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ATRACTIVE LA 
DEPOZITELE ÎN LEI 

PERSOANELOR FIZICE!
x la 30 de zile - 

60% /an 
prin capitalizare - 80%/an 

x la 90 de zile - 
62% /an 

prin capitalizare - 78%/an^

Eclipsa la televiziune 
si radio

Eclipsa totală de 
Soare este astăzi 
„vedeta” tuturor posturilor 

de televiziune și de radio, în 
cadrul unor programe 
speciale care vor oferi 
românilor, pe parcursul mai 
multor ore, posibilitatea de a 
fi conectați sub diverse 
forme la intensitatea acestui 
spectaculos eveniment.

Programul PRO TV 
„Eclipsa” va începe în jurul 
orei 11.00 și va cuprinde 
transmisii în direct din 
localități situate pe banda de 
totalitate a eclipsei (Arad, 
Timișoara, Hunedoara,
Petroșani, București,

^Râmnicu Vâlcea și Neptun),
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precum și din localități unde 
fenomenul se va observa 
parțial (Târgu Mureș, Baia 
Mare, Sinaia, Chișinău ș.a.). 
Comandamentul centra) al 
PRO TV se va afla la Palatul 
Parlamentului, avându-l ca și 
coordonator pe Cristian 
Tabără, în timp ce 
corespondenții din teritoriu 
vor avea ca invitați specialiști 
care vor comenta amplu 
evenimentul. Eclipsa va fi 
transmisă Ia PRO TV și dintr- 
un elicopter ce va survola 
cerul Capitalei pe întreaga 
durată a fenomenului.

Sub genericul „Eclipsa ’99 
în direct”, la TVR 1 
telespectatorii vor putea 

urmări de la ora 12.00 o 
emisiune-magazin bogată în 
informații și axată pe 
transmisii directe de la 
Timișoara, Râmnicu Vâlcea, 
Observatorul Astronomic din 
București, Mangalia și Vârful 
Coștila, în colaborare cu 
studiourile teritoriale din 
Craiova, Timișoara și Iași.

Programul AATEATI1 
dedicat eclipsei va debuta la 
ora 9.00 cu „Teo și Mircea Șou 
în tricou la eclipsă”, urmat de 
o ediție specială a 
„Observatorului eclipsei” (de 
la ora 12.00). Programul va 
continua cu emisiuni de 
vacanță, un spectacol-concert 
de la Mangalia și transmisii 

duplex în direct de pe 
traseul eclipsei.

RARIO ROMÂXIA 
CULTURAL va difuza 
programul special sub 
forma unei „drame”, 
desfășurată pe parcursul a 
16 ore (de la 8 la 24). 
Protagoniștii, Soarele și 
Luna, vor schimba pe rând 
masca Thaliei cu cea a 
Melpomenei, după un 
scenariu dictat de sora și 
stăpâna zilei, Urania. Ziua 
eclipsei se va încheia la 
Radio România Cultural 
sub genericul „Soarele și 
Luna lasă loc stelelor” sau 
emisiunea „Noaptea 
marilor interpreți”. (G.B.)

PAGINA A VI-A
Lege privind unele 

măsuri de protecție a 
persoanelor încadrate 

in muncă

Un magazin 
îngrijit și nrdanat

La sfârșitul anului 1998, 
magazinul mixt din cartierul 
,.Progresul", Deva (strada 
Horia, bloc 4), a fost cumpărat 
de către un singur asociat, 
denumirea societății fiind SC 
Alimens 22 SRL.

în primăvara următoare, 
proprietarul care a cumpărat 
aceste spații a trecut la 
renovarea lor completă, 
dându-le un aspect nou, 
atrăgător.

Cele câteva mii de 
persoane care trec zilnic 
pragul magazinului - locuitori 
din cartier, dar și persoane în 
trecere prin Deva - găsesc 
aici o gamă sortimentală 
diversificată de produse 
alimentare, dar și industriale, 
fiind mulțumite de serviciile 
personalului. Fiecare dintre 
cele cinci raioane este îngrijit 
șl ordonat, salariatele 
acordând atenție aparte 
acestei importante laturi a 
comerțului, care este igiena. 
Părerea unei doamne că „aici 
totul strălucește de curățenie" 
nu-i exagerată. Este o 
realitate. (E.S.)

S<C CETATE

VINDE
Făină albă 550
2500 iei

+ TVA
tel/fox 218963,217937,214225\

Sărbătoare de suflet la Orăștie
Alături de atâtea manifestări 

prilejuite de fenomenul natural al 
eclipsei, Orăștia se pregătește 
să-și sărbătorească împlinirea a 
775 ani de atestare 
documentară. Cu toate greutățile 
prin care trec agenții economici 
și oamenii acestui municipiu 
Primăria și agenția de impresariat 
SC Zodiac Prest SRL Orăștie 
doresc să aducă o pată de 
culoare în viața oamenilor acestui 
oraș dându-le prilejul să se 
destindă timp de 3 zile (12-15 
august 1999), când evenimentul

va fi marcat de un mare Festival 
Cultural Sportiv la care vor 
participa oameni de seamă din 
lumea politică, științifică și 
culturală, vedete ale muzicii 
ușoare și populare, dar și spor
tive.

Istoria orașului atât de 
bogată în lucruri deosebite va fi 
readusă în memoria locuitorilor 
prin simpozioane, conferințe, 
expoziții, dezvelirea unui monu
ment de artă și apariția 
monografiei orașului, dar pentru 
marea masă de oameni în zona

de agrement a orașului (la 
stadionul Mecanica, în 
apropierea podului de la gară) 
va avea loc un amplu Festival 
Muzical-Sportiv cu parti
ciparea soliștilor Silvia 
Dumitrescu, Marina Florea, 
Daniel Robu, Monica Anghel, 
Dan Spătaru, AS XX, Blue 
Charme, formația Mircea Rusu 
Band, Iris, Riff, Mike&the Blue 
Spirits, Echinox, Simbol,

Prof. Dora CIAMA
(Continuare în pag. 2)

La SC “Apaterm” SA Deva

Demersuri 
susținute pentru 
atragerea unor 

finanțări externe
Consemnam nu de mult într-un articol, în 

urma unui interviu cu dl ing. Liviu Antal, 
directorul general al SC Apaterm SA Deva, că 
unitatea are în acest an un program de investiții 
însumând peste 13 miliarde de lei, din care 9 
miliarde de lei fac obiectul unor lucrări 
executate în regie proprie. Interlocutorul aprecia 
încrederea acordată firmei sale de către 
Consiliul local Deva de a realiza prin eforturi 
proprii un asemenea volum de investiții, ca 
motivație a forței tehnice, profesionale și de 
mobilizare a colectivului și a faptului că vor fi 
soluționate anumite probleme generate de 
blocajul economico-financiar.

în aceeași discuție, directorul general al 
“Apaterm” Deva sublinia preocuparea 
consecventă a conducerii unității în direcția 
atragerii de finanțări externe pentru executarea 
unor ample lucrări de îmbunătățire a sistemului 
de alimentare cu apă și agent.termic din

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Când purceaua este moartă 
în cocină

Ce-avem noi 
cu capra 

vecinului?
Intenția nu este de a face săpături 

pentru a găsi originea expresiei care 
definește “moartea caprei vecinului”, 
asta ținând poate șl de codul genetic al 
românului. Dacă la noi toate merg așa cum 
nu ne putem aștepta mai rău, dacă nu se 
mal leagă nimic pentru binele promis 
poporului, dar în schimb se realizează totul 
pentru suspuși, dacă economia 
subterană o concurează puternic pe cea 
reală, dacă PIB-ul scade văzând cu ochii, 
Iar Inflația și deficitul bugetar nu se mal 
înscriu în cifrele de control, dacă 
Investitorii străini ne cam ocolesc (știu el 
de ce), dacă producătorul autohton este 
extergilnat cu bună știință sau dacă 
eclipsa nu ne aduce destui bani, iar FMI- 
ul ne mai trage niște condiții la acordul 
stand by, nimeni nu știe cine sunt vinovății 
de provocarea unor astfel de situații. Toți 
s-au obișnuit să spună că o fatalitate, că 
ne pasc ghinioanele dacă nimic nu ne iese

Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

Banca Transilvania acordă persoanelor fizice o gamă 
largă de credite. Destinațiile creditelor pot fi: cumpărări/ 
construcții de locuințe, amenajări de imobile, 
achiziționarea de autoturisme, bunuri de folosință 
îndelungată. Nivelul creditului care se poate acorda este 
în toate cazurile de maximum 70% din costul investiției

propuse. Pentru diferența față de costul total al investiției este necesar 
ca solicitantul să facă dovada participării cu fonduri proprii.

Creditele se acordă pe o perioadă de 1-5 ani, iar în cazul construcțiilor 
de locuințe solicitanții pot beneficia de o perioadă de grație de până la 6 
luni, timp în care nu se rambursează rate din creditul acordat. Suma 
creditată poate fi de maximum 350 de milioane lei în cazul creditelor 
acordate pentru construcția sau achiziția de locuințe și de maximum 100 
de milioane lei în celelalte cazuri, fiind direct proporțională cu posibilitățile 
de rambursare. Solicitanții trebuie să prezinte în acest sens acte 
doveditoare (adeverință de venit lunar al familiei, adeverință de venit lu
nar pentru doi giranți, prezentarea eventualelor venituri suplimentare).

Dobânzile și ratele se achită lunar conform graficului întocmit la 
aprobare prin debitarea automată a contului de disponibil al beneficiarului.

în ceea ce privește garanțiile asigurătorii, acestea trebuie să acopere 
nivelul creditului și dobânda pentru primul an de creditare. Garanțiile pot 
fi: ipoteca asupra imobilului cumpărat, modernizat și/sau amenajat, 
ipoteca asupra altui imobil proprietate a solicitantului sau giranților, hârtii 
sau bunuri de valoare. Bunurile aduse în garanție se asigură pe toată 
perioada creditării, iar drepturile de despăgubire sunt cesionate băncii 
până la acoperirea integrală a datoriei.

în decursul primului semestru al anului în curs au apelat la acest gen 
de credite peste .900 de clienți, valoarea creditelor acordate depășind 17 
miliarde lei.

Serviciul - oferit de Banca Transilvania - de încasare a taxei de viză 
pentru Ambasada SUA se bucură de un mare interes din partea persoanelor 
fizice. Serviciul a fost creat pentru a economisi timpul clienților, aceștia 
fiind scutiți de deplasările repetate la București.

în cazul în care nu este necesar un interviu la Ambasada SUA pentru 
obținerea vizei, clientul trebuie să completeze documentația, care se poate 
solicita la orice reprezentanță locală DHL, să plătească taxa de viză la 
oricare din sucursalele Băncii Transilvania și să expedieze ac\ele la 
Ambsada SUA. Taxa se achită în lei și reprezintă contravaloarea a 45 USD. 
Avantajele conferite sunt:

3 Singurul act necesar este buletinul de identitate
S în afara taxei de viză, clientul nu trebuie să plătească nici un fel de 

comision sau taxă suplimentară
2 Plata taxei nu necesită deschiderea unui cont
3 Termenul de transfer al banilor este de maximum două zile
în decursul primului semestru al anului în curs, peste 16.000 de clienți 

au apelat la serviciul oferit de Banca Transilvania.
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(Urmare din pag, t)

Profetul, Canon, Imperial M etc., 
cu întreceri de fotbal la care va 
fi prezent și îndrăgitul fost portar 
al naționalei României și al 
echipei Steaua București, Helmut 
Duckadam, prezentarea 
campionului european de juniori 
la karate Hosu Mihai, component 
al clubului de karate “Dacicus", 
concursuri cu participarea 
spectatorilor, toate gratuite, jocuri 
distractive, focuri de artificii, 
chioșcuri alimentare, locuri de 
campare cu corturi sau rulote. 
Este o bucurie a tinerilor, dar și a 
adulților care, deși mai simt nos
talgia plimbărilor sub castanii 
înfloriți de altădată din centrul 
orașului, vor savura acum

“Când soarele se oprește...”
Astăzi, în Deva, toate drumurile duc la...Cetatea orașului. 

Aici va fi întâmpinată eclipsa de soare cu ritualuri străvechi, cu 
cântec, joc și voie bună, într-un amplu spectacol organizat de 
Primăria municipiului Deva, purtând genericul “Când soarele se 
oprește...', realizat și regizat de Emil Mîndru.

Programul manifestării va debuta la ora 11,30, când va 
avea loc adunarea participanților în fața porții principale a 
Cetății, sub semnul legendei Soarelui și a Lunii. După 
prezentarea unei scurte istorii a dacilor din județul Hunedoara, 
alaiul ce însoțește un car tras de patru bivoli (în care se află cei 
doi frați care vor fi transformați apoi în Soare și Lună) se va 
îndrepta spre cetate. în timpul desfășurării eclipsei (între 12,35 
- 15,25) vor fi prezentate pe un fond muzical toate scrierile 
istoricilor, din antichitate până în contemporaneitate. Programul 
va continua în spiritul acelorași tradiții străvechi ale acestor 
locuri (sacrificări, jocuri și alte ritualuri), până în dimineața zilei 
următoare. Finalul spectacolului (avându-i în “rolurile" principale 
pe actorii Teatrului de Estradă Deva) va fi marcat de un joc de 
artificii (la ora 4,30), urmat de dansul “Ciuleandra". (G.B.)

(Urmare din pag. 1) 

municipiul reședință de județ. în 
acest sens se află în derulare 
un amplu program cu Agenția 
Daneză de Protecție a Mediului, 
dispusă îp acordarea unui 
credit substanțial. Cooperarea 
a întârziat o vreme, deoarece 
“Apaterm” Deva nu dispunea 
de instrumentul de garantare a 
creditului, respectiv de obținere 
a agrementului de garanție 
bancară. Și aceasta din cauză 
că nu era clarificată situația 
punctelor termice și a spațiilor 
aferente, a apartenenței lor. 
Acum lucrurile sunt lămurite. în 
baza Legii patrimoniului, spațiile 

^pe care sunt amplasate

Miercuri,
11 august

TVR 1
9.30 Matineu de vacanță 

11.00 TVR Cluj-Napoca 12.00 
Eclipsa '99 15.00 Concertele 
Golden Brâu (r) 17.30 O 
familie ciudată (s) 18.10 Voie 
bună la TVR 19.10 Sunset 
Beach (s, ep. 507) 20.00 
Jurnal. Meteo. Sport 20.45 
Camera misterelor 21.00 
Eclipsa '99 22,30 Clive 
James: Vedere din Buenos 
Aires (do) 23.25 Jurnalul de 
noapte

TVR 2
8.00 Sailor Moon (r)

10.15 Limbi străine. 
Franceză 10.40 O familie 
ciudată (r) 11.10 Star Trek
(r) 12.00 Ultimul tren (r)
13.10 Căsuța din preerie
(s) 14.00 Emisiune în limba 
maghiară 15.00 Rebelul (s) 
16 00 Grecia (s) 16.45 

sSanta Barbara (s) 17.30

Sărbătoare de suflet 
la Orăștie

frumusețea locului situat pe malul și locuitori din orașele județului
râului Orăștiei și a primului 
spectacol de amploare din 
municipiul Orăștie. Cu toții 
sperăm că datorită televiziunii, 
care va mediatiza evenimentul, 
ca și radioului și presei, Orăștia 
va fi cunoscută prin această 
manifestare în țară nu numai prin 
industria de blănuri, cum se știa 
în trecut, ci și prin istoria trecută 
și prezentă a municipiului, că vor 
fi atrași de aceste locuri cu 
oameni minunați și vor găsi 
interes pentru a investi în 
economia municipiului nostru.

Sperăm că vom avea alături 

Demersuri susținute pentru atragerea unor finanțări externe
punctele termice îi revin SC 
“Apaterm" SA Deva; urmează a 
fi Intabulate pe numele său, 
folosindu-le drept garanții 
bancare. Ca urmare, încă de la 
începutul anului viitor, programul 
cu Agenția Daneză de Protecție 
a Mediului, susținută de 
Ministerul Mediului și Energiei 
din Danemarca, printr-o donație 
de 25 la sută din valoarea 
proiectului, va putea deveni 
operațional. SC “Apaterm" SA 
Deva este pregătită să înceapă 
lucrările la orice oră.

Demersurile pentru 
atragerea de finanțări externe

Medicina pentru toți (r) 
18.00 Primul val (s, ep. 15) 
19.00 Tinere talente (p. III)
19.30 Em. pentru 
persoanele cu handicap 
20.00 Mă lasă nevastal (co. 
Franța 1996) 21.30
Teleenciclopedia (r)

ANȚENA I
7.10 Cafea cu parfum de 

femeie (s) 8.00 Cutia cu 
jucării 10.50 Știri 11.00 Kelly 
(s) 11.30 Aventuri în junglă 
(s) 12.00 Tropical Heat (s) 
13.00 Știrile amiezii 13.15 
Viitorul începe azi (s) 14.00 
Esmeralda (s, ep. 88) 15.00 
Ape liniștite- (s, ep. 98)
16.10 Luz Maria (s, ep. 67) 
17.00 Știri 17.28 Leonela (s, 
ep. 123, 124) 19.00
Observator 20.03 Eliberarea 
(f. SF SUA 1995) 21.55 
Damon (s, ep. 5) 22.20 
Observator 22.53 Jan
darmul se însoară (co. 
Franța 1968) 

nostru și chiar din județele 
vecine și vom simți cu toții 
aceeași bucurie când vom 
cânta melodia deja îndrăgită 
“Orașul meu", compusă și 
interpretată de Costel Bălan 
care va apărea pe casetă în 
zilele Festivalului și care va fi 
cu siguranță pe buzele tuturor.

Rămâne doar să ne întâlnim 
într-un moment al bucuriei și al 
mândriei că știm să prețuim 
istoria, spațiul mioritic 
românesc, oamenii care au 
știut și știu să învingă tot ce-i 
greu.

Două spargeri 
- 14 milioane 

de lei
L prejudiciu

Polițiștii din Vulcan 
cercetează un grup de trei 
indivizi care, într-o noapte, au 
pătruns prin efracție în incinta 
a două societăți comerciale din 
localitate, de unde au furat 
bunuri în valoare de 
14.000.000 de lei. Este vorba 
de Alin Cojocaru, un recidivist 
de 31 de ani, Alin Octavian 
Rusu, 19 ani și C.D., minor de 
17 ani. Toți din Vulcan.

vizează și cooperarea cu 
prestigioasa firmă germană 
“Manessmann”, în vederea 
acordării unui credit avantajos, 
cu rambursarea într-o perioadă 
mai mare de timp. Banii vor fi 
dirijați de asemenea spre 
îmbunătățirea rețelei de 
termoficare, dar și spre 
procurarea aparaturii necesare 
echipării noii stații de epurare, 
aflată în execuție în Deva. Fapt 
pozitiv, partenerii germani 
acceptă drept garanții bancare 
echipamentele pe care tot ei le 
vor asigura.

Alte două proiecte de

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tăul 10.00 
Tânăr și neliniștit (r) 10.45 
Doctor în Alaska (s) 11.45 
Walker, polițist texan 4r) 
13.00 Știrile PRO TV 13.10 
Atentat la Vatican (r) 14.35 
Monștrii (s) 15.00 Familia 
Bundy (s) 15.30 Ștrengărița 
(s, ep. 78) 16.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.40 Aripile 
pasiunii (s, ep. 61) 18.30 
Inimă de țigancă (s, ep. 67)
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Dracula (f. horror SUA ’92) 
22.25 Știrile PRO TV 22.30 
Prietenii tăi (s, ep. 74) 23.00 
Millennium (s)

ACASĂ
7.00-12.45 Filme și 

seriale (reluări) 13.30 Maria 
(s) 14.15 Soldați în paradă 
(r) 16.00 Preclosa (s) 17.00 
Celeste se întoarce (s)

Ce-avem noi...
(Urmare din pag. 1)

cum trebuie. Parlamentarii 
nu sunt vlnovațl că leafa 
bună le merge, dar vidul 
legislativ persistă în multe 
domenii, precum nici 
guvernanții nu se simt 
răspunzători că reforma și 
restructurarea se găsesc în 
mare suferință, ca și 
privatizarea făcută de FPS 
uneori contraproductivă.

Spălându-se pe mâini, 
fiecare aruncă pisica moartă 
(ba chiar șl purceaua) în 
grădina vecinului, dorindu-i 
să-i moară și acestuia capra.

Cum nu toate 
blestemele se leagă, iată că 
nu numai că nu mor caprele 
vecinilor (chiar dacă au limba 
albastră, precum cele ale 
bugarilor), dar dau și mai 
mult lapte, de calitate. Așa 
se explică de ce vecinilor, 
mal ales celor dinspre vest, 
le merge mult mai bine ca 
nouă. Lor II se Iartă datorii, 
la el vin Investitorii, ei nu-și 
omoară producătorii
autohtoni.

De la o vreme încoace, 
de când năpasta aruncată de 
NATO a căzut asupra 
Iugoslavilor, puterea
noastră se tot agită să 
participăm la reconstrucție 
prin Kosovo șl în alte zone 
distruse, în vreme ce la noi 
totul este lăsat de Izbeliște, 
într-o asemenea situație, 
evident că înclinăm să-i dăm 

fezabilitate au ca teme 
perfecționarea rețelei de 
termoficare și retehnologizarea 
sistemului de distribuție a apei 
potabile, proiecte susținute cu 
credite acordate de Banca 
Mondială și nerambursabile în 
procent de 70 la sută. “Apaterm" 
Deva a depus documentația la 
MF pentru evaluare și se află pe 
lista de așteptare pe lângă șapte 
orașe mari din țară. A revenit în 
actualitate și studiul conceput 
împreună cu parteneri din Grecia 
în urmă cu câțiva ani.

- Putem spune că avem 
suficiente programe și proiecte 

18.00 Dragoste și putere (s) 
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s) 21.05 
Concursul „Stai Acasăl”
21.15 Lanțurile iubirii (s, 
ep. 31) 23.00 Pasiune 
pentru crimă (thriller SUA 
’80)

PRIMA TV
7.00 Trăiește vara cu 

Nadine (r) 8.00 Dimineața pe 
plajă 12.00 Karaoke Show 
13.00 Pretutindeni cu tine 
(r) 14.00 Nimeni nu e 
perfect (s) 15.00 Jerry 
Springer Show 16.00 
Pretutindeni cu tine (s) 
17.00 Trăiește vara cu 
Nadine 18.00 Știri 19.00 
Comisarul Rex (s) 20.00 
CI5: Profesioniștii (s) 20.50 
Real TV 21.00 Karaoke Show 

Ohbg>*
10.1 0 Johnny Belinda 

(dramă SUA 1948) 11.45 

dreptate dlul Mircea 
Coșea, prlmvlcepre- 
ședlnte al UFD, care 
consideră că Guvernul țării 
noastre, autoritățile 
statului român au pierdut 
contactul cu realitățile in
terne, devenind, ca 
urmare a incompetenței 
sau oportunismului, 
dependente de indicațiile 
șl scenariile unor foruri 
politice și financiare 
străine, în acest sens 
Acordul cu FMI fllnd cel mai 
elocvent exemplu. în lipsa 
unui program propriu 
coerent de utilizare și 
rambursare a creditelor 
solicitate, suntem nevoiți 
să acceptăm soluțiile 
organismelor financiare, 
care în prea puține cazuri 
au avut . rezultate 
favorabile.

Un caz tipic de încălcare 
a cuvântului dat îl 
reprezintă și contractul ce 
creează unele avantaje 
unor investitori (vezi cel cu 
Renault), în timp ce alții 
(Daewoo, spre exemplu) 
nu beneficiază de astfel de 
prevederi, discriminările 
practicate față de unii 
investitori creând o imag
ine nu tocmai agreabilă în 
exterior. Pentru a nu mai 
fi Invidioși pe capra 
vecinului, ar trebui mal întâi 
să vedem de ce a murit 
purceaua noastră în 
cocină, nu?

cu parteneri externi, în 
derulare sau în pregătire, 
pentru tot ceea ce înseamnă 
sistemele noastre de 
alimentare cu apă și agent 
termic, a căror materializare 
necesită circa 800 de miliarde 
de lei, concluziona dl director 
general al SC "Apaterm” SA 
Deva, ing. Liviu Antal. 
Important și necesar este să 
ne intensificăm eforturile 
pentru pregătirea tuturor 
condițiilor și oportunităților 
pentru ducerea lor la bun 
sfârșit. Cu cât mai repede cu 
atât mai bine.

Hamlet (dramă SUA 1996)^ 

13.45 Aventuri pe mare 
(co. SUA 1994) 15.15 Alo, 
aici Denisei (co. SUA 1995)
16.30 Legendele toamnei 
(dramă SUA 1994) 18.45 
Iubitul meu se însoară 
(co. romantică SUA 1997)
20.30 Stargate (f. SF. SUA 
1994) 22.30 Un tată în plus 
(co. SUA 1997)

PRO TV - DEVA
06.15-07.00 Program 

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

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

nețeșccp
Miercuri, 11 august

Z BERBEC
Nici dv. nu știți cum de ați 

scăpat așa ușor din capcana 
întinsă de către colegii de la 
serviciu. Altădată fiți vigilenți șl 
lucrați astfel încât să nu vi se 
poată reproșa nimic.

O TAUR
Nimeni nu prea mai suportă 

aerele grandomane și privirile 
arogante pe care le aruncați 
celor din anturaj. Nu sunteți cu 
nimic mai bun decât cei cu 
care ieșiți.

Z GEMENI
Ceva nu e în regulă cu 

rudele apropiate, poate chiar 
cu părinții. N-ar strica să dațl un 
telefon sau poate chiar să le 
faceți o vizită.

Z RAC
Problemele de sănătate nu 

vă dau pace. V-ați creat deja o 
dependență de calmante și asta 
nu este bine pentru nervii dv., și 
nici pentru ai celor din jur, care 
sunt destul de îngrijorați pentru 
dv.

O LEU
N-ar fi rău să faceți niște 

schimbări de “decor" în viața 
dv. O excursie la munte sau o 
călățorie în locuri mai 
îndepărtate vă va ajuta să 
respirați mai liniștit în zilele 
următoare.

Z FECIOARĂ
De ce atâta încăpățânare să 

încheiați niște contracte care 
nu vor aduce nici un beneficiu? 
Doar cu orgoliu nemăsurat nu 
vă veți putea hrăni și planurile 
mărețe vor dispărea curând.

O BALANȚĂ
Ați făcut câteva greșeli în 

ultima vreme, dar nu vă 
recunoașteți vina. Nici faptul că 
abuzați cu grație de afecțiunea 
și mila celor din jur nu vă face 
cinste. Repliați-vă și schimbați- 
vă atitudinea.

O SCORPION
Nu sunteți în stare nici acum 

să vă potoliți instinctele 
violente? Gândiți-vă că de 
comportamentul dv. depind 
reușitele viitoare. Un pic de 
temperare v-ar ajuta să obțineți 
mai multe.

Z SĂGETĂTOR
Nici superficialitatea, nici 

ignoranța dv. nu vă mai 
preocupă. Nu vă gândiți decât 
la succes; pe care nu o să-l 
aveți niciodată, dacă nu vă 
schimbați stilul de lucru și 
anturajul.
3 CAPRICORN [/

Vă paște un examen greu, 
pe care o să-l treceți cu brio. 
Stresul din ultima vreme, cauzat 
de emoțiile acestui eveniment, 
vă va provoca migrene ușoare, 
dar apoi veți avea o vacanță 
de vis.

Z VĂRSĂTOR
Cel puțin aveți bunul simț și 

plecați capul când vi se face 
observație. Cine râde la urmă, 
râde mai bine! Aveți încredere 
în farmecul dv. și nu veți da 
greș, indiferent în ce acțiune v- 
ați implicat.

O PEȘTI
Sunteți mai sfătoși ca 

niciodată. Din cauza aceasta 
prietenii se bazează pe dv. Veți 
crește în ochii șefilor și veți fi 
răsplătit ca atare; asta numai în 
cazul în care șefii voștri sunt 
obiectivi.

___________ /
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Azi, miercuri, în faza a 
ll-a a Cupei României la 

fotbal
După câte ne-a relatat dl Vasile 

Nemeș, secretar al Asociației 
județene de fotbal, azi după amiază, ' 
de la ora 17, se desfășoară faza a 
două a Cupei României la fotbal, lată 
și programul echipelor hunedorene 
calificate până acum în această 
fază a celei mai populare competiții 
fotbalistice:

OLTCHIM RÂMNICU 
VÂLCEA - MINERUL CERTEJ:

- MECANICA U. SIBIU - 
CETATE DEVA;

- HÂRTIA PETREȘTI (Alba 
lulia) - MINERUL URICANI;

- AS INTER PETRILA (fost 
Parângul Lonea) - MINERUL 
LUPENI

Din păcate, competiția “surpri
zelor”, cum mai este denumită Cupa 
României, nu se bucură de atenția 
cuvenită din partea multor conduceri 
de cluburi, din eșaloanele din cate
goriile inferioare - județ, Diviziile D și 
C și chiar B, manifestând dezinteres 
față de pregătirea echipelor și parti
ciparea lor la meciurile planificate. 
Interesul scăzut din partea acestor 
factori este generat de condițiile 
precare (materiale și financiare) cu 
care se confruntă marea majoritate 
a asociațiilor, secțiilor de fotbal și a 
cluburilor. Nu întâmplător sunt trimise 
în deplasare în meciurile de cupă 
“echipe” puternic întărite cu rezerve 
și... juniori, pentru că nu există bani 
pentru noi deplasări într-o eventuală 
calificare. Abia ajunsă în fazele su
perioare, când se întâlnesc echipe 
din Divizia A, interesul cluburilor, al 
spectatorilor crește la cote înalte. 
Până atunci, să urmărim compor
tarea divizionarelor noastre “C“ 
ajunse în această fază.

Conferință de presă

Țintim creșterea 
eficienței și treptat 

echipa va juca și 
spectaculos

Cu riscul de a ne re- punerea în valoare a “tri- 
peta, dorim să subliniem dentului” Mitrică, Sandor, 
din nou, până înțeleg și Pavel. Avem în vedere și 
alții, importanța pe care creșterea vitezei de joc în 
conducerea clubului Cor- acțiunile ofensive, progre- 
vinul o acordă primirii, tra- sia la mijloc pentru a tra
tării și posibilităților de in- versa cât mai repede și 
formare și documentare a sigur centrul terenului și 
ziariștilor prezenți la parti- apoi îmbunătățirea finali- 
dele hunedorenilor. Prin- zării, unde azi, foarte rar, 
tre acestea se numără și elevii mei au rupt ritmul 
organizarea și desfășu- de joc, fapt manifestat și 
rarea conferințelor de prin numărul scăzut al 
presă, la care participă de ocaziilor de gol. Totuși, re- 
fiecare dată între 10-14 zultatul este acela care 
colegi de breaslă. contează, care arată efi-

lată declarația antre- ciența și treptat vom ajun- 
norului Victor Roșea, din ge să jucăm și spectacu- 
care am putut distinge cu los. Deocamdată, având 
claritate ceea ce ne-a inte- în vedere tinerețea jucă- 
resat pe toți despre modul torilor, ne interesează for- 
de abordare a acestei difi- marea, pregătirea lor în 
cile întâlniri: condițiile atingerii scopu-

“Discutând despre jo- lui propus - victoria și deci 
cui echipei mele, aș dori punctele care să ne 
să precizez că ne-am aș- aducă și un loc bun în cla- 
teptat la un meci greu, sament, care aduce și pu- 
pentru că noi cunoaștem blicul la stadion. Dorința 
atât valoarea adversarului, noastră, a conducerii clu- 
fiind una dintre cele mai bului, este de a schimba 
bune echipe din serie, cât mentalitatea unor jucători, 
și posibilitățile materiale și să promovăm profesiona- 
financiare care pot asigu- lismul în care să primeze 
ra o pregătire corespun- dorința de a învinge, iar 
zătoare a sportivilor. Să atunci când întâlnim un 
nu uităm că în ultimii 4-5 adversar puternic, să știm 
ani Gaz Metan a avut un să pierdem cu capul sus, 
cuvânt greu de spus. Am cu demnitate.” 
abordat jocul ca atare și După declarația și
am tratat la fel de serios aprecierile asupra jocului 
atât faza de apărare cât și susținute de dl Hie Vlad, 
de atac. Suntem abia la președintele clubului Gaz 
începutul formării echipei, Metan, cei doi au răspuns 
promovăm juniori din pro- întrebărilor puse de con- 
pria pepinieră și după frații noștri. De la antre- 
cum s-a observat și azi, norul principal al hune- 
mai avem de lucru la îm- dorenilor am înțeles că dl 
bunătățirea relațiilor de președinte ing. V. lacob 
joc între jucători și corn- poartă tratative cu Astra 
partimente, trebuind să pentru ex-hunedorenii 
eliminăm deficiențele ce Daniel Dăscălescu și 
se manifestă în trecerea Cireș. Poate auzim vești 
rapidă de la faza de apă- bune.
rare la faza de atac, prin Sabin CERBU

Handbal feminin - Universitatea 
Remin Deva

Stagml de 
pregătire fizică 

generală s-a 
încheiat

Luni, 2 august a.c., handbalistele devence, 
împreună cu conducerea clubului, Gheorghe 
Crișan - președinte, Ion Mătăsaru - director 
tehnic și Marcel Șerban - antrenor, s-au aflat 
pe stadionul Cetate din Deva. Sportivele au 
fost supuse probelor de control - ultima fază 
din stagiul de pregătire fizică generală - stabilite 
de FRH, probe trecute cu brio de toate com
ponentele echipei. De menționat că, pe lângă 
vechiul lot al handbalistelor devence, au par
ticipat la acest test și sportivele nou venite la 
Univ. Remin Deva: Alina - Cristina Cârnu (Rul
mentul Brașov), Simona Bistriceanu (Artego 
BTT Tg. Jiu), Florica Buda (Bekescsaba Unga
ria), Claudia Boronschi (LFS Buzău), Alina 
Milășan (Famos Odorhei), actualmente studente 
în anul 1 la Universitatea Ecologică din Deva.

Deplasarea prevăzută în programul echipei 
la Sf. Gheorghe, a vizat pregătirea specifică. 
De asemenea, programul mai prevede și o serie 
de jocuri de verificare cu lotul României de 
junioare, Rulmentul Brașov și echipa gazdă din 
Divizia A. Pregătirea specifică va continua cu 
turneul internațional organizat la Deva în zilele 
de 13-15 august a.c., cu participarea unor 
echipe valoroase ca Oltchim Rm. Vâlcea, Rapid 
București, Thelena S.K. Tolna (Ungaria), Univ. 
Ursus Cluj, Ciserom Sebeș, echipe de Ligă 
Națională. în perioada 20-21 august, Remin 
încheie perioada de pregătire dinaintea cam
pionatului cu participarea la turneul organizat de 
echipa maghiară. Primul joc oficial susținut de 
echipa deveană în Liga Națională se va disputa 
în data de 1 septembrie 1999, ora 18,00, la Sala 
sporturilor din Deva, în compania echipei H.C. 
Dorobanțu Ploiești.

Greutățile de ordin financiar cu care se 
confruntă echipa au făcut ca programul sta
giului de pregătire să sufere unele modificări. 
“Toate bune și la locul lor din punctul de vedere 
al programului de pregătire, dar marea mea 
supărare este că nimeni dintre oamenii de 
sport din Deva nu se înghesuie să ajute echipa 
financiar, cu excepția SC Agro - Company SRL, 
SC Marișca SRL și FIRAS SA Deva, care se 
străduie să asigure hrana jucătoarelor. Nimeni 
nu vrea să vadă că jucătoarele sunt în pragul 
începerii campionatului și nu au încălțăminte, 
echipament adecvat ligii în care joacă, mingi 
pentru pregătire și nici chiar plase pe porțile de 
handbal", mărturisea prof. Ion Mătăsaru, 
directorul tehnic al echipei, adăugând că dacă 
situația mai persistă va fi nevoit să renunțe la 
visul său de-o viață, devenit doar de puțin timp 
realitate - promovarea echipei Univ. Remin 
Deva în Liga Națională.

Cristina CfNDA

Debut spectaculos

VICTORIA DOBRA - 
MINERUL ANINOASA 

5-0
Prima etapă a ediției 1999-2000 a Cam

pionatului Diviziei D disputată duminică 8 august 
a.c. a stat sub zodia surprizelor. Favoritele 
hârtiei, echipele care anul trecut s-au bătut 
pentru promovare - Dacia Orăștie și Victoria 
Călan - serios afectate de tranziție, au avut un 
start ezitant, obținând un singur punct. în 
schimb, toate echipele nou promovate au avut 
evoluții curajoase, trei dintre ele care au jucat 
acasă obținând victorii, iar Casino Ilia - care a 
evoluat în deplasare - pierzând la limită (1-2).

în acest sens este de remarcat prestația 
Victoriei Dobra care s-a impus de o manieră 
categorică 5-0 pe teren propriu, devenind astfel 
prima lideră a clasamentului. Conducerea clu
bului Victoria Dobra - Lucian Sârb, Mircea 
Șimoc, Floricel Kuș, Constantin Bumbaru - a 
reușit câteva transferuri de senzație întărind 
echipa cu jucători bine cotați (Jolvinski, Toth, 
Boldor etc). Iar în organizarea partidei de debut 
în Divizia D s-a ținut cont de toate detaliile, 
terenul, asistența medicală și prestația oa
menilor de ordine fiind impecabile.

Jocul a debutat furtunos, după doar 6 mi
nute gazdele reușind deschiderea scorului, în 
urma unei diagonale a lui Toth, Boldor șutând 
puternic din afara careului și: 1-0. Și în conti
nuare dominarea Victoriei a fost totală, Vișan 
(min. 15) și Jolvinski (min. 25) fiind opriți doar de 
...bare. Ocaziile ratate erau să se răzbune în 
min. 21 când oaspeții au avut o bună ocazie de 
a egala, dar Sicoe a fost blocat de Szocs. 
Finalul reprizei a adus cu sine desprinderea 
gazdelor. în minutul 38 Boldor a ieșit din nou la 
rampă și în urma unei curse de 40 metri în care 
a depășit în dribling trei adversari a înscris 
pentru: 2-0. Apoi, în minutul 44 dispecerul Toth 
a prins o torpilă de la 35 metri și a stabilit scorni 
la pauză: 3-0.

Repriza secundă a început în nota de domi
nare a oaspeților, minerii având câteva ocazii 
de a înscrie golul de onoare. Dar cei care au 
înscris au fost tot gazdele, în minutul 82 Vișan 
punctând pentru 4-0, iar în minutul 89 Opar- 
lescu stabilind scorul final: 5-0.

Partida a fost arbitrată de Vasile Capotescu 
- Hunedoara. Observator din partea A.J.F. - 
Nicolae Stanciu.

VICTORIA: Szocs - Sas, Jolvinski, Suciu, 
Costea - Boldor (83 Opariescu), Vișan, Kuș (53 
Bumbaru), Toth (69 Oltean) - Varga, Zalomir.

MINERUL: Cîrste - Ititesc (58 Macadan), 
Trestian, Niță, Pocs, Farcaș - Petrescu (52 
Daminescu), Căldărari (65 Dan), Sicoe (69 
Bulancea) - Krautil, Stingă.

N.S. & C.M.

Felicitări galeriei 
hunedorene

Stimulați de victoria Corvinului 
la Arad, cei mai înflăcărați 
suporteri ai echipei, constituiți în 
galeria hunedoreană, au decis 
să-și susțină favoriții pe întreaga 
durată a unei partide grele, cu 
formația Gaz Metan. Și nu oricum! 
într-un desăvârșit spirit de fair 
play, foarte apreciat de oaspeți, de 
brigada de arbitri și nu în ultimul 
rând de conducerea clubului 
Corvinul. lată de ce ne facem o 
datorie de onoare adresându-le în 
numele acestora, dar și al ziarului 
nostru, felicitări și urarea “țineți-o 
așa băieți', să se audă în toată 
țara, că e un lucru foarte rar pe 
stadioanele românești. (S.C.)

z.....  ' "—“■x

OW/ZM Bl DIVIZIA C5 O DIVIZIA C6 CF divizia JUNIORI
Rezultatele etapei a ll-a: Poiana Câmpina 

- Laminorul Roman 1-4; Midia Năvodari - Metrom 
Bv. 1-0; Petrolul Moinești - Dacia Pitești 0-1; 
Tractorul Bv. - Callatis Mangalia 2-0; Sportul 
Studențesc - FC Juventus Buc. 0-1; Precizia 
Săcele - Diplomatic Focșani 0-2; NC Foresta - 
Poli lași 2-1; Chindia Târgoviște - Dunărea Galați 
0-2; Cimentul Fieni - Gloria Buzău 3-0.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Dacia Pitești - Chindia; 
Callatis M. - Petr. Moinești; Poli lași - Tractorul 
Bv.; Diplomatic Focș. - Midia Năvodari; Metrom 
Bv. - Laminorul R.; Juventus Buc. - Precizia S.; 
Gl. Buzău - Sportul Stud.; Dun. Galați - Cimentul;

1. LAM. ROMAN 2 2 0 0 6-1 6
2. Dunărea Gl. 2 2 0 0 4-0 6
3-4. Dacia Pitești 2 2 0 0 3-1 6

Juventus Buc. 2 2 0 0 2-0 6
5. NC Foresta 2 1 1 0 3-2 4
6. Cimentul Fieni 2 1 0 1 3-1 3
7-8. Diplomatic Focș. 2 1 0 1 3-2 3

Tractorul Bv. 2 1 0 1 3-2 3
9-11. Poli lași 2 1 0 1 3-3 3

Sportul Stud. 2 1 0 1 2-2 3
Metrom Bv. 2 1 0 1 2-2 3

12-13.Gloria Buzău 2 1 0 1 3-4 3
Midia Năvodari 2 1 0 1 1-2 3

14. Callatis Mang. 2 0 1 1 1-3 1
15-16.Petr. Moinești 2 0 0 2 0-3 0

Precizia Săcele 2 0 0 2 1-4 0
17-18.Chindia Târg. 2 0 0 2 1-5 0

Poiana Câmpina 2 0 0 2 2-6 0

Rezultatele etapei: Viromet Victoria - 
Petrolul Stoina 3-1; Șoimii Sibiu - Nitramonia 
Făgăraș 2-1; Petr. Țicleni - Gilortul Tg. Cărb 1-1; 
Pandurii Tg. Jiu - Min. Berbești 3-1; Min. Mătăsari 
- Rapid Brașov 2-1; Romrad Carfil Brașov - 
Electronistul C. Argeș 1-2; Textila Preimer - FC 
Sf. Gheorghe 1-0; Petr. Drăgășani - Oltchim Rm. 
V. 2-0; Forestierul Stâlp. - Mecanica Sibiu 3-1.

CLASAMENTUL
1. ELECTRONISTUL 2 2 0 0 4-2 6
2. Viromet 2 1 1 0 4-2 4
3. Gilortul 2 1 1 0 3-1 4
4. Petr. Stoina 2 1 0 1 5-4 3
5. Pandurii 2 1 0 1 4-3 3
6-7. Sf. Gheorghe 2 1 0 1 3-2 3

Oltchim 2 1 0 1 3-2 3
8-10. Min. Mătăsari 2 1 0 1 3-3 3

Min. Berbești 2 1 0 1 3-3 3
Petr. Drăgășani 2 1 0 1 3-3 3

11. Nitramonia 2 1 0 1 2-2 3
12. Șoimii 2 1 0 1 4-5 3
13-14. Forestierul 2 1 0 1 3-4 3

Mec. Sibiu 2 1 0 1 3-4 3
15. Textila Prejmer 2 1 0 1 1-2 3
16. Rapid 2 0 1 1 2-3 1
17. Petr. Țicleni 2 0 1 1 1-2 1
18. Romradiatoare 2 0 0 2 1-4 0

Etapa viitoare: Mecanica - Petr. Drăgă
șani; Rapid Bv. - Forestierul; Petr. Stoina - Min. 
Mătăsari; Electronistul - Petr. Țicleni; Gilortul - 
Nitramonia E; Min. Berbești - Romradiatoare; Sf. 
Gheorghe - Pandurii; Oltchim R.V. - Textila 

kPrejmer; Viromet - Șoimii.____________

Rezultatele etapei: Armătura Zalău - 
Minerul Dej 4-0; Crișul Aleșd - Ind. S. C. Turzii 1- 
2; Min. Sărmășag - Silvana Cehul Silv.( nu s-a 
disputat); Sticla A. Turda - Oașul Negrești 2-4; 
CFR Cluj - Avântul Silva Reghin 8-0; Unirea Dej - 
Phoenix B.M. 5-0; Someșul S.M. - Progr. Șomcuța 
Mare 3-2; Olimpia Gherla - Olimpia Salonta 3-0; 
FC Baia Mare - Laminorul Beclean 6-0.

CLASAMENTUL
1. FC BAIA MARE 2 2 0 0 11-0 6
2. Ind. S. C. Turzii 2 2 0 0 6-1 6
3. Olimpia Gh. 2 2 0 0 5-1 6
4-5.Oașul Negr. 2 2 0 0 6-3 6

Someșul S.M. 2 2 0 0 6-3 6
6. Unirea Dej 2 1 0 1 6-2 3
7. CFR Cluj 2 1 0 1 9-6 3
8. Armătura Zalău 2 1 0 1 5-3 3
9. Silva Silvaniei 1 1 0 0 2-0 3
10. Crișul Aleșd 2 1 0 1 4-3 3
11. Phoenix B.M. 2 1 0 1 6-6 3
12. Laminorul B. 2 1 0 1 3-7 3
13. Progresul Ș. M. 2 0 0 2 3-5 0
14. Sticla Turda 2 0 0 2 2-6 0
15. Min. Sărmășag 1 0 0 1 0-4 0
16. Min. Ocna Dej 2 0 0 2 1-7 0
17. Olimpia Sal. 2 0 0 2 0-8 0
18. Avântul Reghin 2 0 0 2 1-11 0

Etapa viitoare: Laminorul - Olimpia Gh.; 
Min. Oc. Dej - FC Baia M.; Ind,. C. Turzii - 
Armătura; Phoenix - Sticla; Oașul - Silvana; 
Avântul - Un. Dej; Progr. Șom. M. - CFR Cluj; 
Olimpia Salonta - Someșul S.M.; Crișul Rleșd - 
Min. Sărmășag.

Rezultatele din prima etapă:
Min. Bărbăteni - CFR Marmosim Simeria 2-5; 

Min. Poiana Rusca - Constr. Hunedoara 1-0; 
Retezatul Hațeg - Dacia Orăștie 12-1; Victoria 
Dobra - Min. Aninoasa 2-4; Universitatea Petro
șani - Casino Ilia 0-3; CIF Aliman Brad - Victoria 
Călan 0-6; FC Paroșeni Vulcan - Metalul Criș- 
cior (3-0) - neprezentare.

CLASAMENTUL
1. RETEZATUL 1 1 0 0 12-1 3
2. Victoria Călan 1 1 0 0 6-0 3
3. Casino Ilia 1 1 0 0 3-0 3
4. Marm. Simeria 1 1 0 0 5-2 3
5. Min. Aninoasa 1 1 0 0 4-2 3
6. Poiana Rusca 1 1 0 0 1-0 3
7. Paroșeni Vulc. 1 1 0 0 3-0 3
8. Met. Crișcior 1 0 0 1 0-3 0
9. Constr. Hd. 1 0 0 1 0-1 0
10. Viet. Dobra 1 0 0 1 2-4 0
11. Min. Bărbăteni 1 0 0 1 2-5 0
12. “U” Petroșani 1 0 0 1 0-3 0
13. Aliman Brad 1 0 0 1 0-6 0
14. Dacia Orăștie 1 0 0 1 1-12 0

Etapa viitoare:
Constr. Hunedoara - Min. Bărbăteni; Dacia 

Orăștie - Min. Poiana Ruscă; Min. Aninoasa - 
Retezatul Hațeg; Casino Ilia - Victoria Dobra; 
Victoria Călan - Universitatea Petroșani; Metalul 
Crișcior- CIF Aliman Brad; CFR Marmosim - FC 

LParoșeni-Vulcan.
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Societatea comercială 
“Marmosim ”, cu 
sediul în Simeria, este de ani 

buni o cunoscută marcă 
pentru ceea ce înseamnă 
extragerea și prelucrarea 
marmurii. Oglindire a luxului 
și opulenței, marmura 
rămâne, până la urmă, o 
marfă ce se supune rigorilor 
pieței. Cum influențează 
actualul mediu economic o 
afacere de anvergură “în 
marmură” am deslușit în 
urma unui dialog cu dl Ștefan 
Velniceru, consilier și 
locțiitor al directorului 
general de la “Marmosim ”,

Unul din principalele 
avantaje al privatizării firmei 
este acela că actualul 
acționar majoritar, “Titan 
Mar” SjI București, este 
interesat în dezvoltarea 
afacerii cu marmură de la 
Simeria. Una din direcțiile în 
care se acționează este cea a » 
investițiilor. Având ca »
rezultat o dublare a 
volumului de marmură extras 
din carieră, volum cuantificat 
în blocuri industriale, s-a 
întocmit un program de 
investiții ce alocă până la

La SC Refractara SA Baru a fost pusă în 
funcțiune instalația de producere a b.c.a.

Foto: Traian MÂNU

furnale
Ne aducem bine aminte. 

Anii sunt încă aproape de noi. 
La “Victoria” 'Călan se 
construia în ritmuri drăcești. 
Furnale de mare capacitate, 
baterii de cocsificare, fabrici de 
aglomerare, gospodării de 
materii prime, linii de transport, 
magazii, depozite, anexe 
sociale etc. Azi, toate au 
rămas ca decoruri sumbre ale 
unei epoci megalomanice.

După 1990, noua SC 
Sidermet SA Călan și-a 
restrâns considerabil 
activitatea, trimițând mii de 
oameni în șomaj. Sperând să 
mai salveze ceva din marea 
forță industrială de pe Strei, 
care a ținut întotdeauna pe 
umerii săi un întreg oraș, mai 
marii destinelor României au 
divizat de curând uriașul 
combinat siderurgic în 12 
societăți comerciale pe acțiuni, 
scoțându-le apoi la privatizare. 
Pentru nouă dintre ele au fost 
organizate deja licitații, patru 
fiind adjudecate. Este vorba 
despre: Bobinatorul, Coloana 
Auto, Transport uzinal și 
Agroflori. SC Prelucrări 
Mecanice SA va intra și ea în 
joc, alături de celelalte cinci 
care încă n-au avut 
cumpărători, unitatea - mamă, 
Sidermet, rămâne încă în

\_________ _ ____________  
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Pagină realizată de Dumitru GHEONEA, Adrian SĂLĂGEAN

I
La mișcarea de protest a peste 1000 de reprezentanți i 

ai Federației Naționale a Sindicatelor “Drumuri județene”, ‘ 
organizată în municipiul Deva, în data de 7 iulie a.c., liderul I 
drumarilor din județul Harghita le-a explicat colegilor ce | 
metodă au folosit ei împotriva greutăților cu care se . 
confruntă. ■ > »

“Pe drumurile ce duc spre frumoasele noastre zone | 
turistice am montat indicatoare pe care am scris: “Drum i 
degradat, se lucrează" (dar nu se lucrează). Acolo nu mai * 
pătrunde nimeni, iar turiștii, români ori străini, nu-și permit I 
distrugerea mașinilor pe asemenea drumuri. Noi nu | 
câștigăm. Dar județul, țara pierd mai mult. Semnalul începe . 
să fie recepționat de autoritățile locale”. '

■ MMM ^M ^M MM MM MMM ^M MMM ^M MM ^M ^M ^M ^MM MM MMM MM J

finele anului 2001 o sumă de 
2,8 milioane de dolari SUA. 
Se vor achiziționa utilaje 
specifice de exploatare în 
carieră, gen mașini de 
extracție, mașini de încărcare 
și transport. în conformitate 
cu acest program de 
investiții, până la finele 
lunii august a.c. la

ii

Drumul în afaceri al
Marmosim” Simeria nu

este placat cu marmură
“Marmosim” vor sosi 12 
camioane marca “Volvo”, 
fiecare având o capacitate de 
24 de tone.

Această creștere a 
producției va trebui, evident, 
să-și găsească corespondent 
în planul desfacerii. în 
prezent, cca. 20 la sută din 
producția de marmură, sub 
forma blocurilor industriale, 
placajelor mari și mici, a

așteptare, aflându-se într-un 
amplu proces investițional, 
dătător de speranțe pentru 
mulți oameni din zonă, iar 
Minagval a intrat în proces 
de lichidare.

Aici se vând prin licitație, 
în bloc sau pe bucăți, 
aglomerator cu două linii de 
producție și gospodărie de 
materii prime, două furnale 
cu capacitatea de 1000 mc 
fiecare, două baterii de 
cocsificare de câte 340.000 
de tone de cocs anual, stație 
de cocs brichete, baterie 
carbofluid, centrală 
electrotermică, magazie, 
grup social etc. efc. Cine 
trece azi prin Călan și vede 
“obiectele” scoase la 
vânzare și mai ales cine a 
fost la Călan și știe câți bani 
și câtă trudă au înglobat 
acestea la vremea realizării 
lor rămâne uluit. însă 
procesul acesta al lichidării 
este ireversibil. Nimeni, 
niciodată, nu va mai pune în 
funcțiune asemenea coloși 
industriali chiar de-ar anula 
mâine - poimâine toate legile 
mai noi ale acestei țări.

Mai vrea cineva 
furnal, o cocserie, 
aglomerator? De vânzare la 
Călan...

un 
un

y

elementelor de cioplitorie și 
mozaicurilor, este destinată 
exportului. în ordinea 
volumului comenzilor, țările 
importatoare sunt: Germania, 
Italia și Ungaria. Veniturile 
din export se ridică anual la 
1,2 milioane de dolari SUA. 
Din cele declarate de dl Ștefan 
Velniceru, am reținut că în 

prezent sunt pe cale de a fi 
semnate alte două contracte de 
export pe piețe din Hong Kong 
și SUA. Dezvoltarea 
comercială pe aceste două noi 
relații va marca, practic, 
dublarea exporturilor 
societății “Marmosim”. Peste 
80 % din producția firmei 
simeriene este destinată pieței 
interne, dar pe această parte 
se pierde de două ori. O dată

fn Valea Jiului vin investitori
Descentralizarea acti

vității Fondului Proprietății 
de Stat șl constituirea, în 
luna iulie 1998, a 11 
sucursale teritoriale în mai 
multe județe ale țării s-au 
dovedit benefice pentru 
procesul privatizării în 
România. Preluând de la 
Fondul central, în prima 
fază, privatizarea socie
tăților comerciale mici, cu 
un capital social de până la 
2,5 miliarde de lei, și mai 
apoi a celor mijlocii, cu un 
capital social cuprins între 
2,5 - 18 miliarde de lei, 
sucursalele teritoriale au 
grăbit pașii privatizării.

Și pentru ST Hunedoara 
- Deva, care are în 
subordine direcțiile 
teritoriale din județele 
Hunedoara, Alba și Gorj, 
cifrele sunt edificatoare din 
acest punct de vedere. 
Astfel, dacă în perioada 15 
august 1998 - 31 decembrie 
1998, ia nivelul direcției 
hunedorene au fost 
aprobate 27 de note de 
privatizare din cele 89 de 

din cauza prețului mai mic, 
de până la jumătatea celui 
obținut la export, cu care se 
poate vinde mp de 
marmură, iar a doua oară 
din cauza întârzierilor la 
plată ce se manifestă din 
partea unor beneficiari. 
Creanțele “Marmosim ” se 1
ridică în prezent la peste 9 
miliarde de lei.

Pentru anul în curs, s-a 
propus realizarea unei cifre 
de afaceri de cca. 80 de 
miliarde de lei, la o rată a 
rentabilității de 7 procente. 
Interlocutorul este de 
părere că ținerea “cu burta 
lipită de pământ” a 
societăților comerciale 
românești este generată de 
un complex de factori care 
coroborați formează un 
ambient economic dăunător 
pentru afaceri. Unul din 
acești factori este 
fiscalitatea excesivă. Pe 
primele șase luni ale 
acestui an, de exemplu, de 
la “Marmosim ” au plecat 
spre bugetul statului, sub 
forma taxelor și 
impozitelor, nu mai puțin 
de 12,4 miliarde de lei.

însocietăți cuprinse 
patrimoniu la data înființării 
sucursalelor, fiind semnate 
19 contracte de vânzare - 
cumpărare, cu un capital 
social de peste 12 miliarde 
de lei, în primul semestru 
din 1999 au fost oferite spre 
vânzare 66 de societăți 
comerciale, mici și mijlocii - 

Zonele defavorizate
atractive la privatizare
din portofoliul de 125 de 
societăți - și au fost 
încheiate contracte pentru 
35 dintre ele, cu un capital 
total vândut de peste 44 de 
miliarde de lei.

- Procesul de privatizare 
continuă în ritm susținut la 
nivelul ST Hunedoara - 

-Deva și al Direcției 
Teritoriale Hunedoara, în 
baza Legii nr. 99 din 26 mai 
1999 privind unele măsuri

Acordul stand-by, între 
avantaje și condiții 
Semnarea de către “board”-ul FMI a acordului stand

by cu România se constituie într-un eveniment 
important, cu ample reverberații, într-un prilej de 
satisfacție pentru coaliție și de aprecieri reținute din 
partea opoziției. Dincolo de disputele politice, cu vădit iz 
electoral, semnarea acordului rămâne un succes 
economic al Guvernului României, chiar dacă semnarea 
lui a venit cam târziu și a impus adoptarea unor măsuri 
dure în plan intern, chiar dacă el poate fi considerat ca 
un stimulent acordat României pentru poziția ei față de 
războiul din Iugoslavia. Pentru că acest acord era 
necesar. Mai ales dacă avem în vedere situația 
economică gravă a țării și rezerva scăzută de valută a 
Băncii Naționale.

COMENTARIUL PAGINII
în limbajul cifrelor, acordul înseamnă un împrumut de 

547 milioane de dolari primiți de la FMI, o finanțare de 
aproape 600 milioane de dolari de la Uniunea Europeană 
și un credit de 300 milioane de dolari acordați de Banca 
Mondială. împrumutul de la FMI, acordat într-o perioadă 
de opt luni, este eșalonat în patru tranșe: prima, de 73 
milioane de dolari, va fi eliberată imediat, următoarea, în 
sumă de 198 milioane de dolari, va fi acordată în luna 
octombrie, iar ultimele două, în valori egale, de câte 135 
milioane de dolari, vor fi primite în decembrie 1999, 
respectiv în martie 2000.

Sunt sume consistente, care trebuie folosite rațional, 
prin demersuri judicioase, pentru a nu se ajunge în 
situații petrecute cu o serie de împrumuturi 
nerambursabile venite prin programele PHARE, care au 
rămas nevalorificate din lipsa unor proiecte concrete și 
viabile. De altminteri, primul ministru Radu Vasile a 
declarat că banii veniți de la FMI vor avea două destinații 
precise: acoperirea deficitului bugetar și consolidarea 
rezervei naționale.

Pe lângă împrumuturile totale mai sus 
menționate, de circa un miliard și jumătate de dolari, 
specialiștii semnalează șl alte avantaje conferite 
României prin acordul stand-by cu FMI: «dobânzi reduse 
pentru creditele atrase de pe piața privată de capital; 
•creșterea volumului investițiilor directe; • ieșirea din 
vizorul agențiilor de rating; «diminuarea presiunii 
asupra bugetului, prin alimentarea lui cu surse externe 
și a unei potențiale rescadențări a datoriilor externe; 
• posibilitatea unei relative relaxări fiscale pe baza 
reducerii costurilor alimentării bugetului.

lată semnale pozitive, de care Executivul trebuie să 
profite. Pe de altă parte, nu trebuie să ne entuziasmăm 
peste măsură, să credem, așa cum au afirmat unii 
demnitari, că FMI a semnat acordul stand-by cu țara 
noastră fără condiții. Condițiile sunt puse mai de mult, 
iar Guvernul s-a angajat să le îndeplinească șl în nici un 
caz Fondul nu va renunța la ele. Rămâne de văzut însă 
cum va reuși Cabinetul Radu Vasile să respecte limita 
unei inflații de 40 la sută pe an și un deficit al bugetului 
consolidat al statului de 3,9 la sută din Produsul Intern 
Brut, în condițiile în care, după primul semestru din 1999, 
inflația a atins deja 30 la sută, iar deficitul bugetar 
înregistrează 2 la sută din PIB.

pentru accelerarea reformei 
și a normelor metodologice 
de aplicare a OG nr. 88/ 
1997 referitoare la 
privatizarea societăților 
comerciale, preciza deunăzi 
dna Rozalia Secașiu, de la 
ST Hunedoara - Deva. 
Interesul nostru este să 
urgentăm procesul
privatizării, așa că vom 
scoate la privatizare 

majoritatea celor 120 de 
societăți comerciale care 
figurau în patrimoniul DT 
Hunedoara la 30 iunie 1999, 
deși unele nu sunt prea 
atractive la privatizare. 
Acest fapt, ca și 
posibilitățile financiare 
destul de reduse ale 
investitorilor români au 
făcut ca ritmul privatizării 
să nu fie cel dorit și 
necesar.

Totuși, de la începutul 
anului curent, în județul 
Hunedoara au fost scoase 
la licitație și au fost 
vândute multe societăți 
comerciale importante, 
unele chiar cu prețuri 
peste valoarea inițială. 
Din lista celor 35 de 
societăți vândute în 
semestrul 11999 amintim: 
Remedia, Sarmismob, 
Ardeleana, Devil, BADPS, 
Vinalcool, Transilvania - 
din Deva, Romfruct 
Orăștie, Agromec Călan, 
Cuarț Uricani, Stilcom 
Vulcan, I4ova Lupeni, 
ICPM și Agrocom 
Petroșani. Dna Rozalia 
Secașiu a ținut să releve 
că facilitățile ce se acordă 
investitorilor din zonele 
miniere defavorizate au 
constituit un important 
stimulent pentru cei care 
vor să dezvolte anumite 
activități în aceste 
localități. Ultimele 
privatizări în Valea Jiului 
sunt concludente. Aviz 
amatorilor.
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Cu pantaloni scurți *

Vara, cu alaiul de flori, ca
niculă și ploi, mai are de oferit 
școlarilor zile pline din recreația 
mare. Cu pantaloni scurți, copiii 
își găsesc mici și mari bucurii - 
după cum le permite punga pă
rinților și vremurile...Dar ce nu 
fac părinții pentru odraslele lor!

Cu pantaloni scurți, cu ra
nița în spate, abia revenită dintr- 
o vacanță de neuitat în preajma 
Lacului Balaton, Diana așteaptă 
pe peronul 2 din Deva sosirea 
acceleratului. Are de făcut drum 
lung, până aproape de gurile 
Dunării, dar câte nu are de îm
părtășit celor dragi de acasă! 
Mai întâi roadele strădaniei ei 
din clasa a Vil-a B a Școlii gene
rale nr. 2 Deva, al cărei prag l-a 
trecut doar cu un an în urmă, 
dar în care s-a încadrat rapid, 
adunând notă cu notă, încheind 
anul școlar cu media 9,80. Dra
gostea ei pentru limba și litera
tura română, pentru limbi stră

f

LțrMEA UtKBMETULUI “IA REVEDERE.
TABARA BRAGA?

Oricine lucrează cu un 
computer - fie acasă, fie la 
serviciu - știe foarte bine că 
un virus strecurat pe cine știe 
ce căi în respectivul computer 
poate produce pagube foarte 
însemnate. Virușii de calculator 
sunt probabil programele de 
calculator cu Cea mai rapidă 
răspândire, ritmul de apariție al 
unor noi viruși fiind de-a drep
tul infernal. Dezvoltarea Inter- 
netului nu a făcut altceva pen
tru cei care scriu viruși de cal
culator decât să le ofere cel 
mai propice mediu pentru a-și 
răspândi "operele”. Prin inter
mediul marii rețele mondiale s- 
au răspândit cu o viteză fan
tastică noi și noi categorii de 
viruși, din ce în ce mai distruc
tivi. Marile companii care pro
duc antiviruși abia țin pasul cu 
cei care produc acești viruși, 

Intr-o lume a virușilor, 
utilizatorii de 

computere sunt slab 
protejați

de multe ori aceste firme fiind 
luate prin surprindere de com
plexitatea și agresivitatea pro
gramelor pe care noi le numim 
în mod uzual "viruși”. Așadar, 
un virus de computer este acel 
program care fiind instalat într- 
un mod și rulând pe respec
tivul computer poate produce 
pagube dintre cele mai însem
nate, uneori distrugând defi
nitiv nu doar datele din sistem, 
ci chiar părți fizice ale aces
tuia. De altfel, această ca
racteristică a noilor tipuri de 
viruși este cea care sperie cel 
mai mult. Dacă până nu de mult 
virușii se limitau la distrugerea 
datelor din sistem, noii viruși au 
ajuns atât de performanți încât 
odată strecurați într-un sistem 
pot distruge părți fizice ale 
acestuia. Mai precis pot dis
truge anumite plăci de bază 
sau alte componente, făcân- 
du-le inutilizabile. Costurile pen
tru refacerea sistemului sunt 
de multe ori foarte ridicate, 

i fără să mai punem la socoteală 

ine, fizică, matematică, istorie, 
pentru fiecare obiect de studiu nu 
lasă dubii. De la un concurs națio
nal de creație literară s-a reîntors 
cu mențiune și cu sufletul încărcat 
de bogăția informațiilor culese din 
orașul gazdă al întrecerii. Setea ei 
pentru literatură nu se potolește 
nici acum când, pe malurile Du
nării, ziua își ajută bunicii în 
câmp, iar seara, cu surorile ei 
Daniela și Bianca, împărtășește 
bucuria frumuseților desprinse 
din filele cărților. Pentru că Diana 
Georgiana Ursu are pentru citit, 
pentru cunoaștere o neostoită 
dragoste. Desigur, cunoștințele 
căpătate îi vor fi căpătâi la exa
menul de capacitate ce o așteaptă 
în anul școlar viitor, ce va începe 
curând.

Cu Oana (care a trecut în cla
sa a Il-a C de la Școala generală 
nr. 1 Deva cu calificativul "foarte 
bine ") stau de vorbă pe îndelete: 
"Mă mai joc, mai scriu, mai dese- 

x

pierderile de date care pot fi și 
ele foarte însemnate din punc
tul de vedere al valorii finan
ciare.

Chiar dacă riscurile sunt 
imense, multe dintre firmele 
românești nu consideră nece
sară achiziționarea unui anti
virus, considerând probabil că 
sistemele lor sunt destul de 
sigure, iar un atac viral impo
sibil. Situația este și mai dra
matică în cazul utilizatorilor 
individuali, multe dintre compu
terele personale aflate în po
sesia românilor fiind pline c i 
programe piratate. De altfel, 
una dintre căile de răspândire 
a virușilor este chiar prin inter
mediul acestor CD-uri cu pro
grame pirat. Totuși în țara 
noastră au apărut și s-au dez
voltat o serie de firme produ
cătoare de soft antiviral, cele 

mai cunoscute fiind Softwin și 
GeCad. Antivirușii produși de 
cele două firme - AVX și RAV 
- au devenit în foarte scurt 
timp extrem de căutați în străi
nătate, avantajele fiind prețul 
redus și extraordinara capa
citate de a detecta și înlătura 
virușii. Din păcate, puține firme 
românești și un număr infim de 
utilizatori particulari au cum
părat acești antiviruși. Unele 
firme care vând sisteme au 
preinstalat pe acestea și anti
virușii respectivi, însă deocam
dată sunt prea puține și se re
feră doar la sistemele noi. 
Așadar, utilizatorii români de 
computere sunt descoperiți în 
fața atacurilor virușilor, însă nu 
atât datorită lipsei unor pro
grame de devirusare de pe 
piață, cl mai mult datorită dez
interesului. Adresele web ale 
celor doi producători autohtoni- 
amintiți sunt: www.gecad.ro și 
www.softwin.ro.

Andrei NiSTOR 

nez. La matematică avem câteva 
lecții bune, până la pagina... Dar 
stați să vă arăt desenele pe care le- 
am făcut: aici e o fetiță cu chitara, 
iar în spate zboară păsărelele. Aici 
e tabla noastră de scris, din clasă, 
aici s-a pitulat un cățeluș după 
gard, aici am desenat o cruce. Așa 
mi-a venit mie să desenez... Aici e 
un joc foarte interesant, inventat de 
mine. Vedeți ? Dar stați puțin că 
am găsit cartea f‘învățăm să ci
tim ') și vreau să vă citesc "Bu
nicul ". îmi place așa de multI ”

Când mi-a citit "Bunicul" și 
mi-a arătat desenul "Crucea", 
Oana Popescu îl avea alături pe 
bunicuțul ei drag, care de atâtea 
ori o ținea pe genunchi și-i poves
tea câte-toate ! Acum, Oana se 
roagă în fiecare seară ca Bunul 
Dumnezeu să-l ierte și să-i odih
nească sufletul în împărăția Ce
rurilor. Când merge cu Buni la 
Hărțăgani, la casa bătrânească, 
Oana nu mai trece pragul "garso-

Dorința de evadare din stre
sul cotidian este ceva firesc ori
cărei vârste, așa că în această 
■ ne-am propus să plecăm 
undeva în concediu. Cum ma
rea ne-a atras întotdeauna, am 
trimis copilul în tabără, urmând 
ca noi să ne descurcăm la fața 
locului.

Ideea preconcepută că nu 
cazarea contează, nu mâncarea 
este importantă, ci doar marea, 
soarele, nisipul și aerosolii, s-a 
dovedit a fi o surpriză plăcută 
când am constatat că elevii locu
iesc în vile cu 2-3-4 paturi, mân
carea este excelentă, în general 
condițiile fiind foarte bune. Vre
mea, și ea în acord cu veselia 
care a animat tot sejurul, a ținut 
cu copiii: nici un nor n-a umbrit 
fața soarelui.

Inimoșii profesori, cei care 
au stat permanent de gardă la 
bunul mers a tot ceea ce pre
supune supravegherea unui 
grup, au organizat în plus seri 
de dans, concursuri sau ieșiri la 
“preparate din pește". Chiar da
că premii pentru concursuri au 
fost puține, hazul a fost din 
belșug.

A fost o adevărată tabără 
căreia nu i-a lipsit nimic. Doar 
cântecul “La revedere, tabără 
dragă!" încărcat de regret că 
timpul a trecut prea repede mai 
domolea din emoția plecării. 
Diminutive care până ieri erau

A'
Albumul Koo-Koo deși nu s- 

a bucurat de prea mare succes 
de top a demonstrat că Debbie 
Harry poate continua și fără 
ajutorul grupului Blondie. Pe disc 
sunt incluse piesele: Jump, Jump 
/ The Jam Was Moving / 
Chrome / Surrender I Inner City 
Spillover / Backfired I Now I 
Know You Know I Under Arrest 
/ Military Rap și Oasis.

Soundul albumului este ex
celent, solista flirtând cu stilul 
r&b, nelipsind însă piesele de 
dans. Ce se poate reproșa dis
cului este vocea neexpresivă a 
lui Harry și textele uneori fără 
sens (scrise de Harry, Stein, 
Edwards și Rodgers) care nu 
se integrează prea bine cu ma
terialul. Nu trebuie omise nume
roasele nume implicate în reali
zarea LP-ului care au atras 
atenția criticilor. Printre muzicienii 
invitați se numără Manolo Ba- 
drena (percuție), Sammy Figue
roa (percuție), Gordon Gordy 
(voce), Raymond Jones (key- 

nierei" (bucătăria de vară pre
gătită anume pentru bunicul). Și în 
sufletul ei de copil se cuibărește 
tristețea...

O tristețe pe care am citit-o și 
pe chipul lui Cristian Gheorghe 
Cristea, puiul de moț ce ruga 
trecătorii pe bulevardul Decebal 
din Deva să-i cumpere umera
șele și lingurile din lemn cioplite 
de tatăl său acolo, în Apuseni, în 
Vadul Moțului. "De ce ești trist, 
Cristian ? " Copilul își pleacă 
privirea. "Aici îți petreci vacan
ța? ’’ "Aici și n-ar fi rău, dar nu 
prea se vinde marfa. Și-i greu, și- 
i sărăcie. Sunt aici cu frate-meu 
mai mare ". "In ce clasă ești la 
școală? " “Trec pe-a IV-a, dar 
dacă nu câștigăm vara, va fi mai 
greu cu îmbrăcămintea, cu 
rechizitele..."

Cristi n-avea pantaloni 
scurți și nici bucuriile vacanței 
mari.

Lucia LiCiU
*

Alex, Cipri, Vio, Dori, Feli, Nan- 
dra, azi au devenit nume, pre
nume și adrese pline de promi
siunea revederii cât mai curând.

Articolul meu dorește să 
reamintească părinților de avan
tajele taberelor școlare cu tot 
ceea ce implică: distracție, spi
rit de colectivitate, situații ine
dite, sau chiar autogospodărire, 
economie, dorința de indepen
dență a copiilor.

Și am mai scris pentru ca 
să aduc un prinos de mulțumire 
celor care au avut grijă ca toți 
copiii să-și petreacă o vacanță 
așa cum merită: dlui director 
Crișan Dorin, de la Adminis
trația Taberelor și dlui director 
de tabără Eugen Stencoane.

Ina JURCONE

Ca simbol al curățeniei și 
purității, tradiția cere ca în noap
tea nunții mireasa să se îm
brace în alb.

Dintotdeauna fetele au acor
dat o atenție deosebită felului de 
a se îmbrăca în această noapte. 
Toate modelele existente fac din 
îmbrăcămintea de mireasă ceva 
special, care să exprime în ace
lași timp frumusețe, eleganță și 
grație. Există multe modele pe 
care fiecare tânără poate să3! 
adopte când s-a convins că 
este cel mai potrivit, în funcție de 
talie, de conformația fetei, ten, 

X— 

boards), Robert Sabino (key
boards), Raymond Maldonado 
(horn), Roger Squitero (percuție), 
Tony Thompson (bat), Fonzi 
Thornton (voce) și Vincent De 
Rosa (horn).

La 17.10. 
1981 apare cu
legerea The 
Best Of Blondie 
realizată cu 
producătorii Michael Chapman, 
Giorgio Moroder și Richard 
Gottehrer. Acest disc cuprinde 
patru No. 1 single și o variație 
stilistică care explică probabil cel 
mai bine de ce grupul a fost în 
ultimii trei ani în vârful topurilor 
de pretutindeni. Albumul solo al 
lui Harry a avut vânzări cu mult 
sub așteptări, dar această com
pilație a readus-o în centrul aten
ției. Pe album sunt incluse pie
sele: Heart Of Glass / Dreaming /

MUSIC BOX

TRECEREA LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
OBLIGATORIU DE 9 CLASE 

Legea privind modificarea și 
completarea Legii învățământului 
nr. 84/ 1995 a fost promulgată. 
Prin noua lege, 90 de articole 
din cele 185 pe care le avea 
cea inițială au suferit modificări. 
Trecerea la învățământul obli
gatoriu și gratuit de 9 clase, față 
de 8 cât era până acum, este 
prima schimbare notabilă.

Liceele, împărțite în teore
tice, vocaționale și tehnice, vor 
avea unul sau mai multe profile 
și durata de 3 sau 4 ani (în 
funcție de filieră, profil sau spe
cializare). Admiterea în licee se 
va face după o metodologie 
MEN (publicată la începutul anu
lui școlar precedent admiterii); 

' rezultatele de la examenul de 
capacitate (susținut la română, 
matematică și, la alegere, geo
grafia sau istoria românilor) vor 
avea rol precumpănitor. La ter
minarea liceului se va da un nou 
tip de bacalaureat, organizat de 
două ori într-un an. Notele de la 
acest examen vor avea pon- Viorica ROMAN

Un nou Colegiu Național?!
Apropiatul moment aniversar constituit de sărbătorirea a 775 

ani de atestare documentară a municipiului Orăștie are efecte 
benefice și pentru Liceul Aurel Vlaicu. întrucât spațiile școlii vor 
găzdui o serie de manifestări, consilierii locali au aprobat în 
sfârșit fondurile necesare pentru efectuarea unor lucrări de 
reparații și modernizare a clădirilor liceului Aurel Vlaicu, lucrări 
care așteaptă a fi efectuate de mai mulți ani.

Astfel, după cum ne-a informat dl loan Serdeanu, director 
adjunct al liceului, se va efectua lucrarea de extindere a 
termoficării la sala de sport, cantină și clubul elevilor, se va 
finaliza zugrăvirea fațadei (lucrare demarată anul trecut), se va 
zugrăvi sala festivă și se vor executa lucrările curente 
reparații la săli de clasă, mobilier etc. Au fost finaliza 
lucrările de reparații la căminul internat (zugrăveli, in 
sanitare, interioare), întrucât căminul va găzdui o serie 
oaspeți ai manifestărilor aniversare.

Aceste renovări ale clădirilor coroborate cu rezultatele la 
învățătură foarte bune, obținute de elevii de aici, i-au determinat 
pe cei din conducerea liceului să solicite Ministerului Educației 
Naționale atribuirea titlului de Colegiu Național. Se speră astfel că 
în luna septembrie, când liceul va împlini 80 de ani de activitate, 
liceul hunedorean care ocupă locul II în județ în privința rezul
tatelor obținute la olimpiadele școlare și care a avut în acest an 
promovabilitate maximă la examenul de bacalaureat, să fie 
recunoscut drept Colegiu Național.

Ciprian MARiNUȚ

culoare a părului etc., ținând sea
ma bineînțeles și de posibilitățile 
materiale. Astfel, o tânără cu talie

Rochia de

scurtă trebuie să renunțe la mo
delele prea vaporoase și 
“umflate", iar dacă este înaltă și 
corpolentă trebuie să adopte un 
model mai “elansat” care să o 
facă mai suplă.

The Tide Is -High / In The Flesh / 
Sunday Girl / Hanging On The 
Telephone / Rapture / One Way 
Or Another I (I'm Always Tou
ched By Your) Presence Dear / 

Call Me I Atomic 
și Rip Her To 
Shreds. în luna 
decembrie 1981 
apare un disc 
cadou pentru 

fani intitulat At Home With Debbie 
Harry And Chris Stein.

în clasamentele finale ale lui 
1981 publicate de revista Bill
board culegerea The Best Of 
Blondie s-a clasat pe locul 20. 
Deși grupul Blondie se bucură 
încă de popularitate, în presa de 
scandal au apărut numeroase 
zvonuri care anunțau că for
mația se va destrăma. Aceste 
zvonuri erau alimentate atât de 
neînțelegerile financiare cu casa 

dere mare la admiterea la 
facultate.

în învățământul superior va 
dispărea repetenția, va crește 
mobilitatea studenților. Licența va 
fi susținută o singură dată gra
tuit, după care absolventul va 
plăti o taxă. Noutatea este că un 
absolvent poate da licența nu 
doar de 3 ori ca până acum ci 
de câte ori vrea el.

în planurile de învățământ 
va fi inclusă religia la ciclurile 
primar, gimnazial, liceal, cât și la 
școala profesională. Elevul poa
te să nu frecventeze orele de 
religie la solicitarea scrisă a pă
rintelui. Cultele recunoscute de 
stat pot înființa și administra 
unități particulare de învățământ.

învățarea limbii române în 
școală este obligatorie pentru 
toți cetățenii români, indiferent de 
naționalitate. Minoritățile vor pu
tea avea și facultăți cu predare 
în limba maternă.

Veșmântul miresei trebuie 
să fie dintr-un material vaporos 
de bună calitate care să-și 
păstreze forma și să nu dea 
impresia de țesătură de calitate 
proastă. Unele modele reco
mandă voalul și mănușile, altele 
au prevăzute o coroniță, însă în 
ambele cazuri buchetul de flori 
este obligatoriu. întreg ansamblul 
miresei poate fi pus frumos în 
contrast de un costum de cu
loare închisă al mirelui, cu toate 
că preferințele tinerilor se în
dreaptă spre costume albe, 
crem sau altă nuanță caldă.

producătoare și manageri, cât 
mai ales de tendințele unor 
membri de a părăsi grupul 
pentru a urma cariere solo. 
Deși nu a avut prea mare suc
ces albumul solo al lui Harry a 
fost urmat la începutul lui 1982 
de cel al keyboardistului Jimmy 
Destri intitulat “Heart On The 
Wall”.

Pentru a înlătura orice spe
culație grupul intră alături de 
producătorul Michael Chapman 
în studiouri pentru a înregistra 
un nou album. înregistrările au 
durat până în luna iunie la ele 
participând ca invitați Richard 
Davis (horn), Darryl Tookes 
(voce), Robert Aaron (sax), Ma
nolo Badrena (percuție), Sammy 
Figueroa (percuție), Mac Galle- 
hor (horn), Lani Groves (voce), 
Raymond Maldolano (horn), Luis 
Perico Ortiz (horn), Janice Pen- 
darvis (voce), Zachary Sanders 
(voce) și Roger Squitero (per
cuție). (- va urma - )

Noria SEBEȘAN
—f?V

http://www.gecad.ro
http://www.softwin.ro
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LEGE privind unele măsuri de protecție a persoanelor 
încadrate în muncă

Parlamentul României adoptă prezenta lege

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) încadrarea în muncă a unei persoane 
se realizează prin încheierea unui contract individual 
de muncă între persoana care prestează munca și 
persoana fizică sau juridică în beneficiul căreia este 
prestată munca, denumită angajator.

(2) Contractele individuale de muncă se încheie în 
formă scrisă. Obligația de a încheia contractul de 
muncă în formă scrisă revine angajatorului.

(3) Persoana încadrată în muncă în condițiile 
prevăzute la alin. (1) dobândește calitatea de salariat 
și are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația 
muncii, de contractele colective de muncă și de con
tractul individual de muncă.

Art. 2. - Prevederile art. 1 nu se aplică:
a) în cazul în care, potrivit legii, munca este pres

tată în temeiul unei convenții civile de prestări de 
servicii;

b) în cazul membrilor consiliilor de administrație, 
cenzorilor, consilierilor locali și județeni, experților, 
arbitrilor, mediatorilor și al altor persoane care pres
tează diferite servicii în baza unor legi speciale, ei fiind 
plătiți în temeiul acestora;

c) în cazul persoanelor care execută lucrări 
pentru care primesc drepturi de autor.

Art. 3. - Munca poate fi prestată prin încheierea 
unor convenții civile de prestări de servicii, în 
următoarele situații:

a) pentru desfășurarea, cu regularitate, a unor 
activități care nu depășesc, în medie, 3 ore pe zi în 
raport cu programul lunar de lucru;

b) activitatea este prestată în folosul asociațiilor de 
proprietari sau, după caz, de locatari, cu excepția 
cazurilor pentru care se încheie contracte de muncă.

Art. 4. - (1) Persoanele juridice care folosesc 
oersonal încadrat cu convenție ci'"1' ■} 'tta. i

~ii au obligația să i ieasca aceste convenții 
rmă scrisă și să le înregistreze într-un registru 

special.
(2) în cazul societăților comerciale și al regiilor 

autonome, activitățile pentru care se folosește per
sonal încadrat cu convenție civilă de prestări de ser
vicii se stabilesc de consiliile de administrație.

(3) Angajatorii prevăzuți la alin. (1) au obligația să 
înregistreze convențiile civile de prestări de servicii la 
direcțiile generale de muncă și protecție socială, în 
termen de 20 de zile de la încheierea acestora.

CAPITOLUL II
Măsuri de protecție a 
persoanelor încadrate în 
munca

Art. 5. - (1) Persoanele care prestează muncă în 
baza unei convenții civile de prestări de servicii pot 
încheia cu direcțiile generale de muncă și protecție 
socială contracte de asigurări sociale.

(2) Prin contractele de asigurări sociale prevă
zute la alin. (1) persoanele asigurate se obligă să 
plătească contribuția la fondul de asigurări sociale, 
benefiicind de indemnizațiile și de pensiile de inva
liditate sau, după caz, pentru limită de vârstă, prevă
zute de lege pentru salariați.

(3) Persoana fizică sau juridică la care asiguratul 
prestează munca se poate obliga să suporte în total 
sau în parte contribuția la fondul de asigurări sociale.

(4) Baza de calcul al drepturilor și obligațiilor de
asigurări sociale se stabilește prin contractul de 
asigurări sociale, neputând fi mai mică decât salariul 
minim brut pe țară. »

Art. 6. - (1) Persoanele care prestează munca în 
baza unei convenții civile de prestări de servicii nu 
beneficiază, la încetarea activității, de drepturile 
prevăzute pentru șomeri.

(2) Persoanele care prestează munca în baza 
unei convenții civile de prestări de servicii, precum și 
angajatorii acestora nu au obligația de a contribui la 
constituirea Fondului pentru plata ajutorului de șomaj, 
în raport cu sumele reprezentând plata muncii depuse.

(3) Drepturile bănești acordate persoanelor pentru 
munca prestată în baza unor convenții civile de prestări 
de servicii se plătesc din fondul de salarii.

Art. 7. - Prestarea muncii în alte condiții decât cele 
limitativ prevăzute la art. 2 și 3 ori pentru care nu au fost 
întocmite formele prevăzute la art. 4 se consideră rea
lizată în baza unui contract individual de muncă, an
gajatorii având obligația de a întocmi și înregistra astfel de 
acte și de a achita contribuția la Fondul de asigurări 
sociale și la Fondul pentru plata ajutorului de șomaj.

Art. 8. - Contractele individuale de muncă înche
iate de următoarele categorii de angajatori vor fi înre

gistrate, în termen de 20 de zile de la data încheierii lor, 
la direcțiile generale de muncă și protecție socială:

a) persoanele fizice;
b) societățile comerciale cu capital privat;
c) asociațiile cooperatiste;
d) asociațiile familiale;
e) asociațiile, fundațiile, organizațiile sindicale și 

patronale;
f) orice alte organizații sunt constituite și func

ționează potrivit legislației române.
Art. 9. - (1) Carnetele de muncă ale salariaților 

încadrați la angajatorii prevăzuți la art. 8 se păstrează 
și se completează de către direcțiile generale de 
muncă și protecție socială.

(2) Angajatorii sunt obligați să depună la direcțiile 
generale de muncă și protecție socială:

a) actele privind încheierea, executarea, modi
ficarea și încetarea contractelor individuale de muncă, 
în termen de 5 zile de la perfectarea acestora;

b) trimestrial, dovezile de plată a salariilor, însoțite 
de actele ce atestă plata lunară a contribuției pentru 
asigurările sociale de stat, a contribuției la constituirea 
Fondului pentru pensia suplimentară, precum și a 
contribuției la constituirea Fondului pentru plata ajuto
rului de șomaj, până la data de 15 a primei luni din 
trimestrul următor.

Art. 10. - (1) La solicitarea unor angajatori care 
au posibilitatea de a păstra și completa carnetele de 
muncă ale salariaților, direcțiile generale de muncă și 
protecție socială pot aproba ca aceste operațiuni să 
fie efectuate de către aceștia sau de către societăți 
comerciale specializate, acreditate în condițiile legii.

(2) Angajatorii prevăzuți la alin. (1) au următoarele 
obligații:

a) să prezinte lunar la direcțiile generale de muncă
și protecție socială dovezile din care să rezulte plștfj 
salariilor, a contribuției la fonduj.de awnnrir; s ___ ?i
la constituirea Fondu1- ^vmru pensia suplimentară,

a contribuției la constituirea Fondului pentru 
plata ajutorului de șomaj;

b) să prezinte carnetele de muncă ale salariaților la 
direcțiile generale de muncă și protecție socială, la 
încetarea contractelor individuale de muncă ale aces
tora, în vederea certificării înscrierilor efectuate.

Art. 11. - (1) Contractele individuale de muncă, 
încheiate de cetățenii români cu misiunile diplomatice și 
cu oficiile consulare străine cu sediul în România, 
precum și cu reprezentanțele din România ale unor 
firme, asociații, fundații sau organizații cu sediul în 
străinătate, se înregistrează la Oficiul muncii, care 
funcționează în subordinea Ministerului Muncii și 
Protecției Sociale.

(2) Salariații persoanelor juridice prevăzute la alin. 
(1) vor beneficia de drepturile de asigurări sociale, cu 
condiția achitării contribuției la fondul de asigurări 
sociale prevăzute de lege.

(3) Carnetele de muncă se păstrează și se com
pletează de oficiul muncii.

Art. 12. - (1) Pentru prestarea serviciilor prevă
zute în prezenta lege direcțiile generale de muncă și 
protecție socială vor percepe un comision, stabilit 
după cum urmează:

a) 0,75% din fondul lunar de salarii, angajatorilor 
cărora le păstrează și le completează carnetele de 
muncă;

b) 0,25% din fondul lunar de salarii, angajatorilor 
cărora le prestează serviciile prevăzute la art. 10, 
constând în verificarea și certificarea legalității 
înregistrărilor efectuate de către aceștia.

(2) Plata comisionului se va efectua până la sfâr
șitul lunii următoare celei pentru care este datorată.

(3) Sumele reprezentând comisionul prevăzut la 
alin. (1) se păstrează la trezoreria statului și sunt 
purtătoare de dobânzi.

(4) Sumele reprezentând comisionul prevăzut la 
alin. (1) se rețin și se gestionează de către Ministerul 
Muncii și Protecției Sociale, în regim extrabugetar. 
Sumele reținute se utilizează potrivit destinațiilor 
stabilite prin hotărâre a Guvernului, iar soldul rămas la 
finele anului se reportează în anul următor, cu aceeași 
destinație.

Art. 13. - (1) Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
și direcțiile generale de muncă și protecție socială 
exercită controlul asupra modului în care sunt aplicate 
prevederile prezentei legi.

(2) Angajatorii au obligația de a permite efectuarea 
controlului și de a pune la dispoziție organelor abilitate 
toate documentele și actele solicitate.

CAPITOLUL III
Răspunderea juridică

Art. 14. - Nerespectarea de către angajator a 
prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin (3), art. 8, art. 9 și 
ale art. 10 alin. (2) din prezenta lege constituie contra

venție și se sancționează cu amendă de la 3.000.000 
lei la 6.000.000 lei.

Art. 15. - Fapta angajatorului de a primi la muncă 
o persoană pentru care nu au fost întocmite contracte 
individuale de muncă sau, după caz, convenții civile de 
prestări de servicii constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă-de la 5.000.000 lei la 
10.000.000 lei.

Art. 16. - Constituie contravenții și se sanc
ționează cu amendă de la 4.000.000 lei la 8.000.000 lei 
următoarele fapte:

a) refuzul angajatorului de a permite intrarea în 
incinta unității a organelor de control prevăzute la art. 
13 ori de a pune la dispoziția acestora documentele 
solicitate;

b) neîntocmirea sau întocmirea defectuoasă a 
registrului de evidență a persoanelor care prestează 
munca în baza unei convenții civile de prestări de 
servicii.

Art. 17. - (1) Constatarea și sancționarea contra
vențiilor prevăzute de prezentă lege se fac de către 
personalul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al 
direcțiilor generale de muncă și protecție socială, 
împuternicit prin ordin al ministrului muncii și protecției 
sociale.

(2) Prevederile prezentei legi, referitoare la con
travenții, se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/ 
1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, 
cu modificările și completările ulterioare.

Art. 18. - în cazul săvârșirii repetate de către 
angajatori a contravențiilor prevăzute la art. 15 și 16 
din prezenta lege, direcțiile generale de muncă și 
protecție socială vor solicita, potrivit legii, radierea 
persoanei juridice din registrul comerțului.

Art. 19. - încălcarea repetată de către angajator a 
prevederilor prezentei legi, constând în neîndeplinirea 
uuiigațiilor referit?*? încadrata în muncă a per
soanelor, precum și la transmiterea obligatorie a unor 
date către direcțiile generale de muncă și protecție 
socială, prin care s-a urmărit acordarea unor venituri 
sub nivelul salariului minim garantat pe țară, precum și 
sustragerea de la plata obligațiilor privind plata con
tribuțiilor la fondul de asigurări sociale sau la fondul 
pentru plata ajutorului de șomaj constituie infracțiune 
și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la un an 
sau cu amendă.

Art. 20. - încasarea de către angajator de la 
salariați a contribuției datorate, potrivit legii, pentru 
pensia suplimentară, a contribuției de 1% datorate 
Fondului pentru plata ajutorului de șomaj, precum și a 
contribuției datorate pentru asigurările sociale de 
sănătate și nedepunerea acestora în termen de 15 zile 
în conturile stabilite potrivit reglementărilor în vigoare 
constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare 
de la 3 luni la 6 luni sau cu amendă.

Art. 21. - Sancțiunile prevăzute la art. 14-16, art. 
19 și 20 din prezenta lege se aplică persoanelor care 
se fac vinovate de încălcarea prevederilor respective.

Art. 22. - Neplata la termenul stabilit a comisionului 
prevăzut la art. 12 atrage obligația debitorului la plata 
unor majorări de întârziere, în condițiile prevăzute de 
legislația în vigoare.

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale

Art. 23. - în termen de 30 de zile de la data intrării 
în vigoare a prezentei legi vor fi stabilite, prin hotărâre 
a Guvernului, condițiile în care, potrivit prevederilor art. 
2 și 3, pot presta munca persoane care nu încheie 
contracte individuale de muncă, precum și modul în 
care Ministerul Muncii și Protecției Sociale și, respectiv, 
direcțiile generale de muncă și protecție socială pot 
utiliza sumele reprezentând comisionul prevăzut la art. 
12.

Art. 24. - La data intrării în vigoare a prezentei legi 
se abrogă Legea nr. 83/1995 privind unele măsuri de 
protecție a persoanelor încadrate în muncă, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 31 
iulie 1995.

Art. 25. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de 
zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al Ro
mâniei, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința 
din 21 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 
alin. (1) din Constituția României.

p. Președintele Senatului,
Doru loan TĂRĂCILĂ
Această lege a fost adoptată de Camera Depu- 

tațilorîn ședința din 22 iunie 1999, cu respectarea 
prevederilor art. 74 alin (1) din Constituția României.

p. Președintele Camerei Deputaților,
Paula IVĂNESCU

/- - - ~ >

f
n acest an parcă 
‘Ziua învățătorului", 
sărbătoare tradițională, a 

trecut neobservată. Așa 
cum de o vreme încoace 
neobservată rămâne din 
partea factorilor de putere 
de la toate nivelele însăși 
nobila profesie a celor ca
re ne-au pus fiecăruia din
tre noi condeiul în mână, 
ne-au învățat să scriem și 
să rostim corect dulcea 
slovă românească, ne-au 
îndrumat pașii spre ale
gerea profesiei și ne-au 
învățat să pătrundem tai
nele meseriei alese.

Omagiu 
dascălilor 
noștri

Este greu de găsit vino- 
vați și în același timp ușor 
de aruncat vina asupra 
uneia sau alteia din insti
tuțiile publice pentru acest 
cvasianonimat în care a 
trecut această zi, dar 
parcă prea se leagă nu
mărul mare de analfabeți 
și de cei care nu frecven
tează școala de rezultatele 
modeste de la examenele 
de capacitate și bacalau
reat, de încurcarea ridico
lă a subiectelor de exame
ne și de tensiunile și con
vulsiile din rândul cadrelor 
didactice. Oare să fie de 
vină numai perioada de 
tranziție sau reformele 
mai mult sau mai puțin 
experimentale aplicate cu 
profesionalism sau ama
torism învățământului ro
mânesc?

Toate acestea mi-au 
adus în memorie o placă 
comemorativă plasată pe 
frontispiciul clădirii în care 
s-a deschis prima școală 
cu limba de predare româ
nă din Transilvania 
(Școala de obște deschisă 
în anul 1754) și pe care 
stă scris următorul citat 
din statutul de funcționare 
a școlii: “Deschisă tuturor 
și de toate vârstele, pentru 
a se deprinde în citire, scri
soare și cântare, nici o pla
tă de la ucenici aștep- 
tându-se”.

Probabil nici dascălii 
acelor timpuri nu erau mai 
bine plătiți, situația econo
mică era departe de a fi 
înfloritoare, dar dorința de 
cultură, de progres, de a 
nu se așterne uitarea, 
peste nația românească 
din acest colț de țară, a 
fost mai mare.

Chiar și în actualele 
condiții economice, a uita 
pe cei care sunt meniți să 
formeze generațiile de 
mâine, prin care se ali
mentează existența viitoare 
a țării și poporului român, 
este o necuviință dacă nu 
chiar un afront. Și asta într- 
o țară în care președintele 
României, președintele 
Senatului, primul - ministru 
și ministrul de resort sunt 
profesori universitari.

înclinându-ne cu toată 
dragostea și întregul res
pect în fața educatorilor, 
învățătorilor și profesorilor, 
le aducem tuturor omagiul 
și căldura inimilor noastre.

Dr. ing. Va si le RADU X_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ ,

fonduj.de


UANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând vilă în construcție, 
800 mp, teren intravilan 
aferent, ultracentral Geoagiu 
Băi. Tel. 648246. (6764)

• Vând apartament două 
camere, zona Bălcescu. 
Relații la tel. 624730, 092/ 
564099.(6666) ‘

• S.C. Crevalact S.A. 
Beriu vinde la licitație în data 
de 13.08 a.c., ora 10, la 
sediu, următoarele active: 
grajd tineret bovin și com
plex pentru creșterea bovi
nelor. Informații la telefon 
216707.(6671)’

• Vând casă, curte, gră
dină, comuna Băița, sat 
Săliștenr. 132.(6670)

• Vând garsonieră, ultra
central, 38 mp, confort I, etaj 
II. Deva, telefon 094/440598. 
(6506)

• Vând apartament 3 
camere, Gojdu, bloc Experi
mental, parter. Telefon 094/ 
702455. (6505)

• Vând garsonieră, preț 
negociabil. Tel. 625697 
Deva; 777507 Hațeg. (6503)

• Vând garsonieră mobi
lată, ultracentral, Deva, bdul 
Decebal, tel. 214830, 
223335(6783).

• Vând apartament 2 
camere, ultracentral, bdul 
Decebal, bl. 15/F/31. Tel. 
215321, marți-joi orele 13- 
19, duminică orele 9-12. 
(6789)

•Vând Dacia Nova, roșie, 
fabricație 1999, îr*jaranție, 
47.000.000 lei. Tel. 092/ 
663724. (8234)

• Vând remorcă auto, 
societate comercială, car, 
căruță, piese VW Golf, ușă 
VW Golf, parbriz, pătuț copii. 
Informații Bozeș nr. 114. 
(8235)

• The Best Company 
Simeria vă oferă 20 % redu
cere pentru fiecare mobilă 
cumpărată până la 20 au
gust. Informații 262290, 
262907,094/230856. (6663)

• Vând LG 21 color, dia
gonala 51, garanție 14 luni, 
negociabil. Telefon 262973. 
(6663)

• Vând 5 mc piatră cioplită 
pentru construcții. Informații 
telefon 227624.(6502)

• Vând acte societate 
comercială cu amănuntul. 
Relații telefon 777728. 
(3121)

• Vând prune. Câmpuri de 
Sus Telefon 092/880380. 
(6673)

• Vând aragaz, fotoliu pat 
masă extensibilă cu 4 sca
une și plapumă 2 persoane. 
Tel. 211420. (6676)

• Vând scule cojocărie,
mașini ras, întins, velurat, 
decarnat, butoaie hașpel, 
scurgătorcu motoare elec
trice. Informații tel. 094/ 
772281, 057/420758.
(60899)

• Societatea comercială Gl 
& CO Impex S.R.L anunță 
intenția de autorizare din 
punctul de vedere al protecției 
mediului a secției de încăl
țăminte situată în Peștișu Mic 
nr. 72. Eventualele reclamații 
se pot depune la A.P.M. Deva 
în termen de 15 zile. (8177)

• Familia Vlăiconi Con
stantin și Rodica și fratele 
Marius mulțumesc tuturor 
rudelor, prietenilor, vecinilor, 
colegilor de școală care au 
fost alături de ei la greaua 
încercare pricinuită de 
pierderea dragului lor fiu și 
frate

ABONAMENTUL LA CUVÂNTUL LIBER"

PIERDERI

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

• Societate româno- 
italiană vinde vitrine, lăzi, 
dulapuri frigorifice, avan
tajos, reduceri 20% și în 
rate. Sebeș, 058/733796, 
tel. 094/558716. (8220)

• Vând orice telecoman
dă pentru televizor 
(155.000), video, satelit. 
092/368868(1315)

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Bodrean Dan 
Gheorghe. Se declară nul. 
(8172)

• Pierdut rețetă medicală 
pe ntlmele Zăvârdean An- 
cuța, seria HD 99 nr. 
0165930, conținând două 
flacoane Roferon A, eliberată 
de dna dr. Mâtcă Daniela. 
Se declară nulă. (8236)

DANIEL
la frageda vârstă de 8 ani, 
într-un grav accident rutier. 
Dumnezeu să-l odih
nească. (3124)

• Colegii de muncă, sala- 
riații din cadrul S.C. 
I.C.S.H. S.A. Hunedoara 
sunt alături de domnul di
rector general, inginer Bu- 
caleț Victor, în greaua pier
dere survenită prin trecerea 
prematură în neființă a soției 
sale

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere 
garsonieră mobilată, str. 
Zamfirescu. Tel. 092/ 
843454,232060. (6669)

X* .pFERTf^DE:. ; 
V SERVICII

• Agenție selecționează și 
înscrie personal calificat în 
construcții civile. Ofertă 
locuri de muncă în străi
nătate. Tel. 094/316346, 
094/360321 (OP)

• Angajăm colaboratori 
pentru un domeniu de acti
vitate dinamic și diversificat, 
care vă oferă posibilități de 
promovare. Salariu 300 
dolari/lună. Tel. 621446, 
094/280444. (6652)

ORARI I

• Azi se împlinesc 6 săp
tămâni, de când ne-a părăsit 
pentru totdeauna și ne-a lă
sat cu lacrimi și dor în suflete 
scumpul nostru fiu și frate

BUCALET MARIA
r

și-i transmit pe această 
cale sincere condoleanțe 
familiei îndoliate. (8173)

• Colectivul Policlinicii de 
Stomatologie Hunedoara 
este alături de familia ing. 
Bucaleț Victor în greaua 
încercare pricinuită de 
trecerea în neființă a celei 
care a fost

dr. stomatolog
BUCALET MARIAr

și transmitem cele mai sin
cere condoleanțe. (8179)

SZEKELY LUDOVIC
ja numai 24 ani. Timpul nu 
va putea șterge din amintirea 
noastră chipul tău, Laicsi 
dragă. Familia. (6674)

E

• Asociația V.A.A.D. 
vinde parchet de fag, preț 
între 60.000-120.000 lei/ 
mp. Telefon 711398. (8173)

• Vând cameră frigorifică 
9 mc, 6000 DM și cumpăr 
țiglă din demolare. Tel. 092/ 
282379.(6681)

• Vând aparat stomato
logic, inclusiv fotoliu, ste
rilizator aparatură medicală, 
preț avantajos. Tel. 226396 
(6655)

Consiliul de 
Administrație al 
SC CHIMICA SA 

Orăștie
Convoacă ADUNA

REA GENERALĂ A AC

ȚIONARILOR - extra
ordinară îni data de 
25.08.1999,ora 15,00, 
la sediul societății din 
str. Codrului, nr. 24, cu 
următoarea ORDINE 
DE ZI:

1. Readoptarea pro
gramului de restructu
rare al societății;

2. Diverse.
în cazul când nu se 

întrunesc 3/4 din capi
talul social ședința se 
reprogramează pentru a 
doua zi, 26.08.1999, ora 
15,00.

Informații suplimen
tare la sediul societății 
sair la telefon 054/ 
241250, interior 140 
sau 136.

• Clasa a ll-a B, Școala 
Generală, nr. 1, din Hațeg, 
împărtășește durerea fa
miliei prin pierderea fiului lor 
și bunului nostru coleg

DANIEL VLAICONI
Dumnezeu să-l odih

nească. (3123)

Prin oficii poștale 
din Jude(ul 
Hunedoara 

Anunțuri de mlcfi 
publicitate la ziarul 

“Cuvântul liber”
La oficiile poștale din 

județul nostru, cu excep
ția celor din raza O.T. 
Petroșani, se primesc, în 
zilele lucrătoare, anun
țuri de mică publicitate 
pentru ziarul "Cuvântul 
liber". Adresându-se ofi
ciilor poștale, unde se 
obțin toate relațiile nece
sare în acest sens, agen
ții economici și persoa
nele fizice din orice loca
litate au posibilitatea sâ 
economisească timp și 
bani, totodată existând 
șansa reușitei în afaceri 
apelând la serviciile ce le 
sunt oferite cât mai 
aproape de firmă sau de 
domiciliu.

Solicitările se vor pre
zenta la ghișeele oficiilor 
poștale respective.

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai 
apropiat de dumneavoastră, IAR ABONA
MENTUL este calea cea mai avantajoasă de a 
intra în posesia lui.

COSTUL UNUI ABONAMENT PE 
LUNA SEPTEMBRIE 1999 ESTE DE 
12.500 DE LEI, PLUS TAXELE POȘTALE.

FAȚĂ DE VÂNZAREA LIBERĂ A ZIA
RULUI, PRIN ABONAMENT VEȚI ECO
NOMISI 8.500 DE LEI PE LUNĂ!

NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONA
MENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER", iar dacă 
nu aveți abonament, solicitați factorilor poștali să 
vă facă.

Agenții economici și toți cititorii au posibilitatea 
să opteze pentru un abonament lunar, trimestrial, 
semestrial sau anual.

FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se 
fac la ghișeele oficiilor poștale din județ, la factorii 
poștali, la firma RODIPET, în numerar și prin 
virament.

RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

s-_________________

SC MYEK IMPEX SBK
Firma Altex angajează ȘEF MAGAZIN și GES

TIONARI pentru magazinul din Hunedoara, în urmă
toarele condiții: studii superioare/ medii, cunoștințe 
operare calculator (FOX PRO), vârsta maximă 35 ani. 
Acte necesare: CV, copie după actele de studii, foto
grafie recentă. înscrieri prin fax 033 - 230817, sau prin 
poștă, str. Ștefan cel Mare 6, Piatra Neamț, 5600. 
Relații la 033 - 210671/ șef Birou Personal.

%

Vremea va fi predominant frumoasă și 
caniculară, iar cerul variabil. Pe alocuri se 
vor semnala averse de ploaie, însoțite de 
descărcări electrice. Maximele zilei se vor 
încadra între 32 și 37 de grade, iar minimele 
între 19 și 23 grade Celsius. (L. Micloșoni)

Frigiderul SAMSUNG

Fără gheață
dar 
cu

Noul frigider SAMSUNG • FROST FREE are:

- Consum redus de energie;
■ Sistem rapid de răcire;
■ Temperatura egala in toate compartimentele 

frigiderului datorită curenfilor de aer;
■ Zgomot redus;
■ Sistem de dezodorizare interioara;

Cumpără un frigider SAMSUNG in 
perioada 5 august ■ 5 septembrie și il 
vei sărbători cu șampanie ANGELL1.

QUASAR
B-dul Decebal, bl. R. parter, Deva

Telefon: t)54 / 211 261

B-dul Dacia, nr. 37, bl. 47 parter, Hunedoara
Telefon: 054/740 647

ELECTRONIC
si distribuitorii sai autorizați: Cocktail Cerise 

Gran Moscato 
Cocktail Fragola 

Cocktail Pesca
Kyr Royal

Cuvee Imperial
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De la biroul de presă al Partidului Umanist 
din România

Aprecieri privind
Acordul cu FMI

Meningitele virale sunt 
inflamații acute ale 
meningelui (membrana 
care învelește creierul și 
măduva spinării),
provocate de variate 
virusuri și caracterizate 
prin debut brusc. Deseori 
se însoțesc de encefalite, 
boli caracterizate prin 
inflamația creierului în 
întregime sau parțială, 
manifestăndu-se clinic prin 
simptomatologie neuro- 
psihică, în funcție de 
leziunile produse. Agenții 
infecțioși sunt diverși: 
virusuri, bacterii, fungi, 
protozoare.

Debutul este de obicei 
brusc cu cefalee, febră, 
vărsături. Sunt prezente, 
de asemenea, semne de 
iritație meningiană: 
redoare de ceafă, apoi 
semne neurologice, 
asociate cu slăbiciuni și 
pareze musculare, erupții 
pe piele.

Transmiterea acestor 
infecții se face pe cale 
digestivă, incidența 
acestor boli fiind maximă 
vara și toamna. în 
colectivitățile închise, 
transferul virusului prin 
mâini contaminate duse la 
gură este o modalitate 
frecventă. Condiții 
deficitare de igienă 
favorizează transmiterea 
acestor infecții și pe cale 
indirectă prin apă, 
alimente, muște.

Pentru păstrarea 
sănătății dumneavoastră 
și a copiilor dumnea
voastră, Direcția de 
Sănătate Publică a 
Județului Hunedoara vă 
recomandă:

- Nu consumați decât 
apă potabilă provenită din 
surse analizate de 
autoritățile sanitare.

- Nu beți apă din râuri, 
lacuri și sisteme de irigație.

- Păstrați apa în 
recipiente curate și 
închise, destinate numai 
pentru consumul apei.

- Evitați îmbăierea în 
lacuri, bălți și alte surse de 
apă neautorizate sanitar.

- Nu atingeți și nu 
consumați nici un aliment 
înainte de a vă spăla bine 

mâinile cu apă și săpun.
- Nu consumați fructe 

și legume nespălate; 
spălați-le sub jet de apă 
potabilă.

Fierbeți bine 
alimentele înainte de 
consum. Dacă trebuie 
consumate mai târziu 
păstrați-le la rece, nu le 
lăsați descoperite, ele pot 
fi contaminate de muște, 
gândaci, rozătoare.

- Nu neglijați igiena 
personală a locuinței sau 
a locului de muncă.

- Păstrați curățenia din
jurul locuințelor,
îndepărtați reziduurile 
menajere.

în caz de îmbolnăvire, 
la apariția primelor semne 
de boală: febră, frisoane, 
dureri de cap, agitație, 
somnolență, erupții 
cutanate, tulburări 
neurologice, ADRESAȚI- 
VĂ IMEDIAT MEDICULUI.

în prezent, se 
înregistrează o epidemie 
de meningite acute virale 
în județele lași și Suceava. 
De asemenea se constată 
o ușoară creștere a 
numărului de meningite în 
ultimele două săptămâni 
în județele Bacău, Neamț, 
Botoșani și Constanța.

Pentru a preveni o 
creștere explozivă a 
numărului de îmbolnăviri 
în județul nostru, Direcția 
de Sănătate Publică 
H u nedoa ra-Deva 
recomandă populației 
următoarele reguli de 
igienă personală și 
colectivă:

- spălarea mâinilor, a 
fructelor și legumelor 
care se consumă în stare 
proaspătă.

- consumul apei numai 
din surse autorizate.

- îndepărtarea rezi
duurilor menajere.

- evitarea îmbăierii în 
lacuri, bălți și alte surse de 
apă neautorizate sanitar.

- distrugerea vecto
rilor - muște și țânțari.

Dr. Cristina VARGA, 
Serviciul de promovare a 
sănătății și programe de 
educație pentru sănătate

PUR salută decizia FMI de 
a acorda împrumutul stand-by 
României în valoare totală de 
547 milioane de dolari, fără a 
mai solicita un efort 
suplimentar de atragere în 
prealabil de fonduri de pe 
piața internațională privată de 
capital.

Apreciem că efectul 
deciziei FMI va fi în primul 
rând psihologic, redeschizând 
accesul României pe piețele 
internaționale de capital și 
dând un semnal pozitiv 
investitorilor străini.

Umaniștii români își 
exprimă de asemenea 
speranța că actualul guvern 
va lua măsuri de 
accelerare a reformei, 
pentru ca cel puțin acest al 
cincilea acord cu FMI să fie 
dus la bun sfârșit, în primul 
rând prin măsuri adecvate de 
control a inflației - principala 
cauză care a dus la 
nerealizarea celorlalte patru 
acorduri.

Această decizie repre
zintă, deși în mod indirect, 
primul gest concret de sprijin

E(c)lipsă la poalele Cetății Deva

O bere în noapte 
pentru dogul meu

Patronul firmei “Bistro Fast", 
de pe strada 1 Decembrie, 
Deva, își extinde “ocupația” cu 
un nou spațiu, unde se fac 
lucrări de etajare și unde va 
funcționa “Pizzeria Capricio". 
Nimic deosebit. Numai că într- 
un dispreț total față de liniștea 
și odihna locuitorilor din zonă, 
constructorii lucrează non
stop, într-un zgomot infernal, și 
tot non-stop este deschis și 
birtul, deși nu are nicăieri afișat 
programul de funcționare, unde 
se adapă din plin cu bere 
rătăciții în noapte, la mesele 
care acoperă tot trotuarul, până 
în stradă.

Marți dimineața, la ora 2, mai 
mulți tineri îngurgitau însetați 
halbele cu bere și sporovăiau 
pe tonuri ridicate, asistați de un 
dog uriaș, în timp ce din mașina 
HD-03-RDD muzica se revărsa 
cu toată puterea pe stradă și în 
casele oamenilor. Poliția n-a 
putut fi apelată telefonic 

din partea Washingtonului 
după încetarea conflictului 
din Kosovo.

In același timp PUR își 
exprimă regretul pentru 
faptul că absența oricărei 
strategii proprii de reformă 
economică a obligat 
România să se afle în fața 
unicei soluții - de a-și însuși 
„ lecții" predate de alții, care 
nu au nimic comun cu 
interesul nostru național.

In acest context PUR 
avertizează clasa politică că, 
deși un acord cu FMI este 
strict necesar pentru orice 
guvern democratic, aplicarea 
ultimului acord încheiat cu 
FMI poate duce în scurt timp 
la degradarea totală a 
economiei românești și la 
reducerea drastică a 
potențialului ei competitiv. 
Această situație are la bază 
atât stadiul necorespunzător 
al reformei cât și faptul că 
negocierile și în trecut și în 
prezent nu au fost purtate de 
specialiști cu o bogată 
experiență în negocierile 
internaționale.

SC DECEBflL Sfl DEVA
cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr.

8, jud. Hunedoara, 
convoacă Adunarea Generală 

Extraordinară a Acționarilor în
data de 26 august 1999, ora 10,00, la sediul 
societății, cu următoarea

ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea cererii de ofertă;
2. Aprobarea criteriilor de selecție a admi

nistratorilor și ponderea acestora;
3. Aprobarea grilei de evaluare a ofertelor;
4. Stabilirea datei și a locului de desfășurare a 

concursului de selecție;
5. Desemnarea reprezentanților ce vor ne

gocia și semna contractul de administrare;
6. Diverse.
în caz de neîntrunire a cvorumului, 

următoarea ședință se va desfășura pe data de 
27 august 1999, în același loc și la aceeași oră.

Salut!

Tocmai am sosit din Lumea McDonald 
și de-abia aștept să ne vedem! Vreau să-ți arăt 
ce scamatorii am mai inventat. Sunt sigur că 
o să-ți placă.

Vino să ne jucăm, să cântăm, să ne 
distrăm împreună. Am o mulțime de surprize 
pentru tine.

Te aștept..■’•«"țț.l?.?.®1.?®.® .la oraJWP 

la McDonald's ..........
Cheamă-i și pe prietenii tăi.

deoarece “telefon temporar 
deranjat". Normal. La ora 2 
dimineața cine mai are chef să 
răspundă la telefon. înștiințați 
direct despre situație, cei doi 
tineri polițiști de serviciu au 
ascultat cu luare aminte, după 
care și-au văzut mai departe 
de liniștea lor. Cu siguranță că 
nu așa își instruiește 
subordonații dl comandant al 
Poliței municipale.

întors nu de mult dintr-o 
vizită peste ocean, primarul 
Devei, Mircia Muntean, 
informa populația Devei, prin 
acest ziar, că va întrona în 
municipiu liniștea, ordinea și 
securitatea oamenilor. 
Așteptăm, die primar. E timpul 
s-o faceți. Populația nu mai 
suportă, pe lângă sărăcie, și 
sfidarea îmbuibaților și 
promisiunile sforăitoare ale 
autorităților.

Dumitru GHEONEA

Raataurantul Ini regii familii

Primarul comunei Ilia
Organizează concurs pentru ocuparea 

postului de SECRETAR al comunei in ziua de 
30 august 1999, ora 10,od, la sediul 
Primăriei.

Condiții de concurs:
- studii superioare Juridice sau admi

nistrative;
- vechime în specialitate 3 ani.
Nu vor fi admise la concurs persoanele 

care au suferit condamnări penale sau care 
au avut desfăcut contractul de muncă din 
vina lor.

Informații și tematica concursului se vor 
primi de la Primăria comunei lila unde se va 
depune și dosarul actelor cerute de lege, 
până în ziua de 25 august 1999, ora 13,00.

Sv îl V

9 august * IC
R.A.S.A. + FumătOT
DJ Sleek
Pacha Man ț
Ganja & Marijtrana
La Familia
B.U.G. MAFIa

Sponsori:
Universitate<?de Vest “Vasile Goldis" ASIROM 
CCW Romania Hotel Parc Mc. Donald's 
Restaurant International Petrom Arad EMOL 
Adevărul Arad Romlux West Bank
Radio Telecom Bit Johanna - Mobilier la comandă 
Millennium Finexim Feroneria BCR 
Mondo Style CCIA Arad Amely Mibo Impex 
Mera & Comera Agrirom

10 august
AMA LA
Laura Stoica Band 
Sarmalele Reci 
Compact
Cargo

*

11 august 
DJ Pico - Arad 
DJ Cool - Arad 
DJ Max - Timisoara 
DJ Rancha - Craiova 
DJ Horace Dan D - Cluj 
DJ Pytone - Cluj 
DJ Vasile - București 
DJ SKY - Arad 
DJ Mannzotti - Germania 
DJ Ralph - Germania 
DJ Tommy Serano

- Love Parade '99 
CYBERNETICA - Elveția 
FUN FACTORY - Germania

Cumpărați din timp ABONAMENTE
Producător general: WEST MEDIA NETWORK_______Producător artistic: SIESTA

iii
pe ști ndul diim Arad

Meriți un fcWSEfi 
Kaiser
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