgiei și 
metalurgiei.

Norica Nicolai a mai ținut 
să precieze că, în privința per
soanelor disponibilizate, CEC 
va efectua plățile compensa
torii în cel mult șapte zile de la 
data intrării în cont a sumelor 
virate.

Pensionarii cu invaliditate 
gradul III și angajații cu jumă
tate de normă beneficiază de 
măsurile de protecție doar da
că au o vechime de muncă în 
unitate de cel puțin șase luni.

De asemenea, Norica Nico
lai a mai precizat că MMPS lu
crează în acest moment la ela
borarea unei legislații privind 
acordarea de credite pentru 
întreprinderile mici și mijlocii 
prin Agenția Națională de Ocu
pare și Formare Profesională 
sau prin alte instituții specia
lizate.

“Nu vom mai derula aceste 
credite prin bănci, ci vom în
cerca să găsim o altă formă 
mai rapidă de alocare a aces
tora”, a precizat secretarul de 
stat în MMPS.

• Cu adâncă durere 
anunțăm încetarea din viață 
a mamei noastre

MARIA BOCA
înmormântarea va avea 

loc în Cimitirul Central din 
Simeria, azi, 27 iulie 1999, 
ora 15. Dumnezeu s-o odih-i 
nească ! Cornel, Mimi și 
Stela. (6634) .

• Cu durere în suflet co
legii de la Spitalul orășe
nesc Lupeni anunță înceta
rea din viață a

dr. ERIC ADESSMANN
om de o deosebită probitate 
profesională și morală, care 
cu abnegație și dăruire de 
sine până la limita sacrifi
ciului a readus zâmbetele a 
generații de copii în sânul 
multor familii din orașul 
nostru. Amintirea lui va dăi
nui veșnic printre marile so
mități medicale care au 
contribuit la ridicarea pres
tigiului spitalului nostru. 
Sincere condoleanțe fami
liei a cărei durere o împăr
tășim cu toții, cei care l-am 
cunoscut.

Primăria 
comunei Crișcior

Anunță organizarea 
unui CONCURS pentru 
ocuparea postului vacant 
de INSPECTOR CU PRO
BLEME DE IMPOZITE Șl 
TAXE.

Concursul va avea loc 
la sediul Primăriei Crișcior, 
în ziua de 13.08.1999, ora 
10. Condiții de partici
pare: studii medii sau 
superioare.

Bibliografia poate fi 
obținută la sediul 
primăriei.

SC CORVINTRANS SA Hunedoara
Cu sediul in Hunedoara, str. Stufit, nr.2 

Vinde prin LICITAȚIE următoarele:
• autotzotermâ R1O215 f - 2 buc.
• semiremorcă frigorifică 12 Ar 3 - 3 buc.
• autotractor cu șa și semiremorcă R10215 TS - 4 buc.
• autoremorcher Tatra 813 -1 buc.
• remorcă Joasă trailer -1 buc.
• autofurgon transport persoane R10215 r -1 buc.
• autobuz ROM 109 - 2 buc.
• autobuz articulat-2 buc.

Relații suplimentare la telefoane: 713330,712801.

Grupul Școlar “Grisore MoisiP Deva 

Organizează CONCURS 
în data de 2.08.1999, ora 9, pentru ocuparea 

unui post de INSTALATOR.
Informații suplimentare la tel. 621280; 621206.

AIXIUNT9
în conformitate cu Legea nr. 50/1991, cap. II, repu

blicată în 1997 privind concesionarea unor terenuri pentru 
construcții și a Hotărârii Consiliului Local nr. 78/1999, 
Primăria Municipiului Orăștie organizează în data de 
18.08.1999, ora 10, la sediul din str. Armatei, nr. 17, licitație 
publică privind concesionarea unei parcele de teren 
situată în str. Mureșul, lângă bloc 10, colț cu Oficiul Poștal 
Orăștie, în vederea amenajării unui spațiu comercial.

înscrierea persoanelor fizice sau juridice interesate, 
precum și vânzarea de câtre organizator a documen
tației de licitație vor avea loc până în preziua licitației, la 
ora 15.

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

SC HABER COMERCIAL 
SRL HAȚEG

Angajează
ASISTENT DIRECTOR VÂNZĂRI

Cerințe: domiciliul în orașul Hațeg; vârsta 
maximă 35 ani; studii superioare sau medii; 
experiență de lucru pe calculator în Word și Excel; 
disponibilitate pentru program flexibil.

C.V. se depune până în data de 31.07.99 la 
Căsuța poștală nr.7, Of. poștal Hațeg.

S.C. QUASAR S.A.
AN6AJIIEAZÂ

două persoane
tinere, dinamice, care să corespundă următoarelor cerințe:

1® Cunoștințe Ciel, Word, Excel
/ Experiența în aceste domenii constituie un avantaj
J Disponibilitate la program prelungit
J Se oferă condiții deosebite

n. Candidații pot depune dosarele la secretariatul firmei până în data de 
05.08.1999.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la secretariatul firmei, telefon 222999, 
între orele 9-17.
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Apa este ceva 
mai buna

Ieri, 26 iulie a.c., la primele ore ale dimineții, 
parametrii de calitate fizico-chimici ai apei s-au 
apropiat de cei de potabilitate, ceea ce a dus la 
scăderea riscurilor de îmbolnăvire. în următoarele 2-3 
zile se vor finaliza și analizele bacteriologice, după 
care apa va putea fi folosită fără nici o reținere, 
declara dna Otilia Sfetcu, director adjunct în cadrul 
Direcției de Sănătate Publică. (Cr.C)

l ______________ _____________________ /

VREMEA

In scurta trecere ce ne este 
dată pe pământ lăsăm în urma 
noastră urme după talentul cu 
care ne-a hărăzit Creatorul. 
Din acest punct de vedere, al 
marcării trecerii prin viață, 
artiștii plastici, scriitorii, 
muzicienii sunt avantajați, ei 
rămânând în memoria 
semenilor și după ce au 
părăsit această lume.

Dacă nu trecea în 
eternitate, în această vară, 
pictorul și scenograful Axente 
Ion Bozeșan ar fi împlinit 70 
de ani. In memoriam, soția 
artistului, ajutată de dna 
Doina Ionescu, șefa Secției de 
artă a Muzeului Civilizației 
Dacice și Romane Deva, de 
alți apropiați sau admiratori 
at dispărutului, a reușit 
organizarea unei expoziții 
retrospective. Deschisă sub 
egida Uniunii Artiștilor 
Plastici din România - Filiala 
Deva - Petroșani și 
Inspectoratului pentru Cultură 
al județului Hunedoara, la 
Galeriile de Artă ,,Forma"

Deva, expoziția vernisată joi 
(22 iulie) după-amiază este 
la dispoziția iubitorilor de 
artă și in august.

în deschiderea vernisa
jului, dl Mircea Bâtcă, 
președinte U.A.P. Deva - 
Petroșani, spunea că cel care 

Expoziție
retrospectivă

Axente Ion
a semnat „obiectele artistice ” 
din expoziție „și-a încheiat 
ciclul vieții și al creației", iar 
opera sa este mult mai vastă 
decât o prezintă lucrările 
expuse. După ce a propus 
asistentei un moment de f
reculegere, dna Doina 
Ionescu a evocat în cuvinte 
calde viața, dar mai ales 
creația celui ce și-a petrecut

Vremea va fi 
în general 
frumoasă. 
Cerul va fi

variabil, temporar noros. Izolat se vor 
semnala averse de ploaie. Vântul va sufla 
slab la moderat din sector estic. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse între 
15 și 19 grade, iar maximele între 26 și 31 
de grade. (Lăscuț Micloșoni)

patru decenii în lumea 
culorilor.

Absolvent al Institutului 
,,N. Grigorescu” București, 
Axente Ion Bozeșan s-a întors 
la Deva din 1967 ca 
scenograf. în afara celor 20 de 
scenografii făcute pentru 

teatrele de revistă din Deva și 
Constanța, a pictat 22 de 
biserici și numeroase icoane pe 
lemn, a realizat tablouri cu
flori, peisaje și portrete. 
Expoziția reunește lucrări 
aparținând tuturor laturilor 
creației sale: minunate flori 
într-o vie și diversă coloristică, 
peisaje (între care predomini 
cele cu biserici), figuri umane,

afișe, icoane sau reproduceri 
ale unor picturi murale cu 
subiecte religioase.

Pentru fiecare pictorul a 
găsit tonul potrivit tematicii 
și stării sale de spirit.

Expoziția deschisă recent 
este una dintr-un mai lung șir 
de personale pe care Axente 
Ion Bozeșan le-a avut la 
Deva, Hunedoara și Mamaia 
și mai ales participări la 
altele colective, județene și 
interjudețene de pictură, de 
scenografie de la București 
ori Praga. Lucrările cu 
semnătura pictorului omagiat 
se găsesc în colecții de stat 
din țară și particulare din 
Deva, dar și din multe țări 
străine. Ele ni-l vor reaminti 
mereu pe cel plecat dintre noi, 
vor vorbi generațiilor 
viitoare despre vocația, 
sensibilitatea și dragostea 
pentru flori, pentru subiectele 
religioase sau scenă ale 
artistului.

Viorica ROMAN

RECTIFICAREA 
BUGETULUI PE ACEST AN

(Urmare din pag. 1)

rambursată în acest an 
din împrumuturile 
acordate unor consilii lo
cale în anul 1998. în astfel 
de condiții, hotărârea 
adoptată prevede ca 
veniturile bugetului 
propriu al județului să fie 
în anul 1999 majorate cu 
4.166 milioane de lei. 
Bugetul rectificat s-a 
stabilit atât la venituri, cât 
și la cheltuieli, la suma de 
112.056.000 mii lei.

De fapt, în esență, 
rectificarea presupune 
câteva modificări în 
volumul și structura 
bugetului propriu și se 
referă la următoarele 
aspecte principale. în 
primul rând o majorare a 
veniturilor la capitolul 
“Sume defalcate din 
impozitul pe salarii” cu 
5000 milioane de lei și 
folosite pentru finanțarea 
unor lucrări de investiții în 
Valea Jiului. între altele, 
este vorba de extinderea 
alimentării cu apă a Văii 
Jiului din sursa Valea de 
Pești; Alimentarea cu apă 
a municipiului Petroșani 
din sursa Polatiște; 
Separarea rețelelor de 
apă din Petroșani, 
Programul de moderni

zare a sistemului re
gional de alimentare cu 
apă și canalizare a Văii 
Jiului; Modernizarea 
Stației de tratare Valea 
de Pești ș.a.

O altă majorare este 
cea privind capitolul 
“Venituri cu destinație 
specială” și este de 
1662 milioane de lei. Ea 
vine pe seama majorării 
acestor venituri cu suma 
de 6.662 milioane de lei 
din fondul special al 
drumurilor publice 
(4.130 milioane lei sumă 
ce revine bugetului 
județului din suma de 
9.000 milioane lei* 
repartizată și 2.532 
milioane lei repre
zentând fonduri alocate 
pe primele două 
trimestre din acest an 
pentru obiective 
restante din programul 
anului 1998), respectiv, 
diminuarea veniturilor cu 
5000 milioane lei, sumă 
cu care a fost majorat 
capitolul “Sume defal
cate din impozitul pe 
salarii”.

Desigur, toate aceste 
modificări, și nu numai 
ele, implică modificări 
într-o întreagă listă a 
cheltuielilor investițiilor 
în acest an.

Conferință
•

Joi, 29 iulie 1999, ora 18, astrologul 
Asociației Naționale de Terapii Complementare 
din România, di Constantin Dorneanu, va 
susține în sala mică a Casei de Cultură din 
Deva o conferință cu următoarele teme:

1. Astrograma eclipsei;
2. Influențe astroiogice asupra României în 

trecut, prezent și viitor.
Conferința este organizată de Asociația 

Umanitară SETRAS Deva, cu sprijinul 
Consiliului Județean Hunedoara și ai Casei de 
Cultură din Deva.

Turismul... 
încotro ?

Că românii sunt săraci și 
o duc din ce în ce mai greu s- 
a mai scris și deci pentru 
majoritatea nu este un lucru 
inedit Banii sunt cei mai buni 
prieteni atunci când îi ai, iar 
când nu, ei devin cei mai mari 
dușmani. Cu aceeași 
problemă a banilor se 
confruntă și turismul 
hunedorean, care, după cum 
de-a declarat dl Octavian 
Bogdan, directorul executiv ai 
B TT-uiui, “este ia pământ din 
cauza sărăciei". Relevantă în 
acest sens este suma de doar 
69 mil. lei, care s-a alocat 
turismului în prima jumătate 
a acestui an.

Interesul oamenilor 
pentru călătorii nu a scăzut, 
doar că foarte puțini dintre cei 
care intră în agenție își per
mit să-și cumpere un bilet 
pentru o excursie sau un 
concediu.

Deși ofertele de vacanță 
sunt tentante și variate (Felix, 
Călimănești, Predeal, Govora, 
Olănești, Sinaia, alăturate 
stațiunilor de la Marea

Neagră), în aceste Huni doar 
800 de cetățeni au plecat în 
concediu de odihnă și 
tratament.

Pentru că nu mai există 
organizații de tineret nu mai 
există nici facilități pentru 
tineri; chiar și agenția se 
numește din 1993 “Biroul de 
turism și tranzacții".

Excursiile, care până în 
94-95 aveau o pondere 
însemnată în turism, sunt azi 
“pe cale de dispariție ”. Dacă 
ne gândim însă că există 
multe salarii lunare de 
450.000 iei, nu ne este greu 
să realizăm de ce hotelurile 
sunt în plin sezon doar pe 
jumătate pline sau de ce un 
simplu cetățean nu dispune 
să cheltuiască pe zi200.000 
iei pentru masă și cazare.

în aceste condiții 
majoritatea hunedoreniior 
preferă ieșirile ia iarbă verde, 
cu propriile automobile sau 
micile reuniuni de familie 
organizate în fața 
televizorului.

Elena CRiȘAN

(Urmare din pag. 1)

Pe platoul străjuit de 
crucea de marmură, înălțată 
anul trecut pentru 
„sănătatea, pacea și 
fericirea" oamenilor din sat, 
veniseră meșteri populari 
de departe, cu pălării și 
ceramică de Korund 
(Harghita), câțiva comer- 
cianți cu de toate (de la piese 
auto, diverse scule la sucuri 
și bere). Mai târziu au ajuns 
sus și olari din zonă. 
Gheorghe Marcu (Giuțu) și 
Mircea Borza, din Obîrșa, și 
Miron Betea, din Dobroț, 
aveau la vânzare oale de 
sarmale, ghivece de flori, 
cratițe, picători, adăpători 
pentru păsări, dar 
cumpărătorii nu se prea 
înghesuiau. „Asta pentru că 
suntem în țara lor", adică a 
vaselor de pământ, remarca 
dl Marcu. Dl Betea crede 
însă că „oalele nu trec" din 
cauza sărăciei pentru că a 
fost la Timișoara și a 
constatat că și acolo „nu se 
ajung banii". Se plângeau, 
ca și anul trecut, că nu se 
găsește vopseaua pe care- 
o folosesc pentru 
meșteșugul lor.

Traian Lazăr, invitat la 
manifestare în dublă calitate, 

de solist și primar.
(la Blăjeni)

Târgul meșterilor populari 
de la Obîrșa

La orele amiezii, 
spectatorii așteptau 
întâlnirea cu folclorul. Copii 
mici sau veterani de 90 de 
ani, ca dl Leontin Nedea, 
locuitori ai satelor din jur sau 
orășeni, numeroși invitați, 
între care oameni politici și 
primari, se bucurau de ziua 
însorită. Primarul comunei, 
dl Tămaș, în particular 
mărturisea că i-a fost dificil 
să organizeze această 
ediție dar a vrut ca 
manifestarea să aibă 
continuitate, altfel la anul și- 
ar putea pierde 
credibilitatea. El i-a salutat 
pe cei care au onorat târgul 
cu prezența lor, 
mulțumindu-le celor care I- 
au sprijinit în organizarea 
lui. Dintre personalitățile 
politice prezente, dnii 
Valeriu Tabără, Petru 
Șteolea, parlamentari, și 
loan Băda, vicepreședintele 
Consiliului Județean, a 
vorbit doar primul. Dl 
Tabără i-a felicitat pe 
localnici pentru realizarea 
acestei manifestări „care ne 

Personalitățile prezente la ediția a doua a Târgului meșterilor 
populari de la Obârșa
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redă identitatea noastră 
națională", subliniind că 
sufletul nostru românesc se 
poate vedea și în „oalele 
împodobite cu flori și lacrimi" 
sau în „hainele moților". 
Despre „lăudabila inițiativă”, 
despre promovarea și 
perspectivele olăritului a făcut 
un expozeu dl Petrișor 
Ciorobea, de la Comitetul 
pentru Cultură al județului. Iar 
dl losif Oncu, care deși e 
primar la Sânnicolau Mare, 
n-a uitat că s-a născut aici și 
a contribuit ca și anul trecut 
la susținerea târgului, și-a 
salutat cu drag oamenii 
locului.

Spectacolul folcloric a 
fost deschis de taraful Casei 
de Cultură Hunedoara, 
condus de Marian Lupo și 
avându-l în componență pe 
Voicu Stănescu. Această 
formație i-a acompaniat și pe 
soliștii care au delectat cu 
cântecele lor pe cei veniți, 
unii de la distanțe 
apreciabile, să-i asculte. 
Prima a intrat în scenă 
împreună cu melodiile ei 

duioase Viorica Brân- 
dușan. l-a urmat Ciprian 
Roman care le-a dăruit 
ascultătorilor și cântece 
moțești. Cu vocea sa 
inconfundabilă, Mariana 
Anghel și-a încântat 
admiratorii încheind 
repriza soliștilor consacrați. 
A urmat la microfon Traian 
Lazăr, primarul din Blăjeni, 
cu calități vocale 
incontestabile, apoi tânăra 
Geanina Petrușel. Comuna 
organizatoare a fost 
reprezentată de solistul 
Nicolae Florea, spectacolul 
terminându-se cu muzică 
folk, în interpretarea Anei 
Florea. Spectacolul reușit, 
ziua însorită, panorama 
minunată ce se deschide 
privirilor de pe platou și, de 
ce nu, cumpărăturile au 
făcut ca toți participanții la 
târg să se simtă bine, 
nimeni să nu regrete efortul 
făcut sau timpul petrecut la 
înălțime.

Mircea Borza, din Ohârșa, 
a adus la Târgul meșterilor 

populari ceramică 
utilitară.


