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x la 30 de zile - 

60% /an 
prin capitalizare - 80%/an 

x la 90 de zile - 
62% /an 

prin capitalizare - 78%/an

Ajutor acordat 
de Guvernul 

Republicii 
Federale 

Germania pentru 
slnlstratl din 

ludețul Hunedoara 
Guvernul Republicii 

Federale Germania sprijină 
măsurile de ajutorare a 
victimelor ploilor torențiale care 
au pricinuit în ultima săptămână 
a lunii iunie mari pagube în 
vestul României. Astfel, 
persoanele din județul 
Hunedoara, care au fost 
afectate . de această 
catastrofă, vor primi ajutoare 
din partea Centrului de 
Ajutorare Adventist pentru 
Dezvoltare și Catastrofe. 
Ajutoarele constau în paturi, 
lenjerie de pat, pachete cu 
articole de igienă și pachete 
alimentare și vor fi distribuite 
prin organizația parteneră din 
România “ADRA Rumânien”.

Centrul de Ajutorare 
Adventist pentru Dezvoltare și 
Catastrofe primește din partea 
Guvernului Germaniei pentru 
finanțarea și punerea în 
practică a acestei acțiuni 
umanitare o subvenție în 
valoare de 44.125 DM, ceea 
ce corespunde sumei de 
36.655.235 lei.

r~ ' .
La Ribița s-a constituit prima asociație a crescătorilor de taurine din județul nostru

Un nas important pentru
progresul zootehniei

într-o recentă discuție 
purtată cu dnii ing. Gheorghe 
Jurcă, director general al 
Direcției județene Hune
doara pentru agricultură și 
industrie alimentară și ing 
Niculiță Mang, directorul 
Oficiului județean de 
reproducție și selecție a 
animalelor, pe probleme 
privind starea actuală și 
viitorul zootehniei hune- 
dorene, au revenit cu 
insistență în discuție câteva 
aspecte legate de 
necesitatea asocierii 
crescătorilor de taurine 
pentru a-și putea exprima, 
apăra și conserva astfel mai 
bine interesele și 
preocupările ce le asigură 
propria existență, precum și 
o contribuție sporită la fondul
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de produse agroalimentare, 
la aprovizionarea piețelor. 
Interlocutorii au reliefat cu 
pregnanță, argumentând cu 
exemple din străinătate și 
din țara noastră, nevoia de 
asociere a crescătorilor de 
animale, în speță a 
proprietarilor de taurine care 
asigură laptele și în bună 
măsură carnea de consum, 
precum și pieile pentru in
dustria prelucrătoare. 
Organizarea în asociații nu 
este, evident, un moft invocat 
fără temei, ci se conturează 
tot mai acut cerința ca 
inițiativa de a se uni eforturile 
crescătorilor individuali de 
taurine să devină o realitate, 
deoarece valorificarea 
producției, în condițiile 
concurenței neloiale și 

tot 
Și 

se 
fie

importurilor din țări unde 
subvenția este substanțială 
și dobânzile minime la 
creditele acordate produ
cătorilor agricoli, devine 
mai grea, nesigură 
nerentabilă. Ideea de a 
organiza nu trebuie să
impusă de undeva anume, 
ci ea se face resimțită la 
nivelul fiecărei localități, 
numai așa putând să se 
ajungă la un consens mai 
larg, respectiv județean și, de 
ce nu, național de asociere 
a crescătorilor de taurine.

Acest lucru s-a desprins 
cu claritate și la întâlnirea ce 
a avut loc de curând la 
Rlbița, unde peste 50 de 
crescători și proprietari de 
taurine au hotărât să se 
constituie într-o asociație de 

profil, având la bază și un 
statut propriu de 
organizare, aici fiind 
prezenți și specialiști de la 
rețeaua de reproducție și 
selecție, precum și de la 
cea sanitar-veterinară.

Vorbind despre scopul 
asociației, interlocutorii au 
apreciat că în prim plan s- 
a avut în vedere 
valorificarea producției 
obținute de la taurine 
(carne și lapte), prețurile 
practicate în prezent fiind 
departe de a acoperi 
cheltuielile efective. Așa 
cum a demonstrat 
experiența din alte județe, 
asociația poate să

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)

Expoziția-târg 
Pinzgau la cea de-a 
Vl-a ediție

Duminică, 
29 august 

la Baia

în
Direcției 

Hunedoara

de Criș
Reamintim 

crescătorilor de animale, 
specialiștilor în zootehnie 
și altor interesați că în 
ziua de 29 august a.c. la 
Baia de Criș, aflată la cea 
de-a șasea ediție, are loc 
expoziția-târg de animale 
din rasa Pinzgau. 
Manifestarea, cu profunde 
rezonanțe locale 
zonale, are loc 
organizarea 
județene
pentru agricultură și 
industrie alimentară, 
Oficiului județean pentru 
reproducția și selecția 
animalelor și Asociației 
județene a crescătorilor de 
păsări și animale. în 

vederea asigurării
participării în expoziția- 
târg a celor mai valoroase 
exemplare, s-a făcut o 
preselecție, de către o 
comisie de specialitate, în 
localitățile vizate.

în pregătirea acestei 

importante manifestări, 
unde vor fi prezentate 40 
de taurine din rasa 
Pinzgau, s-au organizat 
preselecții de animale în 
localitățile din zona Brad, 
astfel încât în expoziție să 
se regăsească cu adevărat 
cele mai valoroase 
exemplare. (N.T.)

Neregulile m construcții înseamnă risc, 
pericul, pierderi materiale și umane
în urma conferinței de presă organizate la 

începutul acestei luni de către ministrul Lucrărilor 
Publice și Amenajării Teritoriului, dl Nicolae Noica, 
au avut loc întâlniri cu jurnaliștii și la nivelul 
județelor, la sediile Inspecțiilor în Construcții, 
Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului. în centrul reședință al județului nostru, 
la Deva, dl ing. Mihai Șahiu, inspectorul șef al 
ICLPUAT Hunedoara, i-a informat pe puținii ziariști 
care au răspuns invitației despre aspectele 
abordate în cadrul conferinței de presă 
extraordinare a dlui Nicoale Noica, din 2 august 
a.c., aspecte deosebite semnalate în ultima 
vreme în domeniul construcțiilor, care au culminat 
cu un grav accident produs în 28 iulie a.c., la 
Brașov, soldat cu decesul a patru persoane.

întrucât se produc nereguli și încălcări ale

actelor normative în vigoare în activitatea de 
construcții pe multe șantiere din țară, au fost 
consemnate câteva dintre acestea, cu mare 
pondere și potențiale pericole de accidente. 
Astfel se fac lucrări de construcții fără 
autorizațiile necesare de către persoane 
nespecializate, fără luarea măsurilor adecvate 
de protecție a muncii - cazul de la Brașov fiind 
extrem de elocvent -, ceea ce conduce la riscuri 
în execuție, la o calitate necorespunzătoare a 
lucrărilor și la siguranță redusă în exploatarea 
ulterioară a obiectivelor. S-a consemnat, de 
asemenea, că autoritatea tehnică a MLPAT este 
adesea diminuată prin actul de justiție, ceea ce

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Cursurile de calificare, recalificare 
și perfecționare - măsură activă 

de combatere a șomajului
Centrul de Formare 

Profesională Hunedoara - Deva, 
unitate în cadrul Agenției Județene 
pentru Ocupare și Formare 
Profesională are ca obiectiv fun
damental perfecționarea formelor 
de protecție socială a persoanelor 
neocupate și creșterea șanselor 
de reintegrare profesională. 
Realizarea acestui obiectiv este 
posibilă prin cuprinderea șomerilor 
în cursurile de calificare, 
recalificare și perfecționare în di
verse meserii pentru care există 
un deficit de forță de muncă sau 
pentru care întreprinderile au

solicitat personal calificat.
Funcționând din luna ianuarie 

1996 într-un spațiu amenajat ddpă 
standardele europene, dotat cu 
aparatură și mijloace didactice 
moderne, Centrul de Formare 
Profesională Hunedoara - Deva 
adăpostește șase săli de clasă, 
trei ateliere, două laboratoare, 
bibliotecă și cinci birouri. Din punct 
de vedere funcțional, centrul 
dispune de compartimente de 
specialitate privind formarea 
profesională a cursanților.

în activitatea Centrului de 
Formare s-a ținut cont de pulsul

pieței muncii, al cererii și al 
ofertei pe această piață. Astfel, 
cursurile de calificare, 
recalificare și perfecționare 
vizează meserii și activități 
cum ar fi: contabilitate, opera
tor calculator, zidar, zugrav, 
tâmplar, dulgher, croitor, 
mecanici, tinichigii auto, precum 
și noile cursuri de 
tehnoredactor, redactor, opera
tor TV și lucrător social.

Fiind un centru bine cotat,

Cristina CÎNDA
(Continuare în pag. 2)

Laptele normal are culoarea 
alb-gălbui. Gustul laptelui este 
dulceag, caracteristic. Culoarea 
albăstruie se întâlnește la laptele 
falsificat prin adaos de apă sau 
cel sărac în grăsime; laptele nu 
trebuie să aibă aspect filant sau 
vâscos, gust amar, sediment.

Termenul de valabilitate este 
cel stabilit de producător și 
trebuie înscris pe ambalajul indi
vidual. Se va verifica data 
fabricației marcată pe capac, 
pungă, cutie și dacă produsul se 
încadrează în termenul de 
valabilitate.

Important de știut este că 
prin lapte se pot transmite boli 
ca: tuberculoza, febra aftoasă. 
antraxul, holera, salmoneloze. 
îhfectii stafilococice si 
streptococice. Deci, laptele se va 
fierbe si se va menține pe foc 3- 
5 minute după primul clocot.

Produsele lactate acide - 
iaurt, sana. chefir. lapte bătut - 
sunt cele obținute în urma 
dezvoltării în lapte a unor 
microorganisme specifice. Au 
valoare nutritivă și însușiri 
dietetice și terapeutice, fiind 
bogate în vitamine din complexul 
B, cu acțiune antibiotică asupra

unor bacterii patogene. Produsul 
trebuie să fie compact sau fin 
dispersat, consistența cremoasă 
sau fluidă, fără eliminare'de zer 
sau bule de gaz, cu gust și arome 
specifice, dulce acrișor. 
Defectele pot fi: gust acru 
pronunțat, gust de mucegai sau 
drojdie, gust rânced sau oxidat, 
gust și miros oțetit, gust și miros 
amoniacal, separare de zer,

consistență moale. Termenul de 
valabilitate este cel stabilit de 
producător și înscris pe ambalaj.

Smântână pentru friscă este 
fluidă, cu aspect și consistență 
omogenă, de culoare alb-lăptos, 
până la alb-gălbui, cu gust plăcut 
dulceag și aromă caracteristică. 
Nu trebuie să prezinte aglomerări 
de grăsime sau substanțe 
proteice, gust sau miros străin.

CE TREBUIE SĂ 
stih Înainte be a 
CUMPĂRA LACTATE

___ .'■■■O- .

Nu se, poate obține o frișcă 
corespunzătoare din smântână 
cu gust acru, păstrată mai mult 
de 24 ore.

Smântână de consum are 
culoarea alb-gălbui, cu gust slab 
acrișor, suprafața lucioasă este 
vâscoasă. Defectele pot fi: gust 
acru, amar, aglomerări de grăsime 
sau particule grunjoase.

Atenție, aceasta se poate 

falsifica cu făină, amidon sau 
iaurt omogenizat cu mixerul. 
Smântână falsificată are aspect 
mat, gust acru sau gust făinos.

Untul trebuie să fie alb-gălbui 
până la galben - pal, uniform, cu 
luciu specific, fără impurități; 
secționat, nu trebuie să prezinte 
goluri de aer sau picături de apă. 
Mirosul și gustul trebuie să fie 
plăcut, aromat, fără miros și gust 

străin. Defectele pot fi de gust 
și miros (amar, acru, rânced, 
de mucegai sau pește), de 
structură și consistență 
(moale, sfărâmicios, lipicios, 
apos), ca și de culoare 
(marmorat, alb, colorat intens 
în galben). Se va verifica 
încadrarea produsului în 
termenul de valabilitate, fiind 
ușor perisabil. Untul rânced dă 
gust dezagreabil produselor.

Brânza proaspătă de 
vacă este o pastă omogenă, 
fină, curată, fără zer, 
nesfărâmicioasă, de culoare 
albă până la alb-gălbui.

Telemeaua trebuie să aibă 
aroma caracteristică de 
fermentație lactică și o culoare 
alb-porțelan sau alb-gălbui. în 
secțiune să prezinte puține 
găuri de fermentație, 
consistența să fie uniformă. 
Defectele pot fi: consistență 
prea tare, lipicioasă, structura 
buretoasă, zone de mucegai, 
defecte de culoare (portocalie 
sau albăstruie), gust acid, 
amar, rânced.

Oficiul pentru Protecția 
. Consumatorilor

EUROPEAN DRINKS
Șl FUNDAȚIA 

LIGHT INTO 
EUROPE îl AJUTĂ 

PE SINISTRAȚII DE
LA RÎU MARE - RETEZAT 
Firma EUROPEAN DRINKS șl fundația britanică 

LIGHT INTO EUROPE desfășoară in județul Hunedoara o 
acțiune de caritate in beneficiul slnlstrațllor din 
localitatea Riu Mare - Retezat.

Cefe 257 de persoane sinistrate - dintre care 164 
sunt femei șl copil - vor primi apă minerală Izvorul 
Minunilor șl băuturi răcoritoare Fruttl Fresh din partea 
firmei EUROPEAN DRINKS (care asigură șl transportul 
acestora), precum șl îmbrăcăminte, alimente șl Jucării 
din partea fundației LIGHT INTO EUROPE.

EUROPEAN DRINKS a mal donat in luna Iulie peste 
3000 de litri de apă minerală slnlstrațllor din zona Riu 
Mare - Retezat. Firma, cel mai mare producător de 
băuturi răcoritoare șl apă minerală din România, a 
Inițiat acțiuni de ajutorare a persoanelor afectate de 
Inundații Imediat după producerea calamității.
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care se adresează atât 
persoanelor beneficiare de ajutor 
de șomaj, ajutor de integrare 
profesională sau alocație de sprijin 
(cursurile de calificare sunt 
gratuite), cât și persoanelor care 
nu beneficiază de nici una din 
formele de protecție socială 
amintite (se percepe taxa de 
participare la curs), se află acum 
în derulare o serie de cursuri. “Se 
realizează cursuri în funcție de 
cereri, de pregătirea profesională, 
iar pentru șomeri cursurile 
demarează în momentul în care 
există unități cu capital de stat sau 
privat care se obligă să încheie 
convenția de angajare. Șomerii nu 

Cursurile de calificare, 
recalificare și perfecționare
plătesc taxa de participare la curs, 
toate cheltuielile fiind suportate din 
fondul de șomaj, în schimb 
persoanele care doresc să se 
înscrie la cursurile de 
perfecționare (operator calculator, 
contabilitate, contabilitate asistată 
de calculator, management) 
plătesc o taxă (media fiind de 
600.000 lei). Durata cursurilor 
diferă în funcție de complexitatea 
meseriei sau a perfecționării. Un 
alt mare avantaj pe care îl pot avea 
cursanții este acela că diplomele 
obținute sunt recunoscute în țară 
și străinătate", spunea dl loan 
Duruș, conducătorul Centrului de 
Formare Profesională.

în condițiile în care majoritatea 
firmelor disponibilizează per
sonalul angajat, este notabil 
interesul unor societăți ca SC 
Neptun SRL, SC Mipa SA, SC Silva 
Metal Exim SRL, SC Activitatea 
Groscom SRL, SC Continental 
T urimex SRL, SC Palmex SRL, SC 
Văruțoiu SRL, Cooperativa Arta 
Modei, SC MarimodimportSRL, SC 
Transim SRL și altele în vederea 
realizării unor cursuri de calificare 
sau recalificare.

Cursanții se dovedesc și ei a 
fi dornici de cunoașterea unei noi 
meserii și par a fi foarte mulțumiți 
de condițiile oferite precum și de 
profesionalismul celor care 
predau aici. Domnișoara Maria 
Mateș din Simeria urmează cursul 
de contabilitate asistată de calcu-

Miercuri 
18 august 
TYR I

9.30 Matineu de vacanță
11.00 TVR Cluj-Napoca 
12.05 TVR iași 13.00 TVR 
Timișoara 14.10 Santa Bar
bara (r) 15.00 Concertele 
Golden Brâu (r) 17.30 O 
familie ciudată (s, ep. 42)
18.10 Voie bună la TVR
19.10 Sunset Beach (s, ep. 
512) 20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport 20.45 Camera 
misterelor 21.00 Lumea 
bărbaților (s, ep. 23) 22.00 
Clive James: Vedere din 
Hong Kong (do) 22.55 
Jurnalul de noapte

/ rt 2
8.00 Sailor Moon (r)

10.15 Limbi străine. 
Franceză 10.40 O familie 
ciudată (r) 11.10 Star T rek (r) 
12.00 Ultimul tren (r) 13.10 
Căsuța din prerie (s, ep. 92) 
13.50 Studioul șlagărelor 
14.00 Emisiune în limba 
maghiară 15.00 Rebelul (s, 
ep. 117) 16.00 Grecia (s, ep.

< ______________  

lator. “M-am înscris la acest curs 
din proprie inițiativă, deoarece în 
ziua de astăzi este important să 
cunoști cât mai multe lucruri. 
Domeniul meu de pregătire este 
ingineria, iar acest curs îmi va 
folosi la serviciu, dar poate 
deveni și o activitate în afara 
acestuia. Cursul durează 6 luni 
și prevede introducerea în 
noțiunile generale, planul de 
conturi și noțiuni de informatică. 
Nu este nici greu, nici ușor, 
trebuie însă să ne dăm interesul 
și, în această privință, dna prof. 
Monica Olteanu ne-a încurajat 
fnereu”, era de părere Maria 
Mateș. Daniela Sandu este 
șomeră și a lucrat până acum în 
comerț. “Aici învăț lucruri utile pe 

care nu le-am știut. Sper ca după 
încheierea cursului să îmi găsesc 
un loc de muncă unde să pot 
pune în practică ceea ce am 
învățat. Toate cunoștințele 
noastre se datorează dnei 
Monica Olteanu care explică pe 
înțelesul tuturor folosind 
argumente și comparații”, 
spunea interlocutoarea noastră.

Activitatea și rolul Centrului 
de Formare Profesională se 
evidențiază prin faptul că din 
ianuarie 1996 până în prezent s- 
au organizat 336 cursuri la care 
au fost înscriși 7400 de cursanți 
din care 5956 cursanți au 
absolvit, fiind repartizate în 
muncă 4204 persoane. Din 
discuția purtată cu dl loan Duruș, 
am mai reținut că la nivelul anului 
1999 s-au finalizat sau sunt în 
curs de desfășurare un număr 
de 64 de cursuri cu șomeri și 
alte persoane interesate, la care 
au fost înscrise 1399 persoane, 
au absolvit 824, s-au angajat 
741, ceea ce reprezintă 90 la 
sută. în acest moment la Centrul 
de Formare Profesională Deva 
se află în derulare 15 cursuri cu 
un număr de 242 cursanți. 
Aceste cursuri, indiferent dacă 
privesc meseriile lucrative ori 
sunt cursuri de perfecționare, 
sunt pe zi ce trece mai solicitate, 
reprezentând o măsură activă 
de combatere a șomajului.

127) 16.45 Santa Barbara (s, 
ep. 943) 17.30 Medicina 
pentru toți (r) 18.00 Primul val 

•; (s, ep. 19) 19.00 Tinere 
talente (p. V) 19.30 Em. pt. 
persoanele cu handicap 
20.00 Lumini în întuneric 
(dramă SUA 1993)

ANTENA)
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. 91) 15.00 
Ape liniștite (s, ep. 98) 16.00 
Elena, viața mea (s, ep. 4) , 

. 17.00 Fotbal Rocar București
- Ceahlăul Piatra Neamț (d) 
19.00 Observator 20.00 
Programul pentru distrugere 
(f.a. SUA 1995) 21.45 
Damon (s) 22.15 Observator
22.45 în război cu Mafia (f.a. 
SUA ’95)

PRO IV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 Tânăr

(Urmare din pag. 1)

acționeze nu numai în 
privința valorificării 
producției, ci și în sensul 
îmbunătățirii bazei furajere, 
respectiv al aprovizionării cu 
semințe de leguminoase și 
ierburi, aprovizionării cu 
nutrețuri combinate cu sare 
și alte produse necesare, la 
fel de importante fiind 
acțiunile de valorificare a 
animalelor, având în vedere 
că în zonă predominantă 
este rasa de taurine 
Pinzgau. Așa cum arătau 
participanții la întâlnire, 
trebuie să se coboare de la 
teorie la practică, să se facă 
în localități ateliere de 
prelucrare și preparare a 
produselor cu marcă proprie 
specifică zonei (abatoare, 
cașerii), să fie stabilite 
prețuri acoperitoare la 
vânzarea produselor și 
animalelor.

Prevederi ale 
Memorandumului convenit

de Guvern cu FMI
emoran tcuTTIMKțdlLUJulllini

privind politicile economice, pe baza 
căruia a fost aprobat acordul stand
by cu FMI, are ca principale 
obiective pentru 1999 diminuarea 
deficitului contului curent, scăderea 
în continuare a inflației și stabilirea 
condițiilor pentru o creștere 
economică durabilă.

Politicile macroeconomice se vor 
concentra pe consolidarea fiscală și 
restricționarea salariilor, pentru a 
limita cererea internă, a îmbunătăți 
competitivitatea și a despovăra 
politica monetară. în paralel, se va 
urmări reducerea decisivă a 
pierderilor întreprinderilor publice, 
prin restructurarea și privatizarea 
accelerată a băncilor și a 
întreprinderilor de stat, conform 
programului PSAL stabilit cu Banca 
Mondială, se arată în textul Memo
randumului. Programul convenit de 
Guvern cu FMI pentru 1999 prevede 
reducerea inflației la aproximativ 
38%, limitarea declinului PIB la 
3,5%, reducerea deficitului contului 
curent cu 0,8 miliarde de dolari, la 
2,2 miliarde de dolari (circa 7,5% 
din PIB) și o creștere a rezervelor 
valutare ale BNR cu 0,5 miliarde de 
dolari.

și neliniștit (r) 11.00 Doctor 
în Alaska (s) 11.45 Walker, 
polițist texan (r) 12.30 News 
Radio (s) 13.00 Știrile PRO 
TV 13.10 Lovit de amoc (r)
14.30 Monștrii (s) 15.00 Fa
milia Bundy (s) 15.30 
Ștrengărița (s, ep. 82) 16.15 
Tânăr și neliniștit (s, ep. 812) 
17.00 Știrile PRO TV 17.40 
Aripile pasiunii (s, ep. 67)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 
73) 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Pasiunea stingheră a 
lui Judith Hearne (dramă 
Anglia ’87) 22.25 Știrile PRO 
TV 22.30 Prietenii tăi (s, ep. 
75)

7.00-12.00 Filme și 
seriale (reluări) 13.00 
Maria (s) 13.45 Australia (r) 
16.00 Preciosa (s) 17.00 
Celeste se întoarce (s) 
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s) 
21.05 Concursul ,.Acasă!”
21.15 Lanțurile iubirii (s, 
ep. 38) 22.10 Milady (s)

lin pas important...
Discuția cu cei doi 

interlocutori s-a constituit într- 
un îndemn adresat tuturor 
crescătorilor de animale din 
județul nostru de a acționa 
pentru revigorarea sectorului 
zootehnic, apărând cu 
dârzenie drepturile
crescătorilor de taurine.

întâlnirea crescătorilor de 
taurine din comuna Ribița și- 
a ales și conducerea locală, 
ca președinte fiind desemnat 
dl Nicolae Obârdău, ca 
vicepreședinte Nicolae Jula 
și ca secretar Florin Jorza, 
fiecare fiind un bun crescător 
de animale. Din asociație fac 
parte gospodari destoinici 
precum loachim Indriaș, Cor
nel Târț, Marcu Cazacu, 
Viorel Tămaș, Ancuța Tuță, 
Virgil Dobârcău și alții, 
fiecare având în gospodărie 
câte 4-7 bovine.

'------------------------------------------------------------------------- \

Nereguile îi construcții...
(Urmare din pag. 1)

%

încurajează nesocotirea unor 
legi din partea anumitor 
autorități locale și agenți de 
construcții, cu consecințe 
grave în plan edilitar- 
gospodăresc și social.

Făcând o paralelă între 
neregulile constatate în țară și 
cele depistate de personalul 
ICLPUAT Hunedoara la 
obiective din județul nostru, dl 
Mihai Șahiu s-a referit la unele 
cazuri de abateri privind 
(ne)afișarea la punctele de 
lucru a panourilor de 
identificare a șantierelor și a 
beneficiarilor investițiilor, a 
numărului autorizației de 
construcție și a termenului de 
finalizare a obiectivului etc., la 
diverse abateri ale diriginților 
de șantier, precum și la situații 
legate de cheltuirea banului 
public pentru realizarea 
anumitor obiective, îndeosebi a 
apartamentelor, la care se 
încarcă artificial cheltuielile 
indirecte și profitul

23.00 Hoinarii (dramă SUA 
1979)

PRIMA TY
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 
22.00 Show-ul de noapte 

ShboBB
10.00 Michael Collins 

(dramă SUA/Irlanda 1996)
12.15 Războiul troian (co. 
SUA ’97) 13.45 O vară 
neobișnuită (co. SUA 1994)
15.45 Incognito (thriller SUA 
1997) 17.30 Răpirea (co. 
SUA 1996) 19.00 Coliziunea 
(dramă SUA 1997) 20.30 
Viața în sălbăticie (f.a. SUA 
1987) 22.00 Stargate (s)
22.45 Specialitatea casei: 
Roșii verzi prăjite (dramă 
SUA ’92)

Dintre nemulțumirile 
exprimate de către 
crescătorii de taurine din 
Ribița sunt cele legate de 
prețul scăzut la lapte și 
carne, de înlăturarea 
speculațiilor practicate de 
către intermediari în piețe, 
de imperfecțiunea rețelei 
de colectare a produselor, 
de plata cu mare întârziere 
a produselor livrate.

Punând în balanță 
aportul crescătorului de 
taurine la evoluția 
economico-socială a țării și 
recompensa ce o primește 
acesta, se constată o mare 
discrepanță. De aceea se 
insistă - cum au apreciat și 
interlocutorii, pe ne
cesitatea constituirii de 
asociații de profil în fiecare 
localitate, la nivel județean 
și național.

executanților.
în continuarea întâlnirii cu 

presa, dl Mihai Șahiu a 
prezentat bilanțul activității 
ICLPUAT Hunedoara pe 
primele șapte luni ale anului și 
a răspuns întrebărilor 
ziariștilor. La întrebarea 
noastră privind colaborarea 
cu unele organisme și instituții 
județene și cu autoritățile 
administrației publice locale, dl 
Mihai Șahiu a răspuns: 
“Conlucrăm bine cu 
Inspectoratul de Stat Teritorial 
pentru Protecția Muncii și cu 
Oficiul pentru Protecția 
Consumatorilor, ne-am implicat 
în acțiuni majore alături de 
Prefectură și Consiliul 
județean, în schimb la primării, 
unde avem misiuni de control, 
întâmpinăm multe bariere, fiind 
nevoiți să aplicăm legea, așa 
cum am procedat la Primăria 
Deva, unde am aplicat nu de 
mult o amendă de 20 de 
milioane de lei. Nimeni nu are 
voie să eludeze legile țării”.

OtElETABC '
(canal 34 UHF)

9.00 Știrile locale (r)
9.15 Deva Mix (r) 9.45 
Matinal Info 17.30 La izvorul 
dorului 18.00 Știri Tele 7 
abc 18.10 Lou Grant (s) 
19.00 Secția de poliție (s) 
20.00 Actualitatea Tele 7
20.45 Știrile locale 21.00 
Dintre sute de ziare 22.00 
Reporter Tele 7 23.10 Der
rick (s) 0.00 Știrile locale 
0.20 Ora H - emisiune de 
confesiuni

PRO P/ - DEVÂ
06.15-07.00 Program co

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

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

nerescep
Miercuri, 18 august

O BERBEC
S-ar putea ca visele tinerelor 

din această zodie să devină 
realitate. Gospodăriți-vă banii, 
fiți prudenți în privința 
prietenilor și a sănătății.

O TAUR
Este momentul să așezați în 

balanță succesele și eșecurile 
ultimelor luni și să trageți 
învățămintele de rigoare. Dacă 
credeți că trebuie să vă 
schimbați stilul de lucru, puteți 
lua măsurile potrivite.

O GEMENI
Această zi vă va fi 

neplăcută. Trebuie să fiți 
prudenți (cei din prima 
decadă), să vă gândiți bine 
înainte de a lua decizii; nu vă 
implicați în operațiuni 
financiare.

3 RAC
Planeta Marte dă energie 

femeilor-Rac, care își vor spori 
activitatea. Fructul oboselilor 
anterioare poate fi acum 
savurat. Dacă vă intră bani în 
casă', veți fi lăudate.

Z> LEU
Zi reușită, dar cei născuți la 

sfârșitul lui iulie nu vor avea 
prea multe succese. Deși 
sunteți energic și impulsiv, s-ar 
putea să luați decizii eronate.

O FECIOARĂ
Bârfele care circulă pe 

adresa dv vă enervează. Ați fi 
bucuroasă dacă v-ar curta cel 
cu care “v-au cuplat” unii, dar 
nici nu se pune problema.

O BALANȚĂ
Probleme cu sănătatea, dar 

nu ați găsit încă medicamentul 
potrivit. Consultați un medic în 
care aveți încredere; vă puteți 
permite să fiți atenți cu 
sănătatea dv.

3 SCORPION
Pentru cei născuți în prima și 

ultima decadă nu va fi o zi 
tocmai bună. La locul de 
muncă, tensiune, vă certați cu 
șefii, cu colegii.

Z> SĂGETĂTOR
încercați mai mult să 

economisiți, decât să cheltuiți. 
Venus își trimite influențele 
pozitive, făcându-vă cadou o 
nouă aventură amoroasă. 
Atmosferă conjugală armo
nioasă.

O CAPRICORN
Precauție față de ofertele 

financiare atractive. începe o 
perioadă armonioasă pentru 
relațiile de dragoste mal vechi, 
cât și pentru cele care se 
nasc acum.

O VĂRSĂTOR
V-ați făcut multe planuri, dar 

relația este pe cale să se 
destrame. Din păcate, 
sentimentele nu se pot justifica 
prin argumente logice.

O PEȘTI
Sunteți mai nerăbdători, mai 

capricioși, mai puțin toleranți cu 
colegii. Dacă nu vă schimbați 
comportamentul, veți ajunge în 
conflict cu cei dragi. 
Consumați-vă surplusul de 
energie, făcând sport sau 
ieșind în aer liber.

k______________________ /

^CUVÂNTUL
LZBFlt

Ziar editat de 
CASA DE PRESĂ 

Șl EDITURĂ 
CUVÂNTUL LIBER -

DEVA
Societate pe acțiuni cu capital privat, 

înmatriculată la Registrul Comerțului Deva, 
cu nr. J20/618/1991.

Cont 2511.1-133.1/ROL B.C.R. Deva • Cod fiscal 2116827

Director - TIBERIU ISTRATE • Redactor șef- NICOLAE TÎRCOB • Contabil șef - VIRGIL CRIȘAN • Secretari 
generali de redacție, șefi de departamente - MINEL BODEA, SABIN CERBU • Departamentul politic - VALENTIN 
NEAGU, CORNEL POENAR, ANDREI NISTOR * Departamentul social ESTERA SÎNA, CRISTINA CÎNDA, CIPRIAN 
MARINUT ■ Departamentul reformă-restructurare - DUMITRU GHEONEA (șef departament), TRAIAN BONDOR, ADRIAN 
SĂLĂGEAN ’ Departamentul educațle-cultură - VIORICA ROMAN, GEORGETA BÎRLA • Fotoreporter - TRAIAN MÂNU 
* Responsabil de număr - MIHAELA TARNOVSCHI • Corectură - MIA ZLATAN, VALENTIN BRETOTEAN • Culegere și 
tehnoredactare computerizată - CODRUȚA GOȚA, ATILA KURTA OPREAN, ALICE NEGRU, INA JURCONE, FVI MEITNER

Adresa redacției: 2700 DEVA, Str. 1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara • Telefoane: 211275, 212157, 
225904 (tipografie); Fax 218061

• E-mail:cuvlib@ deva.iiruc.ro
întreaga răspundere pentru conținutul articolelor o poartă autori) acestora. Redacția nu răspunde material sau moral pentru 

articolele necontractate trimise ziarului din propria inițiativă a colaboratorilor. Manuscrisele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.

Tiparul 
executat 

la 
Tipografia 
“Cuvântul 

liber” 
Deva

deva.iiruc.ro


18 AUGUST 1999 Cuvântul liber = 1
CONCURS TRIUNGHIULAR 
UE GIMNASTICA LA DEVA

Sala de gimnastică din cadrul complexului 
olimpic din Deva a găzduit sâmbătă după-amia- 
ză concursul triunghiular de gimnastică în care s- 
au întâlnit primele reprezentative ale Italiei, 
Bulgariei și României. Antrenorii, care se ocupă 
de pregătirea sportivelor din loturile naționale ale 
țării noastre, au decis să introducă în concurs 
pentru o verificare și o a doua formație, alcătuită 
din sportive junioare, de perspectivă.

Concursul a fost o utilă verificare a stagiului 
de pregătire, a acumulărilor făcute de gimnaste 
în perspectiva celei mai importante competiții din 
acest sezon - Campionatele Mondiale din China
- programate în luna octombrie.

Prima echipă a României, alcătuită din Lore- 
dana Boboc, Carmen lonescu, Corina Ungu- 
reanu, Andreea Răducan, Maria Olaru și Simona 
Amânar, s-a impus net, totalizând 154.814 punc
te. In clasamentul echipelor au urmat Italia - 
148.958 p. și Bulgaria - 143.001. România II a 
totalizat 149.098 p. și neoficial ar fi urcat pe locul 
secund.

La individual a dominat acum Maria Olaru - 
care a câștigat cu 38.809 puncte, fiind urmată de 
Simona Amânar - 38.659 p. și Andreea Răducan
- 38.616 p. Dintre sportivele oaspete, cele mai 
bune rezultate le-au avut italiencele Martina 
Bremini - loc. VI - 37.859 p. și Irene Castelli - loc 
VII - 37.199 p.

Prezent la aceste întreceri, președintele FR 
Gimnastică , dl prof. Nicolae Vieru, ne-a declarat: 
“Concursul desfășurat la Deva a fost unul de 
verificare, util, în condiții normale de antrenament, 
aici în sala de la Centrul Olimpic din municipiul 
dvs. Suntem mulțumiți de evoluțiile fetelor noastre, 
iar dacă au mai fost ezitări la unele aparate sau 
elemente de dificultate, acestea s-au datorat 
faptului că ne aflăm într-o etapă de perfecționare. 
Timpul ne permite să eliminăm aceste neajunsuri, 
astfel încât la Mondiale să prezentăm o echipă 
sănătoasă, cu valori individuale cunoscute, cu 
care să atacăm podiumul de premiere."

Cele opt gimnaste care vor reprezenta Româ
nia la Mondialele din China vor fi desemnate 
după desfășurarea Campionatelor Naționale din 
2-5 septembrie de la Sibiu, ultimul test de verifi
care stabilit de forul de specialitate.

Printre spectatori, sâmbătă la acest concurs 
triunghiular s-a aflat și marea noastră campioană 
olimpică și mondială - Daniela Silivaș, care, aflată 
într-o mică vacanță acasă la Deva, a fost alături 
de mai tinerele ei colege.

Nicolae GAVREA

Astă seară, tricolorii în meci amica!
CIPRU - ROMÂNIA

Astă seară, tricolorii noștri vor susține cu repre
zentativa Ciprului, un meci amical, de verificare în 
vederea confruntărilor din toamnă în preliminariile 
Euro 2000. Din lotul nostru nu lipsesc Stelea, Lobonț, 
D. Petrescu, Filipescu, Gh. Popescu, Lupescu, 
Nanu, Sabău, Cibotariu, D. Munteanu, Mutu, Hagi, 
FI. Petre, Gâlcă, I. Ganea, Vlădoiu, V. Moldovan, 
Chivu și Stoican. Nu au făcut deplasarea Adrian llie, 
accidentat, și Craioveanu. Victor Pițurcă a declarat: 
"Este un med important pentru că o victorie ar conferi 
un moral excelent înaintea celor două partide cu Slo- 
vacia și Portugalia. Toată echipa este conștiență că 
medul nu va fi deloc ușor, Cipru învingând Spania.” 

Meciul începe la ora 21 și va fi transmis în 
direct la TVR, comentator Ionel Stoica.

NORMA SUMERIANĂ?!

CFR MARMOSIM - FC 
PAROȘENI - VULCAN 3-1

Performera etapei inaugurale (învingătoare 
cu 4-0 în deplasare) și una dintre principalele 
candidate la promovare a primit duminică pe 
teren propriu replica unei alte echipe din Valea 
Jiului: FC Paroșeni - Vulcan.

După minutele de tatonare în care jocul a 
fost echilibrat, oaspeții inițiind și ei câteva con
traatacuri, elevii pregătiți de Nicu Alexiuc au pus 
stăpânire pe joc, atacând aproape în perma
nență poarta apărată de Mîrșava. La a doua 
fază mai fierbinte în careul oaspeților (min. 1T), 
Pepenar pătrunde în dribling pe aripa dreaptă, 
pasează lateral și Avasiloaie, de la 6 metri, pune 
latul deschizând scorul: 1-0. Jocul bine organizat 
al gazdelor îi pune în continuare în dificultate pe 
mineri astfel că în minutul 32, în urma unei 
deschideri în adâncime a lui Bal, F. Biri pivotează, 
pătrunde în careu și cu un șut sec la colțul lung 
majorează scorul la 2-0. Scorul la pauză (3-0) a 
fost stabilit în minutul 44, atunci când Pepenar a 
reluat cu capul peste portar o lovitură liberă de la 
centrul terenului precis executată de Sicoe.

Dominarea autoritară a echipei gazdă din 
prima parte a reprizei secunde ne-a făcut să ne 
gândim că, după ce în urmă cu câțiva ani, 
Corvinul impunea în Divizia A celebra normă 
hunedoreană de trei goluri, acum CFR Marmosim 
va impune în Divizia D norma simeriană de patru 
goluri. Dar, în ciuda a numeroase ocazii ale 
gazdelor, cei care au înscris au fost minerii. 
Schimbările efectuate de antrenorul Nicu Alexiuc 
au dereglat mecanismul’echipei. Noul intrat - 
Varga - a primit cartonaș roșu (min.80) și a fost 
eliminat, astfel că beneficiind de superioritate 
numerică oaspeții s-au dovedit mult mai peri
culoși. In min. 73, în urma unei acțiuni prelungite 
de atac a minerilor, după trei șuturi pe poartă 
respinse de portarul lancu și căpitanul Stan, 
Adreesch găsește un culoar favorabil și reduce 
din handicap: 3-1. Spre finalul partidei (min. 86), 
oaspeții au mai avut o bună ocazie de gol, dar 
torpila din lovitură liberă de la 30 de metri a lui 
Crețu a lovit bara.

Bun arbitrajul brigăzii devene formate din 
Adrian Radu - la centru și Nicolae Sebeș și Dorin 
Tincu - asistenți.

CFR MARMOSIM: lancu - Davidoni, Stan, 
Bal, Budei - Sicoe (68 Moldovan), Mureșan, 
Urzică (62 Varga), Avasiloaie - Pepenar, F. Biri.

FC PAROȘENI - VULCAN: Mîrșava - Fage, 
Cioară, Taloș, Toth, Crețu - Ghircău, Voicu, 
Noată, Banc (38 Andreesch) - Romeghea.

C. MARINUȚ

Turcii au schimbat macazul...
în tribuna stadionului echipei FC Național, în 

întâlnirea sa cu Steaua, s-au aflat și doi repre
zentanți ai clubului Galatasaray Istanbul, alături de 
Victor Becali, ce veniseră să vadă la lucru câțiva 
jucători de la Steaua. întrucât evoluția Stelei a fost 
mult sub așteptări, turcii au schimbat macazul și s- 
au concentrat asupra evoluției unor jucători de la 
FC Național! Ei și-au și notat, pentru un eventual 
transfer, numele unor jucători de la FC Național.

Cât despre jocul Stelei, conducerea clubului a 
fost din nou obligată să intre în ședință, să ana
lizeze situația creată în rândurile jucătorilor steliști, 
care suferă și de lipsa unor titulari consacrați. Se 
pare că una din măsurile întreprinse va fi schim
barea antrenorului principal, Emeric lenei.

Turneu! internațional de handbal feminin

“CUPA UNIVERSITATEA REMIN”
în pagina Sport a ziarului nostru de 

ieri, am publicat un material de ansamblu 
despre Turneul internațional de handbal 
feminin, dotat cu Cupa Univesltatea 
Remin, găzduit la sfârșitul săptămânii de 
Sala Sporturilor din Deva. Astăzi revenim 
cu cronici ale partidelor disputate de 
echipa deveană și cu scurte declarații ale 
principalilor protagoniști.

UNIV. REMIN DEVA - UNIV. URSUS CLUJ 
30-29(15-14)

în prima partidă a turneului Remin a primit 
replica Universității Cluj, echipă cu vechi state 
de serviciu în Liga Națională. Devencele au 
reușit să-și depășească tracul debutului obți
nând o victorie de moral. în multe momente 
evoluția elevelor pregătite de prof. Mătăsaru și 
prof. M. Șerban a fost net superioară celei a 
adversarelor, devencele conducând uneori cu 
4-5 goluri diferență: 10-5 (min. 17), 12-7 (min. 
20), 19-15 (min. 36) și 20-16 (min. 39). Dar spre 
finalul partidei jucătoarele de la Remin au căzut 
fizic, astfel că clujencele au reușit să egaleze: 
23-23 (min. 48), 25-25 (min. 52), 29-29 (min. 58). 
Totuși, în ultimul minut, s-a făcut dreptate, Co- 
druța Zavragiu transformând o lovitură de la 7 
metri și aducând victoria devencelor cu 30-29. 
O evoluție excelentă în acest meci au avut 
portărița Simona Bistriceanu și coordonatoarea 
de joc Cristina Cîrnu. Marcatoare: Toth - 8, 
Crăciun - 7, Cîrnu - 5, Zavragiu - 4, Dascălu și 
Bozan câte 2.

UNIV. REMIN DEVA-OLTCHIM RM. 
VÂLCEA 23-32 (12-14)

Se știa din capul locului că în partida contra 
campioanei României, o echipă de legendă a 
handbalului feminin românesc și european, nu 
se va pune nici un moment problema învin
gătoarei. Totuși, în prima repriză, devencele au 
avut o evoluție curajoasă conducând în per
manență: 4-2 (min. 9); 10-7 (min. 20); 12-10 (min. 
25). Dar în finalul reprizei vâlcencele au revenit 
puternic și au întors rezultatul: 12-14 (min. 30). în 
repriza secundă valoarea componentelor lotului 
național din echipa Oltchimului - Valentina Coz- 
ma, Steluța Luca, Maria Rădoi, Carmen Amariei - 
și-a spus cuvântul. Vâlcencele s-au detașat 
continuu, obținând o victorie la scor și realizând 
câteva faze foarte spectaculoase.

UNIV. REMIN DEVA-CISEROM SEBES 
32-26(16-15)

întâlnirea cu adversarul tradițional, cunoscut 
încă din Divizia A, a fost ca de obicei foarte 
disputată. în prima repriză ambele echipe s-au 
aflat pe rând la conducerea partidei, dar nici una 
n-a reușit să se desprindă decisiv, conducând 
doar la 2 maximum 3 goluri diferență. în repriza 
secundă însă Remin a apăsat pe pedala de 
accelerație și a reușit să se distanțeze: 23-19 
(min. 40), 27-21 (min. 48), 30-22 (min. 51), 32-26 
(min. 60). Marcatoare: Toth 8, Zavragiu 7, Crăciun 

5, Cîrnu și Dascălu câte 4, Bozan, Buda, Catargiu 
- câte 1.

UNIVERSITATEA REMIN-RAPID 
23-33(8-14)

Cravașate în permanență de pe margine de 
antrenorul V. Mărgulescu (care a fost eliminat și 
trimis în tribună pentru proteste la deciziile 
arbitrului) rapidistele au evoluat foarte prag
matic câștigând mult mai clar decât o arată 
scorul. După 2-2 (min. 6) și 3-3 (min. 9), giuleș- 
tencele s-au desprins decisiv: 6-14 (min. 29), 19- 
9 (min. 35), 22-10 (min. 39), 26-14 (min. 46). 
Finalul partidei a fost destul de tensionat, Remin 
făcând eforturi pentru a reuși să reducă dife
rența sub 10 goluri.

Marcatoare: Ciucea - 6, Toth - 7, Cîrnu, 
Dascălu, Crăciun, Zavragiu câte 2, Buda și Pătru 
câte 1.

UNIV. REMIN -THELENA S.K. TOLNA 
42-15(20-8)

Echipa maghiară, reprezentantă a unui hand
bal bine cotat în Europa, a făcut figurație la 
acest turneu, pierzând toate partidele pe care 
le-a susținut. Nici întâlnirea cu studentele de- 
vence n-a făcut excepție de la regulă, Remin 
câștigând categoric la mai mult de 20 de goluri 
diferență. Dacă n-au impresionat în plan sportiv, 
unguroaicele au surprins prin frumusețe, Ana 
Smetec cucerind titlul de Miss Turneu. Marca
toare: Toth 16, Ciucea 6, Crăciun, Dascălu și 
Catargiu câte 5, Zavragiu - 3, Hențiu -1.

Declarații
• Ing. Gheorghe Crișan - președin

tele AS Remin: “Turneul a fost o reușită, 
Remin atingându-și obiectivele de a testa 
noile achiziții și a câștiga minimum două 
partide. Evoluțiile din cadrul acestui turneu 
ne îndreptățesc să credem că vom face 
față rigorilor Ligii Naționale."

• Petre Berceanu ■ antrenor 
Oitchim: “Gazdele merită felicitări pentru 
organizare, iar publicul devean pentru 
atitudine și sportivitate. Chiar dacă ne-au 
lipsit șase jucătoare, convocate la lotul 
național de tineret care a câștigat titlul 
mondial în China, am câștigat la pas acest 
turneu. A fost totuși o experiență utilă în 
perspectiva dificilelor jocuri din Cupa 
Campionilor."

• Prof. Marcel Șerban - antrenor 
Remin: “ A fost un turneu reușit care ne-a 
oferit prilejul confruntării cu două echipe 
de top ale handbalului românesc. Noi nu 
avem încă o formulă de echipă stabilă, 
dar sperăm ca până la finalul pregătirilor 
să găsim “șaptele" ideal pentru a face față 
exigențelor Ligii Naționale."

Cristina CfNDA, 
Ciprian MARINUȚ
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O DIVIZIA C6 Ci DIVIZIA JUNIORI
Rezultatele etapei a lll-a: Foresta Fălti

ceni - Poiana Câmpina 3-1; Callatis Mangalia - 
Petr. Moinești 4-1; Dunărea Galați - Cimentul 
Fieni 0-2; Metrom Bv. - Laminorul Roman 1-1; Gl. 
Buzău - Sportul Stud. 1-2; Unirea Focșani - 
Midia Năvodari 2-1; Poli lași - Tractorul Bv. 2-2; 
Dacia Pitești - Chindia Târgoviște 1-0.

CLASAMENTUL
1. DACIA PITEȘTI 3 3 0 0 4-1 9
2. Laminorul 3 2 1 0 7-2 7
3. Foresta Fălt. 3 2 1 0 6-3 7
4. Juventus Buc. 3 2 1 0 2-0 7
5. Cimentul Fieni 3 2 0 1 5-1 6
6. Un. Focșani 3 2 0 1 5-3 6
7. Dun. Galați 3 2 0 1 4-2 6
8. Sportul Stud. 3 2 0 1 4-3 6
9-10.Tractorul Bv. 3 1 1 1 5-4 4

Callatis Mangalia 3 1 1 1 5-4 4
11. Poli lași 3 1 1 1 5-5 4
12. Metrom Bv. 3 1 1 1 3-3 4
13. Midia Năv. 3 1 0 2 2-4 3
14. Gl. Buzău 3 1 0 2 4-6 3
15. Precizia Săc. 3 0 1 2 1-4 1
16. Chindia Târg. 3 0 0 3 1-6 0
17. Petr. Moinești 3 0 0 3 1-7 0
18. Poiana 3 0 0 3 3-9 0

Etapa viitoare: Laminorul - Un. Focșani; 
Tractorul - Foresta; Poiana - Metrom; Midia - 
Juventus; Sportul Stud. - Dun. Galați; Precizia - 
Gl. Buzău; Cimentul - Dacia Pitești; Chindia Târg. 
■ Callatis; Petr. Moinești - Poli lași.

Rezultatele etapei: Mecanica Sibiu - Petrolul 
Drăgășani 1-0; Rapid Bv. - Forestierul Stâlpeni 1-0; 
Petr. Stoina - Min. Mătăsari 4-2; Elect. G. Argeș - 
Petr. Țideni 8-0; Gilortul Tg. Cărbunești - Nitramonia 
Făgăraș 2-3; Min. Prelco Berbești - Romradiatoare 
Bv. 2-0; FC Sf. Gheorghe - Pandurii Lignitul Tg. Jiu 
3-2; Oitchim Rm. Vâlcea - Textila Prejmer 3-1; 
Viromet Victoria - Șoimii Sibiu 0-2.

CLASAMENTUL
1. CURTEA DE ARGEȘ 3 3 0 0 12-2 9
2. Oitchim R.V. 3 2 0 1 6-3 6
3. Petrolul Stoina 3 2 0 1 9-7 6
4. FC Sf. Gheorghe 3 2 0 1 6-4 6
5. Min. Berbești 3 2 0 1 5-3 6
6. Șoimii Sibiu 3 2 0 1 6-5 6
7. Nitramonia Făg. 3 2 0 1 5-4 6
8. Mecanica Sibiu 3 2 0 1 4-4 6
9. Gilortul Tg. Cărb. 3 1 1 1 5-4 4
10. Viromet Victoria 3 1 1 1 4-4 4
11. Rapid Bv. 3 1 1 1 3-3 4
12. Pandurii Tg. Jiu 3 1 0 2 6-6 3
13. Petr. Drăgășani 3 1 0 2 3-4 3
14. Min. Mătăsari 3 1 0 2 5-7 3
15. Forestierul Stâlp. 3 1 0 2 3-5 3
16. Textila Prejmer 3 1 0 2 2-5 3
17. Petrolul Țicleni 3 0 1 2 1-10 1
18. Romradiatoare 3 0 0 3 1-6 0

Etapa viitoare: Nitramonia - Electronistul
C. Argeș; Min. Mătăsari - Viromet; Șoimii - 
Gilortul; Petr. Țicleni - Min. Berbești; Pandurii - 
Oitchim; Romrad. - FC Sf. Gheorghe; Textila 
Prejmer - Mecanica Sibiu; Petr. Drăgășani - 

k Rapid En.; Forestierul - Petr. Stoina.

Rezultatele etapei: Lamin. Bedean - Olimpia 
Gherla 1-4; Min. Ocna Dej - FC Baia M. 0-4; Ind. 
Sârmei C. T. - Armătura Zalău 4-1; Phoenix B.M. - 
Sticla Turda 2-1; Oașul Negrești - Silvana Cehul 
Silvaniei 2-1; Avântul Reghin - Unirea Dej 1-1; 
Progr. Șomcuța Mare - CFR Cluj 0-0; Olimpia 
Salonta - Someșul S.M. 3-1; Crișul Aleșd - Min. 
Sărmășag 0-2. Meciul Min. Sărmășag - Silvana 
se va disputa la 18 august.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Silvana - Phoenix; Armătura - 
Crișul Aleșd; Min. Sărmășag - Oașul Negrești; 
Stida - Avântul; CFR Cluj - Olimpia Salonta; Unirea 
Dej - Progr. Șomcuța; Someșul - Laminorul; Olimpia 
Gherla - Ocna Dej; FC Baia Mare - ISC Turzii.

1. FC BAIA MARE 3 3 0 0 15-0 9
2. Ind. Sârmei C.T. 3 3 0 0 10-2 9
3. Olimpia Gherla 3 3 0 0 9-2 9
4. Oașul Negrești 3 3 0 0 8-4 9
5. Phoenix B.M. 3 2 0 1 8-7 6
6. Someșul S.M. 3 2 0 1 7-6 6
7. Unirea Dej 3 1 1 1 7-3 4
8. CFR Cluj 3 1 1 1 9-6 4
9. Silvana 2 1 0 1 3-2 3
10. Armătura Z. 3 1 0 2 6-7 3
11. Min. Sărmășag 2 1 0 1 2-4 3
12. Crișul Aleșd 3 1 0 2 4-5 3
13. Olimpia Salonta 3 1 0 2 3-9 3
14. Laminorul Beclean 3 1 0 2 4-11 3
15. Progr. Șomcuța M. 3 0 1 2 3-5 1
16. Avântul Reghin 3 0 1 2 2-12 1
17. Sticla Turda 3 0 0 3 3-8 0
18. Min. Ocna Dej 3 0 0 3 1-11 0

Rezultatele etapei nr. 2 din 15 august 
1999: Constr. Hunedoara - Min. Bărbăteni 4-1; 
Dacia Orăștie - Min. Poiana Ruscă 2-4; Min. 
Aninoasa - Retezatul Hațeg 0-3; (nedisputat) 
Casino Ilia - Victoria Dobra 2-2; Victoria Călan - 
Universitatea Petroșani 3-0; Met. Crișcior - CIF 
Al. Brad 1-6; CFR Marmosim Simeria - FC 
Paroșeni - Vulcan 6-2.

CLASAMENTUL
1. RETEZATUL HAȚEG 2 2 0 0 15-1 6
2. Victoria Călan 2 2 0 0 9-0 6
3. CFR Marm. Simeria 2 2 0 0 11-4 6
4. Poiana Ruscă 2 2 0 0 5-2 6
5. Casino Ilia 2 1 1 0 5-2 4
6. Constr. Hunedoara 2 1 0 1 4-2 3
7. Min. Aninoasa 2 1 0 1 4-5 3
8. FC Paroșeni Vulc. 2 1 0 1 5-6 3
9. CIF Al. Brad 2 1 0 1 6-7 3
10. Victoria Dobra 2 0 0 2 4-6 0
11. Min. Bărbăteni 2 0 0 2 3-9 0
12. Met. Crișcior 2 0 0 2 1-9 0
13. Univ. Petroșani 2 0 0 2 0-6 0
14. FC Dacia Orăștie 2 0 0 2 3-16 0

Etapa viitoare, a lll-a, din 22 august:
Constr. Hunedoara - CFR Marm. Simeria; Min. 
Bărbăteni - FC Dacia Orăștie; Min. Poiana 
Ruscă Teliuc - Min. Aninoasa; Retezatul Hațeg - 
Casino Ilia (19.08.1999); Victoria Dobra - Vic
toria Călan (21.08.1999); Univ. Petroșani - 
Metalul Crișcior; CIF Aliman Brad - FC Paroșeni 

L-Vulcan.
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Privatizarea prinde și cercetarea
Fostul Institut de 

cercetări și proiectări 
miniere Deva, înființat în 
urmă cu mulți ani pentru 
deservirea puternicei 
centrale, regii, companii de 
extracție și prelucrare a 
minereurilor din această zonă 
de vest a țării, cu ramificații și 
atribuții în cel puțin alte cinci 
județe, și-a dezvoltat și redus 
activitatea în funcție de 
dezvoltarea și restructurarea 
sectorului minier. în ultima 

perioadă, procesul masiv al 
privatizării din România a 
cuprins și domeniul cercetării 
și proiectării, care nu mai era 
subvenționat de către stat.

- De fapt, intențiile și 
demersurile noastre pentru 
privatizarea institutului s-au 
manifestat încă din februarie 
1998, rememorează dl ing. 
Gheorghe Mihai, directorul 
SC Cepromin SA Deva. 
Drumul a fost lung și 
anevoios din motive pe care 
nu mai are rost să ie 
pomenim. Important este că 
în urma mai multor 
modificări de legi și hotărâri 
și a două runde de licitații, în 
luna mai 1999, asociația 
salariaților (PAS) din 
Cepromin a câștigat și în 11 
iunie am încheiat contractul 
de vânzare-cumpărare cu 
Fondul Proprietății de Stat - 
Sucursala Teritorială 
Hunedoara-Deva.

Referindu-se la zbuciumul 
parcurs până la săvârșirea 
actului privatizării, la 

, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Favior - Compania de blănuri “Vidra" Orăștie

discuțiile purtate cu angajații, 
ținând cont că potențialul lor 
material este destul de redus - 
personalul din cercetare- 
proiectare având salarii de-a 
dreptul modeste-, la impactul 
masiv al disponibilizărilor din

> Cepromin Deva a făcut PAS-ul
> Dar greul abia acum începe
> Colectivul s-a redus la Jumătate
> Suferințele din minerit se răsfrâng și 
asupra cercetării și proiectării din domeniu
> Accent principal pe diversificarea activității 
și calitatea lucrărilor

ultima vreme, dl ing. Mircea 
Herban, președintele PAS, 
preciza:

- Șansa de existență a 
institutului nu era alta decât 
privatizarea, cu toate 
greutățile pe care ni le-a pus. 
Condițiile, prevederile legale 
au fost dure. Am negociat să 
achităm statului suma 
integrală, într-o singură rată, 
în trei luni de la încheierea 
contractului, ceea ce ne dă 
puțin frisoane. Valoarea este 
de aproape două miliarde de 
lei, banii noștri personali sunt 
puțini, mai ales că din 
efectivul de 120 de angajați, 
câți aveam cu câțiva ani în 
urmă, au mai rămas vreo 70 și 
nici aceștia nu au cumpărat 
toți acțiuni. Va fi necesar să 
luăm un credit bancar, care 
ne va mai împovăra o bucată 
de timp. Până în 11 
septembrie trebuie să punem

jos banii. Abia atunci vom Fi 
cu adevărat privatizați, 
urmând să adoptăm noua 
strategie a dezvoltării 
societății.

în institut domnește o 

atmosferă de încredere și

speranță. Aici lucrează 
profesioniști de valoare, cu 
vechime și experiență, capabili 
să facă față unor responsa
bilități majore derivate din 
statutul de virtuali stăpâni pe 
averea și pe soarta lor. Sigur, îi 
așteaptă o perioadă grea. I-ar 
fi avantajat o metodă mai 
simplă de privatizare (ca și pe 
alții de altfel - n.n.), cu mai 
puțini bani dați statului 
pentru niște valori pe care ei 
le-au creat. Existența și-o 
decid acum singuri. 
“Activitatea institutului nu 
este slabă, însă trebuie să fie 
mult mai bună, releva dl 
Gheorghe Mihai, încât să ne 
putem achita la timp toate 
datoriile și să asigurăm 
angajaților salarii mai bune. 
Greutățile mari din minerit, 
pentru care încă lucrăm mult, 
însă nu încasăm la timp 
contravaloarea prestațiilor,

trebuie contracarate cu 
lucrări în alte domenii. 
Avem capacitate profe
sională, tehnică, organiza
torică, dispunem de 
autorizațiile legale co
respunzătoare pentru 
efectuarea unor studii și 
proiecte de impact privind 
problemele de mediu, de 
licențe sau închideri ale 
unor exploatări miniere, în 
baza Legii minelor”.

Cepromin Deva
lucrează în județ și în afara 
sa, a participat la licitații, a 
obținut unele lucrări 
importante prin ofertele 
depuse la organismele de 
resort, are colaborări și cu 
câteva firme străine, 
care dorește să 
consolideze, dispune 
oameni specializați 
străinătate, de anumite 
instalații și echipamente de 
înaltă fiabilitate. Cei care 
conduc destinele insti
tutului, într-o strânsă 
conlucrare și înțelegere cu 
întregul colectiv, sunt 
conștienți că trebuie să 
strângă mai mult rândurile, 
să pedaleze puternic pe 
diversificarea activității și 
pe calitatea lucrărilor 
executate, pe buna 
colaborare cu toți 
partenerii de afaceri. Am fi 
bucuroși să aflăm că 
direcția în care merg le va 
asigura o existență 
îndelungată și fructuoasă. 
Le-o dorim din inimă.

pe 
le 

de 
în

Pagină realizată de 
Dumitru GHEONEA, 
Adrian SĂLĂGEAN

O nouă forma de
privatizare sau 
iluzii deșarte

Exasperat de imposibilitatea de a colecta datoriile 
mari ale societăților comerciale către stat, Ministerul 
Finanțelor a hotărât de curând aplicarea O.U. nr.15/1998, 
respectiv transformarea creanțelor bugetare în acțiuni și 
vânzarea acestora către persoanele interesate. In acest 
mod se speră în alimentarea mai bună a bugetului de stat 
și a bugetului asigurărilor sociale și în același timp 
accelerarea procesului privatizării.

La prima vedere, măsura pare simplă și eficace, după 
cum afirmă specialiștii MF și MMPS. Adică, 
întreprinzătorul interesat de cumpărarea unei unități 
economice viabile, dar cu datorii către stat, îi cumpără 
acesteia acțiunile, transformate din creanțe, devenind

COMENTARIUL PAGINII
acționarul ei majoritar, adică proprietar. Banii proveniți 
astfel vor acoperi o parte sau integral datoriile 
respectivei societăți către stat. Dacă suma obținută din 
vânzarea acțiunilor este mai mare decât obligațiile 
societății către stat, atunci datoria se stinge, iar diferența 
este virată la Fondul de privatizare. Dacă suma este mai 
mică, atunci se stinge doar datoria ce corespunde sumei 
încasate, societatea urmând să achite diferența la 
bugetul de stat, cu posibilitatea reeșalonării acesteia pe 
o perioadă de cinci ani. Se mai menționează că MF poate 
anula majorările de întârziere și penalitățile.

MF este entuziasmat de găselniță. Drept urmare, s-au 
și stabilit modalitățile de acțiune. FPS cedează MF 
pachetul majoritar de acțiuni deținut la societatea vizată, 
MF angajează un consultant care se va ocupa de 
vânzarea acestui pachet de acțiuni, investitorii vor da 
buluc spre societățile respective și privatizarea se va 
face în pas alergător. A fost stabilită și lista societăților 
comerciale care ar putea face obiectul vânzării creanțelor 
bugetare și pentru care există oferte de cumpărare. 
Acestea sunt în număr de 33. Ca la doctor... Nici una din 
județul Hunedoara. Nici nu ne lipsea o asemenea 
experiență, pe care specialiști ai FPS o consideră un 
eșec.

Tocmai de aceea, FPS răsuflă ușurat că mai scapă de 
povara unor societăți comerciale cu datorii mari, greu 
privatizabile, în timp ce MF crede că a găsit soluția 
salvatoare de recuperare a unor datorii și de intensificare 
a procesului privatizării. Se așteaptă investitori...

O nouă conducere. r **

Același sumbru viitor?
De două luni de zile, 

Compania de Blănuri “Vidra” 
Orăștie are o nouă 
conducere. După 1990, o 
dată cu căderea pieței 
Uniunii Sovietice, care 
absorbea anual 25.000 de 
haine din blană, au început 
și problemele Companiei din 
Orăștie. Conducerile ce s-au 
succedat la decizia fabricii n- 
au reușit să rezolve 
“deficitul" de piață și nici pe 
cel financiar, în care Favior 
se adâncea de la un an la 
altul. Aproape toți foștii 
directori și-au dezvoltat 
afaceri proprii, părăsind 
funcția bine lansați în lumea 
propriilor bussines-uri. 
“Sedusă și abandonată” 
astfel, de mai multe ori, 
“Vidra” s-a sleit economic, 
ajungând astăzi într-o 
situație vecină cu falimentul. 
Penultima echipă mana
gerială a plecat “fără un 
regret”. Actuala echipă are 
în față de surmontat un 
handicap copleșitor.

In lipsa directorului 
general, dl ing. Ionel 
Ciobanu, am discutat zilele 
trecute despre șansele reale 
ale relansării activității cu 
dnul ing. loan Marta, director 
comercial și cu dna ing. 
Mariana Ștefan, director 
producție la Favior Orăștie. 
Ultimul gest al vechii 
conduceri a fost să 
reangajeze din șomaj 1000 

dintre salariații firmei, număr 
care este cu mult peste 
necesarul cerut de nivelul 
actual al producției. In cadrul 
ședinței AGA din 20 august 
a.c. va fi aprobat un program 
de restructurare care prevede 
disponibilizarea a peste 300 
de salariați. “Mergem pe 
ideea obținerii unor plăți 
compensatorii, undeva la 12 
salarii, oricum în limitele legii, 
pentru cei disponibilizați. 
Curios este că există o 
dorință destul de pronunțată a 
oamenilor de a fi 
disponibilizați, fiind înscriși pe 
liste cca. 450 de persoane”, 
precizează dl Marta.

Tabloul situației financiare 
a firmei este sumbru, la fel ca 
o natură “moartă". Pe primele 
șase luni ale lui 1999, 
Compania de Blănuri “Vidra" 
Orăștie a înregistrat pierderi 
de 7 miliarde de lei. Firma are 
datorii în valoare de 67 de 
miliarde de lei către furnizori, 
prestatori de servicii și 
bugetul statului. Stocul din 
magaziile societății se ridică 
la cca. 5 miliarde de lei, în 
timp ce stocul total, ce 
cuprinde și marfa distribuită 
în rețeaua comercială 
națională, se ridică la 30 de 
miliarde de lei. Creanțele 
Favior sunt de 11 miliarde de 
lei, firma inițiind 24 de acțiuni 
în justiție pentru recuperarea 
banilor.

l-am întrebat pe

de 
în 
a

interlocutori pe ce tip 
strategie contează 
demersul lor de 
“resuscita" activitatea în 
firmă. Cheia de boltă a 
reabilitării o constituie 
ridicarea producției și a 
desfacerii la un prag 
superior celui minim de 
rentabilitate, vizându-se cu 
predilecție noi piețe externe, 
în acest scop s-au lansat 

oferte prin contact direct în 
mai multe țări din Europa 
occidentală, iar 30 de 
ambasade românești din 
toată lumea au primit 
material promoțional care 
să prezinte specificul și 
potențialul firmei din 
Orăștie. Se caută, de 
asemenea, pe perioada 
sezonului călduros, când 
oricum producția în blană 
stagnează, comenzi de 
tricotaje, în lohn, care ar 
elimina exodul temporar al 
salariaților înspre și dinspre 
șomaj.

Fostă cândva o glorie a 
producției românești de 
blănuri, “Vidra” Orăștie nu- 
și găsește momentan suflul 
economic și puterea de a 
mai străluci. Noua 
conducere are o sarcină 
grea, în tentativa de 
reabilitare a firmei, fiind într- 
o ipostază de neinvidiat. 
Bineînțeles, dacă rezistă, 
spărgând obiceiul “locului”, 
tentației de a trăi clipa....

economia națională ?!
Primul vicepreședinte al PDSR, Adrian 

Năstase, i-a acuzat pe directorii din FPS de 
subminarea economiei naționale. Liderul PDSR a 
afirmat că este incalificabil faptul că președintele 
FPS, Radu Sârbu, dorește să termine 
privatizarea până la viitoarele alegeri. “Se 
încearcă, în mod evident, prăduirea industriei, 
deoarece dânșii înțeleg foarte bine că va veni 

^momentul unei schimbări", a subliniat Adrian

9
Năstase, după care le-a dat celor din FPS un 
aspru avertisment: “Să nu-și închipuie cumva 
directorii din FPS, care prăduiesc în clipa de față 
în favoarea clientelei politice a actualei puteri tot 
ce înseamnă industrie românească, că nu se va 
pune problema examinării sub aspectul 
infracțiunii de subminare a economiei naționale și 
a deciziilor pe care dânșii le iau".

Oare chiar așa să fie?!...

Mina Paroșeni - ceruta
la cumpărare

Oștire-șoc face de 
câteva zile ecoul Văii 
Jiului. Unul dintre cei mai buni 

specialiști din mineritul zonei 
și al țării, dr. ing. losif Bocan, 
care a ocupat funcții de cea 
mai înaltă responsabilitate în 
acest mare bazin carbonifer, 
a cerut, în numele SC Grup 
95 SA Petroșani, al cărei 
acționar principal este, 
cumpărarea Exploatării 
Miniere Paroșeni. fn acest 
scop, zilele trecute a expediat 
o scrisoare către Liga 
Sindicatelor Miniere Valea 
Jiului și către Confederația 
Sindicatelor Miniere din 
România, prin care le aduce 
la cunoștință că SC Grup 95 
SA Petroșani a solicitat 
Ministerului Industriei și 
Comerțului preluarea de către 
respectiva societate a licenței 
de exploatare a Minei 
Paroșeni pe o perioadă de 20 
de ani, în contextul unor 

condiții bine precizate.
Și sunt amintite 

condițiile:
- exploatarea huilei la un 

preț de producție sub cel al 
cărbunelui din import, astfel 
ca niciodată să nu se pună 
problema închiderii EM 
Paroșeni;

- salarizarea personalului 
la un nivel care să-i permită 
un standard de viață 
comparabil cu cel al Europei 
Occidentale;

- ridicarea condițiilor de 
muncă din subteran și de la 
suprafață la standardele din 
țările avansate în minerit, 
pentru a nu exista pericole de 
accidente sau de îmbolnăviri 
profesionale;

- modernizarea proce
selor tehnologice din abataje 
astfel încât să se obțină o 
productivitate care să stopeze 
pierderile financiare;

- asigurarea unui mana

gement de nivel mondial, 
capabil să determine 
diminuarea considerabilă a 
subvenției, începând din 
anul 2000, iar din anul 2002 
aceasta să fie eliminată.

In scrisoare se solicită 
înțelegerea și sprijinul 
sindicatelor și se propune o 
întâlnire între reprezentanții 
SC Grup 95 SA Petroșani, 
ai LSMVJ, CSMR și CNH 
Petroșani pentru discutarea 
tuturor condițiilor și 
principiilor de parteneriat 
pentru privatizarea, în 
premieră națională, a unei 
exploatări miniere din 
România.

Probabil că specialistul 
în minerit și politicianul 
liberal losif Bocan să fi 
cântărit bine greutățile și 
avantajele unui asemenea 
demers. Oricum el merită 
luat în atenție și susținut.



18 AUGUST 1999 Cuvântul liber
Z" ——

luventus

Vacanta la mare
*

Ești încă în liceu și lumea 
ți se pare a fi o aventură fru
moasă, și vacanța la mare 
este într-adevăr trăită ca o 
aventură. Tragi din greu în 
timpul anului școlar pentru 
a merita pe bună dreptate o 
vacanță la mare sau pur și 
simplu storci banii părinților 
pentru a avea vacanța la 
mare. Vrei să mergi la mare. 
Nu contează condițiile de 
cazare și masă, e timpul dis
tracției. E timpul când hor
monii te trimit la "agățat”. 
Legătura poate să înceapă la 
o discotecă sau pe plajă și 
poate să țină o seară, o 
noapte sau chiar toată va
canța de vară la mare. Ești 
tânăr și liber. Te înfrupți din 
libertate și-i privești de sus 
pe toți cei care au o relație, 
să nu mai amintim de dispre
țul tău afișat pentru părinții 
care ocupă plaja împreună 
cu copiii lor neastâmpărați 
ce-ți umplu mereu prosopul 
de nisip și-ți iau Soarele aler
gând de colo-colo.

Sau, fiind un tânăr îndră
gostit, îți iei perechea - fără 
știrea părinților desigur - și 
vă petreceți vacanța la ma
re, la gazde sau în căsuțe. 
Doar să fie cât mai ieftin, să 
vă ajungă banii pentru mai 
multe zile de vacanță. Plim
bări pe malul mării, nopțile 
cu lună și briza ce îți dă fiori, 
plaja fierbinte precum iubi
rea voastră și înotul -

UI POLITIE
Cu alcoolul la 

volan
Lucrătorii Biroului Poli

ției Rutiere l-au depistat pe 
Sulyok Ferenz-Aurel, de 26 
de ani, din Deva, conducă
tor auto la Auto Service 
Deva, circulând cu autotu
rismul pe bdul 22 Decem
brie din Deva, în timp ce se 
afla sub influența băuturilor 
alcoolice. Susnumitul a 
fost sancționat cu amendă 
în valoare de 600.000 de 
lei și i s-a reținut permisul

Spuneam în precedentul 
articol referitor la această lume 
atât de minunată, dar și pericu
loasă, a Intemetului, că sistemele 
de protecție ale utilizatorilor din 
țara noastră sunt extrem de re
duse în fața unor atacuri virale, 
cu toate că în ultimul timp piața 
românească de softuri antivirus 
a ajuns destul de bine aprovi
zionată. Continuăm oarecum 
acest periplu al siguranței lu
crului în rețea, ocupându-ne de 
această dată de un alt domeniu. 
Este vorba despre siguranța 
afacerii unei firme sau a unei 
mari companii, siguranța datelor 
secrete pe care computerele 
respectivei companii le înma
gazinează, sau siguranța comu
nicațiilor de afaceri. Datorită 
tehnologiilor actuale, precum și 
datorită uneori slabelor măsuri 
de protecție luate de către com
panii pentru a preveni aseme
nea incidente, este extrem de 
ușor să intri fără permisiune în 

precum doi delfini îndrăgos
tiți. Lumea sunteți voi, me
reu nedespărțiți, sorbindu- 
vă din ochi, atât de avizi 
unul de altul... și cât de de
parte, bătrâni.și plicticoși, 
par acești părinți burtoși ce- 
și îngrijesc pruncii în pielea 
goală alergând pe faleză...

Și poate ești cu pere
chea alături de tine, e vară, 
e cald și e bine. El - sau Ea 
- nu mai e chiar Centrul 
Lumii, singurul om din lume 
care merită atenția ta. îți cu

noaște și îi cunoști obice
iurile, încercați să formați un 
cuplu încă liber, încă gata de 
aventură. Locul de cazare și 
masa nu mai e chiar ceva in
diferent. Discoteca a deve
nit un dîmplu loc de dans. 

Acum încercați să savurați 
încet plăcerile vieții.

Dar vă considerați tineri 
chiar și atunci când deja sun
teți tineri părinți ce-și duc co
piii la mare - e bun Soarele și 
aerul pentru sănătatea lor. 
Cazarea și masa vor fi puncte 
de atracție și merită toată 
atenția voastră.

Alături de cei mici aflați în 
fundulețul gol, construind 
castele de nisip și cărând apă 
din Mare cu gălețica, bălă- 
cindu-vă la mal și culegând 
pietricele și scoici, savurați 
ultimele clipe ale tinereții 
voastre care a avut ca măsură 
Vacanța la mare.

ina DELEANU

de conducere în vederea 
suspendării.

Prostituție, 
meserie de aur!

în urma unei acțiuni orga
nizate de lucrătorii Biroului Po
liției Criminale au fost depis
tate luga Daniela Marioara, de 
23 de ani, domiciliată în Băița, 
sat Fizeș, fără ocupație și An- 
drieș Liliana, de 31 de ani, din 
Deva, care se aflau pe DN 7, în 
Deva și acostau șoferi aflați în 
tranzit în vederea întreținerii de 
raporturi sexuale cu aceștia,

Spionajul în rețearf* A 4 5 :|S $

fișierele sau în bazele de date și 
să afli de acolo nu doar situația 
financiară, ci chiar să vezi cele 
mai bine ținute secrete ale aces
teia; totul este posibil dacă firma 
are acces la Internet. Ceea ce 
am spus până acum se poate 
defini însă printr-un singur cu
vânt: SPIONAJ. S-a terminat, 
așadar, cu agenții 007, spionii 
viitorului fiind aceia care, în timp 
ce stau liniștiți în fotoliul de aca
să, fură secretele unei firme 
aflate la mii de kilometri depăr
tare. Este mai sigur și mai ușor 
așa. Și, aspect foarte interesant, 
patronul sau cel care răspunde 
de securitarea rețelei poate să 
nici nu știe că cineva a pătruns 
fără autorizație în bazele de 
date strict confidențiale.

WJ'ericirea - un sentiment sau doar o vorbă? Poate că este
• numai o concepție într-o societate contemporană care 

pare că nu vrea să mai știe despre fericire. Oamenii nu-și mai 
exprimă sentimentele, parcă nu mai vor să simtă fericirea. Cu 
toate acestea ea - fericirea - este o componentă de bază a vieții 
omului. Dar, fără a filozofa prea mult pe marginea acestui 
concept, ne întrebăm ce este în fapt fericirea? Dacă ar fi să o 
definim cred că am putea-o numi o stare sufletească influențată 
de mulți factori din viața noastră pe o perioadă de timp. Fericirea 
în ziua de azi poate îmbrăca mai multe forme. însă în general ea 
nu mai face parte din viața oamenilor, pur și simplu din lipsa 
anumitor factori care o determină ca stare sufletească, ca un

RTf/NT/R/ D/N PREZENT
După o noapte agitată, cu înghesuiala din trenurile cu 

frânturi de vise și insomnii repe- destinație precisă, 
tate, m-am trezit cu dorința de a Am îndemnat omenirea să
face o călătorie în lumea oa- urce cu încredere, dar scepti- 
menilor. cismul a fost de neînvins. Am

Fără bagaje am plecat spre mai privit o dată în urmă și am 
gara prăfuită, în care oamenii se urcat într-un vagon oarecare, 
regăseau pentru a se uita și in- căutându-mi un loc la categoria a 
vers. Mi-am luat biletul spre ni- lll-a.
căieri și m-am îndreptat spre Am mers vreme de-o eter-
peron. Lume multă, cuvinte și mai nitate și ceva. Am oprit în gările 
multe, totul de un ridicol ce m-a clipelor și în fiecare stație un 
făcut să zâmbesc ironic. vagon rămânea în urmă, copleșit

Așteptam vocea răgușită de confort. Intr-o gară, am con- 
care să anunțe sosirea trenului statat că trenul se redusese la 
meu. Doar concretul se opunea, un singur vagon și la locomotivă. 
Așteptam trenul care mergea din Eu și spiritul meu. Eram răvășită 
prezent spre trecut. Nimeni nu-l de căutare și exasperată de ba- 
anunța, nimeni nu-l aștepta. nai. Am auzit o voce răspicată:

într-un târziu mi-am dat sea- "Biletul la control". Am întins cer- 
ma că oamenii erau niște umbre titudinea călătoriei mele. "Vă rog 
și imaginile care se perindau prin să coborâți”, mi s-a ordonat, 
fața ochilor nu aveau nici un "Dar n-am ajuns la destinație”, 
contur. îmi era milă pentru oamenii am încercat să ripostez. Mi s-a 
aceia care trăiau de pe o zi pe deschis ușa... Am coborât pe un 
alta, care erau extaziați în fața peron pustiu, într-o gară prăfuită, 
unor plăceri mărunte și îngenun- Și sentința: "Trebuie să plătiți o 
cheati de prea multe nedreptăți, amendă". "Pentru ce?" "Veți în- 
Regretam egoismul întoarcerii țelege când veți prețui mai mult 
spre sine, indiferența și negarea, oamenii și viața” - era vocea 
Eram eu împotriva unei lumi pe eului interior împrumutată unei 
care destinul o redusese la sta- persoane pe care o judecasem 
diul unei cripte reci și umede... nepermis. Apoi tăcere... Și con-

...Mi-am întrerupt șirul gân- statarea: mă aflam în gara din 
durilor când am zărit apropiin- care plecasem în călătoria oa- 
du-se alene trenul nimănui, menilormari.
Părea un pensionar care-și ...Amenda nu am reușit s-o
țâra anevoie picioarele bolnă- plătesc nici azi... Sunt străină față 
vicioase. Ușile se deschideau de mine și uitată de ceilalți... 
pentru toți, dar oamenii alegeau Manuela RUSU

Unde este fericirea?
echilibru, ca o vitamină revigorantă, ca un motiv al vieții pe 
pământ. Dar unde este ea ascunsă?

Fericirea este implicată direct în viața oamenilor, deci este 
conectată vieții lor. Ea are anumiți factori determinanți. Per 
ansamblu ea se bazează pe legături, sentimente, conexiuni și 
toate acestea se află în noi și între noi. Fericirea poate izbucni din 
noi sau se poate pierde în noi. Uneori acele izbucniri sau pierderi 
se reflectă clar în viața de zi cu zi, alteori acestea sunt ascunse 
- în special atunci când șe pierde acea stare sufletească 
prețioasă - în noi. Din păcate caracterele diferite ale oamenilor 
hotărăsc prețul fericirii. Poate că în timpurile mai vechi oamenii 
simțeau mai intens fericirea. Ea putea fi la baza vieții lor, motivul 
primordial al acesteia, adică: "Fericirea înainte de toate”. în zilele 
noastre am putea spune că fericirea nu se mai arată a fi atât de 
des întâlnită la oameni. Ea este condiționată de mulți factori care 
o influențează: materiali, sociali, politici etc. Acești factori au 
existat întotdeauna, dar în prezent au o influență mult mai 
puternică decât în trecut. Și asta o vedem cu toții: oameni cu fețe 
pleoștite pe stradă, îngândurați, chiar triști, gravi și încruntați. Pur 
și simplu se simte lipsa fericirii, oamenii căutând-o aproape cu 
disperare. Astfel, ar trebui, ca noi oamenii să găsim mult mai 
multe motive de fericire și să le lăsăm să izbucnească din noi.

Evi MEiTNER

oĂnd șt-o poantă Ca

Ceea ce strălucește e năs
cut pentru clipa prezentă; (dar) 
ceea ce-i autentic rămâne ne
pierdut pentru posteritate.

(Goethe, Faust)

- Ce te tot scuturi 
aici în casă?

- Mi-am luat medi
camentul și am uitat 

să-l agit în prealabil.

pentru obținerea de foloase 
materiale. Susnumitele au 
fost sancționate cu amendă 
în valoare de 200.000 lei.

Maniacul sexual
Polițiștii din Hărău l-au 

depistat pe Berindei Mircea 
Ionel, de 17 ani, din comuna 
Hărău, sat Banpotoc, fără 
ocupație, fără antecedente 
penale, care în urma cerce
tărilor s-a dovedit a fi cel care 
în data de 23.07.1999 a pă
truns fără drept în locuința 
numitei Olaru Gabriela, din 
Banpotoc, unde prin violen
ță a încercat să întrețină rela
ții sexuale cu aceasta. Pe 
numele lui a fost emis man
dat de arestare preventivă.

Spionajul pleacă de la scară 
foarte redusă, anumite aspecte 
fiind destul de greu de catalogat 
drept spionaj. Totuși, nu cu mult 
timp în urmă, un amic al meu care 
are un computer și acces la 
Internet, a fost nevoit să-și ducă 
PC-ul defect la o firmă din Deva 
care, pe lângă vânzările de com
putere, se ocupă și cu depanări și 
este chiar și operator de servicii 
Internet. Computerul care a stat la 
respectiva firmă doar câteva ore 
- reparațiile necesare fiind ex
trem de ușor de făcut - a fost 
înapoiat în aceeași zi. Surpriza a 
fost în momentul în care după câ
teva zile amicul meu a constatat 
că pe contul său de Internet se 
mai conecta cineva, cheltuielile 
fiind însă pe factura sa. S-a do

MUSIC BOX
Albumul Intitulat “The 

Hunter” (Chrysalis) a apă
rut pe piață în luna Iulie 
1982, slnglelul promotional 
intitulat Island Of Lost 
Souls figurând pe locul 11 
în Billboard (11 Iunie 1982). 
The Hunter a figurat în Top 
10 britanic șl Top 40 
Billboard, pe el fiind incluse 
piesele: Orchid Club/ Island 
Of Lost Souls/ Dragonfly/ 
For Your Eyes Only/ The 
Beast/ War Child/ Little 
Caesar/ Danceway/ (Can I) 
Find The Right Words (To 
Say)/ English Boys și The 
Hunter Gets Captured By 
The Game.

Discul a fost realizat da
torită obligațiilor contractu
ale față de casa Chrysalis, 
în afară de Islands Of Lost 
Souls (un fel de remake al 
piesei The Tide Is High), 
The Beast (încearcă să re
creeze secția rap a piesei 
rapture) șl Dragonfly (o pie
să epică - gen science fic
tion), celelalte piese sunt 
mult sub posibilitățile gru
pului. Deși se dorea un al
bum conceptual ce avea ca 
temă cercetarea, vânătoa
rea șl doborârea propriului 

Vș -----  

vedit că cei de la firma de calcula
toare au furat codurile de acces 
în rețea, folosindu-le apoi pentru 
ei. Acesta este doar un aspect 
minor, însă operațiuni mult mai 
mari se pot face prin intermediul 
unui click de mouse. Spre exem
plu, în cazul în care o firmă are 
acces la Internet, iar unul dintre 
angajați sau poate chiar patronul 
intră la un moment dat într-un site 
de web unde vrea să cumpere 
ceva, i se va cere automat să 
completeze un formular în care de 
cele mai multe ori printre datele 
strict statistice se află incluse și 
unele întrebări mai speciale. De 
multe ori semnând așa ceva îți 
semnezi singur condamnarea. 
Cele mai neînsemnate consecințe 
ale unui asemenea gest ar fi că 

munte Everest, grupul nu a 
fost capabil să-și urmeze in
stinctele muzicale (rap, 
new-wave, electro - pop, 
calypso) care le-a adus 
faima, ci s-a limitat la stilul 
comercial.

După apariția albumului, 
grupul pleacă într-un nou 
turneu mondial ce începe în 
Anglia. în paralel pe piață 
apare slnglelul War Child (a 
figurat în Top 40 britanic) și

discurile pentru colecționari 
Eat To The Beat/ Auto ame- 
ricans șl Blondie. Turneul a 
continuat în Europa, Austra
lia și Japonia.

în octombrie 1982, grupul 
Blondie se destramă. Deși 
presa de scandal a încercat 
să găsească tot felul de mo
tive de senzație, cauza a fost 
anunțată de către Debble 
Harry într-o conferință de 
presă: “Motivul pentru care 
Blondie s-a destrămat este 
boala necruțătoare a lui 
Chris Stein. Chris suferă de 
o maladie genetică pemphy
gus care îi pune viața în pe
ricol. Până când el nu îșl va 

adresa de e-mail îți va fi bombar
dată de o sumedenie de anunțuri 
publicitare nedorite. Dar cea mai 
gravă consecință este folosirea 
de către altcineva în scopuri 
meschine a datelor pe care chiar 
tu le-ai indicat. Se poate întâmpla 
să semnați într-o carte de oaspeți 
a unui site dedicat mașinilor de 
curse. Semnătura dumnea
voastră (adică divulgarea adresei 
de e-mail) se va atașa cu sigu
ranță unei baze de date. Această 
bază de date poate fi vândută de 
către deținătorul site-ului res
pectiv, spre exemplu unei firme 
care vinde mașini uzate. Conse
cința va fi exact acea bombar
dare cu anunțuri nedorite. într-un 
astfel de anunț se poate strecura 
foarte ușor un virus care poate

•

reveni, am decis să nu mai 
cântăm împreună. Suntem 
foarte obosiți, de la debut 
noi nu am avut nici o pa
uză, intrând într-un ritm in
fernal, turneu - album, tur
neu, care ne-a epuizat. 
După câteva cronici ne
gative am început să dăm 
vina unii pe alții. Fanil noștri 
trebuie să ne înțeleagă, 
dacă Chris se face bine, 
poate peste un an Blondie 
va reveni.”

Renunțând la cariera 
muzicală, Debbie Harry s-a 
ocupat mai bine de doi ani 
de sănătatea colegului și 
prietenului ei Chris Stein. 
Pentru a câștiga banii ne
cesari costisitorului trata
ment ea a jucat catch în clu
bul Trafford Tanzi din New 
York, apoi a cântat ca so
listă de acompaniament în 
grupul Jazz Passengers. 
Apoi Harry a fost trei ani ac
triță, jucând în filmele 
Videodrome, Forever Lulu 
și Hairspray, colaborând cu 
regizori de marcă cum ar fl 
Cronenberg, Scorsese, 
Waters și Carpenter. De 
abia după ce Stein și-a re
venit, Debble se întoarce la 
cariera muzicală solo, (va 
urma)

Horia SEBEȘAN

să vă distrugă tot sistemul. De 
asemenea, este interesant de 
știut că operatorii unui ISP au 
posibilitatea de a ști cu precizie 
unde ați navigat, ce pagini ați 
accesat, ba chiar pot ști ce tip 
de computer aveți și ce 
browser folosiți. Ce se poate 
face totuși în aceste condiții? în 
primul rând achiziționați cel puțin 
doi antiviruși. în al doilea rând 
instalați-vă pe computer un pro
gram care vă permite vizuali
zarea conținutului e-mail-urilor 
înainte de a le încărca de pe 
server (în acest fel veți aduce 
doar mailurile pe care le doriți). 
Pentru a împiedica vizualizarea 
fișierelor de pe hard-discul cal
culatorului propriu, folosiți un 
utilitar de criptare a fișierelor 
(ex.: Secure Win: www. 
shredder.com). Sunt doar câ
teva sfaturi, care însă pot eli
mina durerile de cap de mai 
târziu.

Andrei NiSTOR

shredder.com
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După restructurări, mineritul 
brădean se reprofilează

Restructurările din minerit au făcut 
din zona Brad una defavorizată, iar 
din activitatea minieră una cu probleme. 

Mineritul brădean trece printr-o criză 
fantastică care se acutizează pe zi ce trece. 
Subvențiile nu se acordă la timp, salariile se 
plătesc de multe ori cu întârziere, iar 
zăcământul pare din ce în ce mai secătuit. în 
dorința de a se remedia cât de cât această 
situație grea, de la 1 iulie a.c., la Sucursala 
Minieră Brad a fost numită o nouă echipă de 
conducere. Amănunte despre proiectele ți 
măsurile întreprinse de noua echipă 
managerială ne-a oferit dl Aurel Circo, 
director adjunct al sucursalei.

„Când am preluat conducerea sucursalei 
producția pe primele șase luni zăcea în 
depozite nevândută. Prima măsură a fost 
aceea de a încheia un contract nou cu SC 
Phoenix Baia Mare, societate care va 
absorbi producția de pe stoc și tot ce vom 
realiza de acum înainte, eliminând astfel 
blocajul financiar. Apoi, întrucât noile prețuri 
pentru metale neferoase aprobate prin HG 
311/99 încurajează extracția cuprului, am 
decis și noi o reorientare din acest punct de

vedere. Am redus exploatarea zăcământului 
din subteran cu o concentrație slabă în 
minereu și am extins exploatarea hălzilor de 
steril de unde pe lângă aur vom extrage și 
cupru. în plus, de la 1 septembrie vom relua 
activitatea de extracție în cariera Valea 
Morii, unde există zăcământ cuprifer cu 
conținut bogat în aur, pentru care există o 
bună piață de desfacere. Dar încurajarea 
exploatărilor de suprafață și reprofilarea pe 
cupru sunt doar măsuri superficiale care ar 
putea ameliora puțin situația economică a 
sucursalei. Adevărata redresare a activității 
miniere ar putea veni doar prin susținerea 
activității de cercetare geologică. Există încă 
zăcământ care merită atenție și care ar putea 
fi exploatat în condiții de rentabilitate, dar 
trebuie deschis prin cercetări geologice în 
etape. însă ultimii bani pentru cercetare s-au 
primit în 1994, iar perspectivele încurajării 
cercetării geologice nu sunt tocmai 
favorabile. Astfel că până una alta, încercăm 
să reducem cât de mult costurile de producție 
și întocmim documentația pentru închiderea 
a trei zone miniere.”

Minerii 
disponibilizați 

ajută la rauararea 
spitalului

Rep.: - Sistemul sanitar se află într-o 
situație dificilă, majoritatea spitalelor având 
mari datorii la întreținere, apă ori 
medicamente, iar bugetele alocate pentru 
acest an de Casa de Asigurări sociale de 
sănătate sunt pe terminate. Spitalul pe care îl 
conduceți în ce situație se află din acest punct 
de vedere, domnule director?

Dr. Zeno Costina: - Fiind o unitate mai 
mică noi nici nu avem datorii așa mari ca alții, 
din punctul de vedere al bugetului situăndu-ne 
undeva pe linia de plutire. Mai mult decât atât 
în lunile de vară când cheltuielile au fost mai 
mici am reușit să plătim o parte din restanțele 
pe care le avem către SC Acvacalor, pentru a 
nu fi la iarnă în situația de a nu avea căldură.

Discuție cu dr. Zeno Costina, 
directorul Spitalului

Pe lângă reparații Dispensarul Policlinic 
Brad ar avea nevoie și de o dotare mai 

bună cu aparatură medicală.
Foto: Traian MÂNU

f

In mod normal în 
această perioadă a 
anului personalul administrativ 

al școlilor ar trebui să profite 
de vacanța elevilor pentru a 
finaliza pregătirile în vederea 
începerii noului an școlar. 
Liceul,,Avram lancu" din Brad 
este ordonator principal de 
credite al școlilor de pe raza 
municipiului și din câteva sate 
învecinate, dirijând fondurile 
alocate de Consiliul Local 
pentru reparații, igienizări, 
lemne de foc etc.

Intr-o discuție pe care am 
avut-o recent, dl Stelian Circo, 
directorul liceului, aprecia că 
școlile brădene nu sunt 
pregătite pentru începerea 
anului școlar. ,,Din cauza 
fondurilor deficitare ne-am 
limitat la a asigura strictul 
necesar. Au fost reparate 
acolo unde a fost nevoie 
acoperișurile ca să nu plouă în 
clase și s-au asigurat lemne 
de foc pentru școlile de la 
sate. Cu banii care ne-au fost 
alocați estetizările și 
igienizările au devenit mofturi 
și nu lucrări strict necesare. 
Pe de altă parte sunt destule 
probleme cu titularizarea 
cadrelor didactice. In urma

SITUAȚIE DEZOLANTA A 
BIBLIOTECII MUNICIPALE

După 10 ani de tranziție, 
situația țării e deosebit de 
dificilă, astfel că aproape nu mai 
există sector de activitate care 
să meargă bine. Ici - colo câte 
un sportiv, un artist ori vreun 
informatician mai reușește să 
fie competitiv pe plan 
internațional, dar per ansamblu 
România se confruntă cu o 
acută criză economico-socială. 
în consecință, într-o țară în care 
preocuparea principală a 
majorității populației e 
asigurarea pâinii zilnice, 
activitatea culturală e în mare 
suferință. Iar într-o zonă 
defavorizată cum e zona 
Bradului neajunsurile din acest 
punct de vedere sunt și mai 
mari.

Dna Dorina Nistora, director 
al Bibliotecii municipale 
“Gheorghe Pârvu” Brad, ne 

concursului pentru titularizare 
au rămas neocupate două 
catedre de limba engleză, una 
de franceză și una de 
informatică.

Profesorii cu aceste 
specializări nu se înghesuie să 
vină în Brad, ci preferă școli 
sau licee din Deva sau

Școlile 
nu sunt 

pregătite 
pentru 

începerea 
noului an de 
învățământ \_______ « ______ z
Hunedoara, orașe cu un alt 
,,orizont". Pe lângă aceste 
probleme, cu care de altfel se 
confruntă aproape toate școlile 
din județ sau țară, /b noi în 
Brad marea durere este faptul 
că nici în acest an nu s-au 
găsit banii necesari pentru 
finalizarea investiției la școala

spunea că situația acestei 
instituții culturale e dezolantă. 
"Niciodată de 30 de ani de când 
lucrez aici nu ne-am confruntat 
cu o situație mai dificilă. Mi-e pur 
și simplu rușine de cititori. 
Biblioteca municipală nu poate 
oferi nici o carte nouă, editată în 
'98 sau '99 pentru că nu am avut 
bani să achiziționăm așa ceva. 
Anul trecut Consiliul local ne-a 
alocat 2.000.000 lei, iar în acest 
an doar 1.000.000 lei, pe care 
însă îi vom primi în septembrie 
sau octombrie. Câte cărți se pot 
achiziționa cu acești bani când 
prețul acestora începe de la 
50.000 lei?! Pe de altă parte, 
clădirea bibliotecii este într-o 
avansată stare de degradare. 
Acoperișul e impropriu, motiv 
pentru care uneori plouă prin 
tavan, pereții sunt coșcoviți și 
igrasioși, existând astfel riscul 

nouă cu 24 de săli de clasă. I 
Apreciez că transferarea I 
investițiilor de la I 
Inspectoratul Școlar al 
Consiliului Local a fost 
complet neinspirată, din acel 
moment lucrările la noua 
școală intrând în impas. în 
aceste condiții în care nu 
vom putea începe anul școlar 
în școală nouă, suntem I 
obligați să executăm în limita I 
fondurilor disponibile sumare I 
reparații la vechea școală. 
Singurele lucruri bune cu 
care ne putem lăuda sunt 
reparațiile executate - cu 
sprijinul Exploatării Miniere 
Brad - la Punctul termic al 
Liceului,,Avram lancu" și 
faptul că din banii încasați 
suplimentar din chirii dorim 
să mai înființăm un cabinet 
de informatică. ”

Aflând despre aceste 
necazuri cu care se 
confruntă școlile din Brad, 
suntem siguri că pentru 
elevii de aici primul sunet al 
clopoțelului va fi trist nu 
doar pentru că înseamnă 
sfârșitul vacanței mari, ci și 
pentru că școlile nu îi vor 
întâmpina așa cum se 
cuvine.

degradării și a fondului de 
carte existent. De nenumărate 
ori am adus aceste probleme 
în atenția Consiliului local, dar 
consilierii le-au tratat cu 
indiferență. Nu știu ce se 
întâmplă, de ce nu ne ajută 
pentru că mulți dintre ei sunt 
intelectuali?!”

Pe măsură ce ne prezenta 
această-mare tristețe a ei, 
doamnei Dorina Nistora 
aproape i-au dat lacrimile. Am 
rămas aproape fără replică, 
iar în urma discuției tristețea 
care ne-a încercat în acele 
momente s-a transformat în 
deznădejde. în aceste condiții 
ne e și lehamite să mai 
criticăm Consiliul local Brad și 
ne limităm la a plânge soarta 
pasionaților de carte din 
orașul lui Mircea Sîn- 
timbreanu.

municipiului Brad
Rep.: - Aceste luni de vară în care ați reușit 

să faceți economii sunt de obicei folosite și 
pentru reparații, zugrăveli, igienizări etc. La 
spitalul brădean s-au executat astfel de 
lucrări?

Dr. Zeno Costina: - La secția de 
dermatologie s-au executat reparații curente, la 
cea de chirurgie s-a reparat și izolat 
acoperișul, iar la secția interne a fost vopsit 
acoperișul de tablă și sperăm să reușim 
repararea acoperișului și la secția de copii. De 
remarcat că la aceste lucrări un sprijin 
important l-am primit de la minerii 
disponibilizați, angajați prin programul PHARE, 
spitalul plătind doar materialele iar ei asigurând 
manopera.

Rep.: - Este zona Brad defavorizată și din 
punctul de vedere al asistenței medicale?

Dr. Zeno Costina: - Spitalul Brad reușește 
în general să facă față solicitărilor populației 
din zonă, dar din punctul de vedere al dotării 
cu aparatură medicală suntem un spital total 
defavorizat. Suntem situați la o distanță 
apreciabilă de spitalele din Deva sau 
Hunedoara, timpul necesar pentru ajungerea 
în aceste instituții în caz de urgență fiind mare. 
Astfel ar fi fost normal să avem în dotare 
aparatură cu care să facem față mai multor 
cazuri de urgență. Dar... aparatura spitalului 
Brad e foarte veche, fiind depășită moral și 
tehnologic. în plus, deși am făcut numeroase 
apeluri către autorități, de la Prefectură și 
Consiliul Județean până la Direcția Sanitară și 
Ministerul Sănătății, nu am reușit să obținem o 

I autosanitară modernă și bine dotată de care ar 

fi mare jievoie aici.

Pagină realizată de
Ciprian MARINUȚ, Andrei NISTOR

“Credem în steaua noastră norocoasă”
( - dialog cu dl. mr. Liviu Tudor, ofițer pentru relații cu publicul al Batalionului 26 ■ J

întotdeauna vânătorii de munte au fost 
considerați arma de elită în armata română. 
Pregătirea exemplară a acestora, spiritul combativ 
și greutatea pe care o presupune activitatea zilnică 
au făcut din vânătorii de munte cei mai respectați 
oameni ai armatei române. Și militarii Batalionului 
26 Vânători de munte “Zarand" din Brad fac parte 
din această categorie a celor bravi. Din păcate, 
restructurarea sistemului de apărare, reducerea 
numărului de soldați și, în general, tot ceea ce ține 
de avatarurile acestei economii care se 
îndreaptă spre capitalism i-au atins și pe ei. Acum 
mai mult ca niciodată vânătorii de munte trebuie 
să facă dovada spiritului de supraviețuitor care i- 
a mânat în luptă mereu. Acum, când se pune 
problema însăși a existenței acestei unități 
militare, vânătorii de munte de la Brad speră că și 
viitorul va putea fi unul la fel de luminos și de 
glorios pe cât a fost și trecutul. Problemele actuale 
cu care se confruntă Batalionul 26 au fost și 
subiectul discuției cu dl. maior Liviu Tudor, ofițerul 
care se ocupă de relațiile cu publicul.

Rep.: - Die maior, nu cu mult timp în urmă 
Batalionul 26 a sărbătorit 30 de ani de la 
reînființarea sa. A fost un prilej de bucurie, 
momentul fiind relatat la vremea respectivă și de 
către cotidianul nostru. Totuși aș vrea să revenim 
asupra momentului aniversar și v-aș ruga să-mi 
spuneți câteva aspecte mai inedite ale festivităților.

L.T.: - într-adevăr, pe data de 1 iunie 1969 se 
reînființa în acest loc Batalionul de vânători de 
munte, cazarma noastră fiind foc de muncă și de 
pregătire pentru unii dintre cei mai mari militari ai 
țării. Un singur exemplu în acest sens ar fi probabil 
edificator. Este vorba despre șeful Marelui Stat 
Major, gen. dr. Constantin Degeratu, care și-a 
început cariera militară aici, în această 
\___ _____________ 

garnizoană. Sigur, mai sunt și alți militari care au 
făcut onoare țării de-a lungul celor 30 de ani de 
când unitatea s-a reînființat, exemplele mergând 
practic până în cotidian.

Rep.: - La ce anume vă referiți?
L.T.: - Este vorba despre căpitanul Marian 

Petrișor care a participat recent în Statele Unite la 
un program de pregătire comună cu militarii de 
acolo. Programul s-a intitulat “Mil to Mil", căpitanul 
Petrișor reprezentând cu cinste garnizoana 
noastră. De asemenea am avut un schimb de 
experiență cu militarii din Grecia, un pluton 
grecesc venind aici, în timp ce un pluton de-al 
nostru a plecat la greci. Trebuie să menționez în 
acest context și participarea meritorie a 
sergentului angajat pe bază de contract, Dan 
Daniel, în Bosnia. El a fost selecționat în urma unui 
examen susținut la București și a plecat apoi în 
Bosnia, făcând parte din forțele de menținere a 
păcii.

Rep.: - Restructurarea armatei române pare a 
fi intrat în ultimul timp într-o zonă destul de dificilă. 
Este vorba despre disponibilizările care au început 
în rândul ofițerilor. Cum vă afectează acest proces 
de restructurare?

L.T. : - Sigur, restructurarea armatei române 
este un plan ambițios și de lungă durată, 
consecințele pe plan social și uman fiind de multe 
ori foarte dure. Mulți ofițeri sunt nevoiți să 
părăsească armata, resursele financiare ale 
acestui sector fiind, așa după cum știm cu toții, 
extrem de limitate. Bineînțeles că și noi, vânătorii 
de munte brădeni, suntem implicați în procesul de 
restructurare. Problema este însă destul de gravă, 
dacă ținem cont de faptul că este posibilă în viitorul 
mai îndepărtat chiar desființarea acestei unități. 
Totul se analizează la nivelele superioare de 

decizie și dacă se va considera la un moment dat 
că nu se mai justifică această unitate militară este 
foarte posibilă dezafectarea ei. Oricum, noi 
credem în steaua nostră norocoasă și sperăm să 
nu se întâmpla așa.

Rep.: - Care ar fi în opinia dumneavoastră 
calea de rezolvare a tuturor acestor probleme?

L.T.: - Singura cale de rezolvare a problemelor 
armatei în general este transformarea într-o 
armată de profesioniști. Desigur, la nivel declarativ 
este foarte ușor de spus, însă faptic este mai 
dificil. Acest proces de transformare a armatei 
implică niște costuri deosebite, bani care 
deocamdată lipsesc. Militarii angajați au salarii 
care nu se pot numi decente, or, pentru a putea 
crea o armată de profesioniști, mică dar bine 
instruită, ai nevoie de foarte mulți bani. în primul 
rând ai nevoie de bani pentru instruirea și plata 
corespunzătoare a militarilor, iar apoi ai nevoie de 
bani pentru dotarea cu cele mai modeme mijloace 
de luptă. Sigur, toate acestea sunt în prezent doar 
niște utopii.

Rep.: - Cu toată austeritatea am observat că 
unitatea militară este extrem de frumoasă și de 
bine îngrijită. Probabil că este una dintre cele mai 
frumoase cazărmi din județul nostru.

L.T.: - Este adevărat, ne-am preocupat 
întotdeauna ca această cazarmă să fie cât mai 
ordonată. Clădirile sunt foarte vechi și foarte 
frumoase, așa încât trebuie să avem grijă și să le 
păstrăm în același fel.

Rep.: - Pășind pe culoarele cazărmii ai 
impresia că ești într-un muzeu.

L.T.: - Noi chiar avem amenajat un mic muzeu 
în clădire, un muzeu care ilustrează cele mai 
importante momente ale istoriei acestei arme.

Rep.: - Die maior, vă mulțumim.
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Vânzări - Cumpărări
• Vând teren extravilan, 4200 

mp în Deva. Tel. 621600. (6819)
• Vând vilă în construcție, 800 

mp, teren intravilan aferent, 
ultracentral Geoagiu Băi. Tel. 
648246. (6764)

• Vând apartament 2 camere, 
parter, posibilități pentru priva
tizare, plus teren aferent pentru 
construcție, 21 mp, cu taxele 
fiscale achitate la zi, zonă favo
rabilă, preț negociabil. Tel. 622604. 
(6812)

• Vând casă, preț 260.000.000, 
negociabil. Simeria, str. Traian, nr. 
72. (6517)

• Vând cabană tip restaurant,
demontabilă, sat Vorța, 50 mp, 
zonă defavorizată. Informații tel. 
464, Ilia. (6817)___________'

• Vând apartament 4 camere, 
etaj 3, Kogălniceanu sau schimb 
cu apartament 2 camere (aceeași 
zonă) plus diferență. Vând mobi
lier comercial, vitrine frigorifice, 
cântar electronic. Tel. 219335. 
(6823)

• Vând garsonieră, Dacia, 
parter, excelentă pentru privati
zare. Tel. 230535. (6521)

• Vând casă, grădină, anexe, 
sat Săliște nr. 148, comuna Băița. 
Tel. Deva, 625745, 094/771560. 
(6825)

• Vând casă Orăștie, str. Morii 
nr. 1, posibilități privatizare. Tel. 
094/515452. (8245)

• Vând casă în comuna 
Boșorod, nr. 93. Relații la telefon 
217553. (8105)

• Vând casă cu gaze și gră
dină în Simeria, str. 1 Mai, 33. 
Informații, tel. 260677. (2765)

• Vând firmă, spațiu comercial, 
vad deosebit. Informații, Boantă 
Paul, S.C. BPA Panda S.R.L., 
Păclișa. Motivul? Pleci. (3135)

• Vând apartament două 
camere, superb, etaj 1, zonă 
extraordinară, preț 4800 DM, 
negociabil. Relații, tel. 724883. 
(8192)

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

• Vând tractor U 445 și piese 
Dacia, model '99, la prețul vechi și 
o caroserie avariată față. Tel. 
283256. (6818)

• Vând Dacia papuc, an fabri
cație 1988. Tel. 242266, după ora 
20. (6823)_____________________

• Vând camion IFA W 50, ca
pacitate 5 tone, preț 5800 DM, 
negociabil. Tel. 217742 sau 094/ 
611424. (6521)________________

• Vând VW Golf I Diesel, 
neînmatriculat sau schimb cu 
autoturism Dacia. Tel. 260751. 
(6523)

• Vând IMS, motor Brașov, 
înmatriculat persoană fizică. Tel. 
092/884150. (8243)

• Vând RenaOlt 11 Diesel, 
înmatriculat, preț 3200 DM și Dacia 
1310 L, 1998, preț 4600 DM, 
negociabil. Tel. 094/825811. (8246)

• Vând Dacia 1310, an fabri
cație 1983, numere noi, 
13.500.000, negociabil. Informații 
Boantă Paul, sat Păclișa nr. 64, 
Hațeg. (3136)

1990, lovită spate. Tel. 651078 
după ora 20. (3374)

• Vând Dacia 1310, an fabricație 
1995, metalizată, închidere cen
tralizată, alarmă, stare excepțională. 
Tel. 092/440052. (6834)

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

• Vând cameră frigorifică, case 
de marcat și cumpăr țiglă veche. 
Telefon 092/260066. (6816)

• Vând piese noi de electro
motor și alternator: relee, diode, 
statoare, benedixuri, bucșe, perii 
rotoare pentru mașini străine. Tel. 
057/274505, 092/257429. (6813)

• Vând videocameră JVC, 
casetă mică, presă, vibrator 
bolțari; caut garaj pentru închiriat. 
Relații, tel. 213870 între 20-22.30. 
(6526)

• Vând rochie mireasă, model 
deosebit, mărimea 42. Tel. 217416. 
(6820)

• Vând scroafă și purcei, rasa 
“Duroc”. Tel. 217795,217414 după 
ora 16. (6524)

• Vând cuptor (pe motorină, 
gaz), două malaxoare, plus diferite 
utilaje panificație, prețuri accep
tabile. Tel. 094/597784. (8244)

• Vând mașină de cusut, 
mașină de tricotat Veritas, Ger- 
mania. Tel. 054/716513. (8191)

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

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

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

Oferte de servicii
• Angajăm prin concurs analist 

programator C ++ și inginer 
electronist. Tel. 714692. (8193)

• Angajăm zidari și zugravi. 
Informații la telefon 231950. (6833)

ANUNȚ PUBLICITAR »
Comisia de selecție a administratorilor, constituită în 

baza Hotărârii AGA de la SC “AGROTEHNICA” SA din 
26.07.1999 și în conformitate cu dispozițiile art. 4 (1) din 
Normele Metodologice privind încheierea contractelor 
de administrare aprobate prin HG 364/ 1999, aduce la 
cunoștința celor interesați că în data de 23.09.1999, ora 
11,00, organizează la sediul SC “AGROTEHNICA” SA din 
localitatea Romos, din jud. Hunedoara, concursul de 
selecție a administratorilor în conformitate cu disp. Art. 
3 (1) din Normele Metodologice. Ofertele se depun în 
plic sigilat la sediul societății până la data de 21.09.1999 
inclusiv. Cererea de ofertă cu privire la selectarea ad
ministratorilor și grila de selecție și evaluare a can- 
didaților se pot procura de la sediul societății. Men
ționăm că anexele cererii de ofertă și celelalte do
cumente prevăzute la art. 8 lit. a - g din Normele Meto
dologice se pot procura tot de la sediul societății contra 
cost și în baza unui acord de confidențialitate, începând 
cu data de 21.08.1999.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 054/ 
242060.

Comisia de selecție

• Angajăm colaboratori pentru 
un domeniu de activitate dinamic 
și diversificat, care vă oferă 
posibilitatea de promovare. Tel. 
621446, 094/280444. (6807)

• S.C. Gef Facilities S.R.L. 
angajează agent vânzări pentru 
municipiul Hunedoara. Relații la tel. 
230930. (6520)

• SC INFOMIN SA, cu sediul în 
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37/ A, 
organizează, începând cu data de 
23 august 1999, cursuri de inițiere 
în utilizarea calculatoarelor, cu 
durata de 5 săptămâni. Informații 
la telefon 213915, fax 214718 sau 
la sediul firmei.

• Angajăm persoană serioasă, 
iubitoare de animale, pentru îngrijire 
câini. Informații, tel. 213514. (6522)

• Caut femeie pentru îngrijirea 
unui copil sugar mic, internă, 
pricepută, preferabil fost cadru 
medical pediatru. Ofer condiții și 
salarizare foarte bună. Informații 
la tel. 218613 sau 212585. (6826)

Diverse
• Borbely Andraș este citat 

pentru data de 1.09/99 la Jude
cătoria Deva, pentru divorț. (6814)

• Consiliul de administrație al 
S.C. Sarmis S.A. Deva convoacă 
adunarea generală a acționarilor 
în ziua de 3.09.1999, ora 10, la 
sediul societății Sarmis, cu urmă
toarea ordine de zi: 1. Schimbarea 
structurii acționariatului; 2. Ale
gerea consiliului de administrație; 
3. Majorarea capitalului social cu 
valoarea terenului de la cabana 
Căprioara; 4. Schimbarea sediului 
societății. (6525)

Pierderi
• Pierdut cotoare BCF, 5 buc. 

cu seriile 0353226 - 30 proprietate 
ANDIPRZM București, pe numele 
Moldoveanu Marinela. Se declară 
nule. (6815)

• S. C. Fares S. A. Orăștie 
declară nule următoarele docu
mente pierdute: foi de transport 
cu numerele cuprinse între 
0843180 - 0843200, chitanțier cu 
numerele între 0078251-0878300 
și talon auto Dacia cu număr de 
înmatriculare HD 46 - FRS. (OP)

• Pierdut ștampilă aparținând 
S.C. Infodialog S.R.L. Se declară 
nulă. (8193)

Decese
• Colonelul loan Arsenie, 

împreună cu fiul și fiica, anunță 
cu mare durere încetarea din 
viață a minunatei soții și mame

IOANA ARSENIE
înmormântarea va avea loc 

în ziua de 19 august 1999, ora 
13, în comuna Orlat, județul 
Sibiu. (6830)_________________

• Cadrele Inspectoratului de 
Poliție al județului Hunedoara sunt 
alături de dl. col. Arsenie loan 
Dumitru în greaua încercare 
pricinuită de trecerea prematură 
în neființă a celei care a fost

IOANA ARSENIE
și transmit sincere condoleanțe 
familiei îndoliate. (6830)

• Cadrele Poliției municipiului 
Deva sunt alături de familia dlui. col. 
Arsenie loan Dumitru la greaua 
durere pricinuită de decesul soției 
sale

IOANA ARSENIE
și-i transmit sincere condoleanțe. 
(6808)

• Familiile Pop și Giurgiu sunt 
alături de familia Arsenie, la 
greaua pierdere suferită prin 
decesul celei care a fost

IOANA ARSENIE
Sincere condoleanțe și com

pasiune celor rămași. Dumnezeu 
s-o odihnească. (6528)

• Colectivul Băncii West Bank 
Deva este alături de dl. col. 
Arsenie loan Dumitru la dure
roasa despărțire de soția sa

IOANA ARSENIE
Sincere condoleanțe familiei 

îndoliate. (OP)

Whirl
Casnice

SC COMFRUCT 
SA DEVA

VINDE MIJLOACE 
FIXE ȘI 

ÎNCHIRIAZĂ 
SPAȚII PENTRU 
DEPOZITARE.

Licitația se va ține zilnic 
între orele 8-14 la 
sediul societății.

Informații la telefoanele: 
223555,227783, 

225355.

SC AVICOLA DEVA -
MINTIA

Pentru clienții și consumatorii din Județul 
Hunedoara vinde - de la Abatorul din 
Șoimuș - Bălata - carne de pui calitatea I la 
prețul de 19.000 lei/ kg.

^GENERALA Agenția Generala
■■Generala AsigurăriS.A. ASigUTărl DCV3
selectează personal cu vârstă cuprinsă 
între 24 - 44 ani pentru Brad, Hațeg, 
Orăștie, Deva, Hunedoara, Petroșani.
Rog trimiteți CV însoțit de o fotografie recentă 

la sediul Agenției până la 23 august 1999: B-dul 
Decebal, bl 8, parter.

Informații la telefoanele: 054 - 214521, 
213256. I

_____________ •

Din 15 august
o ofertă ... irezistibilă
Whirlpool încheie vara cu prețur 
promoționale pentru frigidere 
combine, congelatoare, lăzi frigorific 
și nu numai atât ...

World Trade 
Contact SJL

Partenerul tău
în afaceri cu: hârtie de ziar; 
hârtii și cartoane 
tipografice.

Tel.: 092-557223
Fax: 092-159059

Hârtie copiator 
Prima Copy 

Hârtie imprimantă; 
hârtie de scris; hârtie 

fax; caiete.
Tel: 094-613587
Fax: 064-435122 
Depozite în Cluj și 

București
Căutăm firme pentru 

colaborare cu profil de 
distribuție sau magazine 
specializate în papetărie.

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPARE Șl 
FORMARE PROFESIONALA HUNEDOARA

Acordă întreprinderilor 
mici și mijlocii sau unităților 
cooperatiste credite în baza 
Legii 1/1991, republicată, cu 
dobândă avantajoasă (50% 
din taxa oficială a scontului 
stabilită de Banca Națională 
a României), pentru crearea 
de noi locuri de muncă, în 
special pentru șomeri.

De această facilitate 
beneficiază agenții eco

nomici care desfășoară 
activități de producție, 
prestări servicii sau 
turism, obligându-se ca 
50% din noii angajați să 
provină din rândul șome
rilor aflați în plata ajuto
rului de șomaj, alocație 
de sprijin și integrare pro
fesională.

Până în prezent, s-au 
acordat credite în valoare

de 5.0Q0.000.000 lei, 
ceea ce a însemnat crea
rea a 166 noi locuri de 
muncă din care 90 pentru 
șomeri.

Pentru relații suplimen
tare, vă rugăm să vă adre
sați la AJOFP Hunedoara - 
Compartimentul creditare, 
P-ța Unirii, nr. 2, tel. 
216151 sau 217048, int. 
220.

Acum te bucuri 

de calitatea 
Whirlpool 
economisind 
până la 15%

Vă așteptăm în magazinul

ZAw l’rotcua - Str. Avram lancu, nr. 3; Tel: OM • 716.21'

Distribuitor Grim CD - București 
Tel: 01 - 3212732; Fax: 01 - 3212735
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Devotamentul eroului pentru pământul moților

150 de ani de la moartea prefectului
Zarandului IOAN BUTEANU

Coborâtor din nordicul 
Maramureș, loan Buteanu este 
numai prin adopțiune fiu al 
Zarandului, unde a fost atras 
de forța dinamică a Munților 
Apuseni. Aici, în patria sa 
adoptivă, s-a zbuciumat, 
cheltuindu-și cu dărnicie 
întreaga energie a scurtei sale 
vieți. II putem deci considera 
cu adevărat al nostru.

loan Buteanu s-a născut la 
Sighetu Marmației în 1821 într- 
o familie de nobili români din 
părțile Chioarului. Este elev 
sârguincios la Liceul din Cărei 
și apoi la Zagreb unde absolvă 
dreptul. Se stabilește la 
prefectura județului Mara
mureș, însă datorită 
sentimentelor sale profund 
patriotice și temperamentului 
său combativ este nevoit să 
părăsească ținutul natal 
căutându-și alt mediu. Și unde 
l-ar fi găsit mai bine decât în 
Munții Apuseni, unde mândria 
națională pulsa energic. Astfel, 
evenimentele de la 1848 îl 
găsesc avocat la Abrud, 
Buteanu cutreierând munții și 
convocând adunări populare în 
scopul redeșteptării ființei 
naționale. împreună cu Avram 
lancu asigură participarea 
entuziastă a moților la 
adunarea de la Blaj din 15 mai 
1848 și la reuș'ta acostai»

In toamna anului 1848, 
loan Buteanu este numit prefect 
al județului Zarand, având 
sarcina de a organiza legiunea 
a lll-a din moții crișeni. La acea 
dată, județul Zarand se 
compunea din plășile Brad, 
Ribița, Baia de Criș și 
H ă I m a g i u , 
având reședința 
Baia de Criș 
(sediul pre
fecturii fiind în 
actuala clădire 
a Cooperativei 
meșteșugărești 
“Moțul" din loca
litate). Buteanu 
se gândea la 
organizarea 
acestuia în 
spirit româ
nesc...

Ostilitățile 
declanșate de 
armata ungară 
în iarna și pri
măvara anului 
1849 îl situează
pe Buteanu în fruntea luptei de 
eliberare socială și națională 
conducând cu o deosebită 
perspicacitate cetele de moți 
de pe valea Crișului Alb. Insă 
în timpul armistițiului de pace 
mijlocit de deputatul Dragoș în 
ziua de 7 mai 1849, Buteanu 
este arestat la Abrud. De acum

înainte încep suferințele fizice 
și morale, martiriul tribunului.

La 10 mai 1849 maiorul 
Hatvani pierde Abrudul; 
retrăgându-se spre Brad îl 
duce și pe Buteanu legat de un 
tun. De aici retragerea continuă 
cu o scurtă oprire la Hălmagiu 

și apoi la losășel 
(lângă Gurahonț), 
unde în dimineața 
zilei de 23 mai 
Buteanu a fost 
spânzurat de o 
salcie lângă 
malul Crișului. 
Vestea morții 
prefectului 
Zarandului l-a 
mâhnit în mod 
deosebit pe 
Avram lancu care 
pune la cale 
răzbunarea lui, 
învingând oastea 
dușmană și 
eliberând 
Zarandul. Timp 
de 20 de ani,

Crișul Alb, prin șoaptele apei 
sale, a fost singura alinare a 
tribunului Buteanu, presărându- 
i mormântul fără cruce cu 
țărână culeasă din ținutul 
Zarandului pe care cu credință 
și devotament l-a apărat eroul.

La 20 septembrie 1869 
osemintele martirului sunt

exhumate și reîngropate in 
cimitirul din Gurahonț (jud. 
Arad). La ceremonie au 
participat foștii prefecți 
rămași in viață Simion Balint, 
și Axente Sever. A fost 
remarcată strania apariție a 
lui Avram lancu. Festivitatea 
a avut un profund caracter 
patriotic, având darul să 
împlinească omagiul pentru 
un erou al neamului 
românesc.

In toamna anului 1924, 
cu ocazia centenarului 
nașterii lui Avram lancu, din 
inițiativa “Astrei” se 
reorganizează cimitirul 
eroilor de la Țebea. Cu 
această ocazie, la 18 august 
osemintele lui Buteanu sunt 
pentru a doua oară 
exhumate și transportate 
împreună cu crucea la 
Țebea. Tot acum sunt aduse 
și osemintele lui Simion 
Groza de la Crișcior. 
Ambele morminte străjuiesc 
pe cel al tancului, iar 
împreună cu celelalte 
monumente istorice și ale 
naturii formează în mod 
armonios un complex 
istoric, un adevărat 
Pantheon național.

Prof. Nicolae CRISTEA 
Baia de Criș

-■ — . ------- ' ................... . " ------ ----------------

La Brad a fost Ziua Minerului
De Sântămărle și-au serbat ziua profesiei, pe lângă 

marinari și metalurgiștl, și minerii de la Brad. După cum 
ne-a comunicat ieri dimineață liderul Sindicatului Liber 
de la SM Barza, Florin Cazacu, peste 3.000 de persoane 
și-au dat întâlnire duminică în Parcul Tineretului din Brad, 
unde au petrecut de dimineață și până la căderea serii în 
cântec, Joc șl voie bună. A fost urmărit un agreabil pro
gram artistic prezentat de ansamblul folcloric “Doina 
Zarandului” din localitate, la care și-au adus contribuția 
cunoscuțl raps°zi populari, între care Clprlan Roman, 
Viorica Brândușan, Marla Tudor, Carmen Luca Novac, Luca 
Novac, Mariana Anghel, precum șl Interpretul de muzică 
de amuzament, Burebista.

în plan sportiv a fost oferit un Impresionant trofeu 
echipei de fotbal a Sectorului Brădișor, care a câștigat 
finala din "Cupa Minerul”, disputată cu formația 
Sectorului Musarlu I. Sindicatul liber de la Gurabarza le-a 
oferit ortacilor crenvurștl șl bere.

Dumitru GHEONEA

^ptâmâdi speciale pentru tine
B pentru McDonag s

r —— — — — — —— — — —— — — — — — —
I Consiliul de Administrație al 

SC "CONDOR" SA DEVA
! Aleea Crinilor, bloc TC1
■ Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a 

Acționarilor în data de 02.09.1999, ora 15, care va
I avea loc la Cantina 'CONDOR' din str. Mărăști, nr.28, 
I pentru toți acționarii înregistrați in Registrul 
* Acționarilor la sfârșitul zilei de 01.08.1999, în 
I conformitate cu OUG nr.49/1999 și HG nr.364/1999, 
| art.7, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea cererii de ofertă și a criteriilor de 
I selecție a administratorului;

2. Ponderea acordată criteriilor de selecție;
3. Grila de evaluare a ofertelor;

- — — — — — — — — — — ——— q
4. Data și locul unde are loc concursul de selecție; i
5. Desemnarea reprezentanților ce vor negocia și *

vor semna contractul de administrare (conf. art. 17, | 
pct.l, pct.a din HG 364/1999). «

Acționarii nu vor putea fi reprezentați în adunarea ! 
generală decât prin alți acționari, în baza unei I 
procuri speciale, conf. art.83 din Legea nr.31/1990 I 
republicată.

in cazul în care la prima convocare nu vor fi I 
îndeplinite prevederile legale, adunarea generală se I 
va reprograma în același loc pe data de 03.09.1999, J 
ora 15. I

Informații speciale se pot obține la sediul I 
societății sau la telefon 054/212060, interior 116 (dra ! 
Popa Plaria), între orele 7-15.
------------------------------------------------------------------------—J

Gratuit
băutura răcoritoare

din fiecare meniu McDonald's
Ofarta Mie valabili In perioada Z9 iulie - B leplunbrla 1B99.

Un scandal de proporții ia amploare pe ruinele Bancorexului
Dreptate mai poate 

face doar Guvernul

Despre Bancorex j-a scris 
enorm de mult în ultima 
vreme. S-a analizat pe toate 
fețele modul în care cea mai 
bună bancă din România a 
ajuns într-un interval 
extrem de scurt rușinea 
sistemului bancar. Nu ne 
vom mai opri, așadar, la a 
descrie în amănunt toată 
mărirea și decăderea celei 
care a fost Bancorex S.A., ci 
vom trece direct la 
prezentarea unor fapte care 
par a fi începutul unui nou 
“război”' ce tinde să se înalțe 
pe ruinele băncii. De această 
dată scandalul este provocat - 
pe bună dreptate - de o parte 
a foștilor angajați, adică 
aceia care au fost dați afară 
în primele două etape de
restructurare. Motivul: 
banii.

Foarte pe scurt, în 
primele două etape de 
restructurare Bancorex a 
disponibilizat câteva sute de 
salariați fără a cere 
Ministerului Muncii și 
Protecției Sociale plata 
salariilor compensatorii 
conform Ordonanței nr. 9, în 
vigoare la datele respective. 
Prin urmare, aceștia au fost 
văduviți de un drept care li se 
cuvenea. Poate că lucrurile 
nu ar fi căpătat această 
turnură dacă în urma 

preluării Bancorex de către 
BCR angajații care au mai 
rămas în bancă n-ar fi fost 
disponibilizați acordându-li- 
se însă banii cuveniți 
conform legislației în 
vigoare, adică acele plăți 
compensatorii. Precizăm în 
acest context că toate 
ordonanțele emise de către 
Guvernul României refe
ritoare la acordarea de plăți 
compensatorii au fost 
abrogate de mai noua 
Ordonanță nr. 98 care preia 
principalele prevederi ale 
actelor normative anterioare 
și stabilește cadrul general 
pentru viitoarele disponi
bilizări. Discriminarea față 
de primii angajați trimiși în 
șomaj este evidentă și de 
neînțeles, cu atât mai mult 
cu cât fondurile pentru plata 
salariilor compensatorii erau 
din bugetul asigurărilor 
sociale și nu din banii proprii 
ai băncii. Trebuie menționat 
că toții salariații din țară - 
noi toți, plătim lunar 
contribuția la bugetul 
asigurărilor sociale, însă așa 
după cum se vede, numai 
unii primesc salarii 
compensatorii, deși toți ar fi 
trebuit să beneficieze de 
același tratament. Oare de 
ce? Singura explicație a 
“omisiunii” făcute de către 
conducerea Bancorex este 
aceea că, pentru a nu 
provoca prea multe valuri cu 
disponibilizările - ceea ce ar 

fi dat o nouă lovitură 
credibilității băncii 
salariații au fost înlăturați 
repede și în liniște fără a se 
mai pune în vreun fel 
problema respectării legii. 
Pentru a li se face dreptate o 
parte dintre disponibilizații 
de la Bancorex - Sucursala 
Deva ne-au mărturisit că 
sunt deciși să dea banca în 
judecată sperând astfel într- 
un tratament egal cu cei 
disponibilizați recent. Există

Foștii angajați sunt deciși să 
dea banca (sau ce a mai rămas 

din ea - sic!) în judecată
semnale ferme că exemplul 
lor va fi urmat și de colegii 
de la celelalte sucursale 
Bancorex din țară, deși în 
condițiile dispariției fizice a 
băncii sunt puține șanse de 
rezolvare a situației. 
Singura instituție care mai 
poate face dreptate în acest 
caz este Guvernul României.

Piloșii rămași în 
bancă iau și salarii 
compensatorii

Se pune sub semnul 
întrebării însuși felul în care 
s-a făcut restructurarea 
băncii, cei disponibilizați în 
primele două etape fiind 

angajații cu cele mai mici 
salarii. Au fost dați afară 
șoferii, femeile de serviciu, 
unii dintre angajații fără 
studii superioare și, mai ales, 
au fost dați afară cei fără 
“spate”. Toată lumea știe că 
Bancorex a fost fieful 
piloșilor și în general al 
celor cu puternice relații în 
lumea politică. Funcțiile cele 
mai importante din bancă 
erau obținute pe baza 
algoritmului, iar majoritatea 

angajaților cu funcții de 
conducere (până la nivelul 
șefilor de birou și al șefilor 
de serviciu - n.n.) aveau 
relații strânse cu cei mai 
importanți factori de decizie 
politică; cei mai mulți dintre 
ei au rămas și după primele 
două restructurări.

Practic, prin intermediu] 
materialului de față noi 
dorim să accentuăm faptul că 
tot cei mici au pătimit, iar 
cei mari au huzurit după 
principiul “cel sărac nu ia 
nimic, iar cel bogat ia totul”. 
Așadar, prin eliminarea în 
două etape a angajaților, 
banca nu a făcut nici o 
economie semniiicativă, 
restructurarea fiind mai 

mult de fațadă. Nu a fost 
dat afară nici un șef de 
birou, nici un șef de serviciu 
și nici altcineva care avea 
vreo funcție de conducere. 
Așadar, cei cu funcții, 
șmenarii mânuitori de 
credite, sunt tot aceia care 
în urma restructurărilor au 
rămas în bancă, primind 
acum la lichidarea ei salarii 
compensatorii de zeci de 
milioane. Poate că nu ar 
trebui să ne intereseze 
soarta lor și poate că nu 
avem dreptul de a scormoni 
și afla ce și cum au procedat 
aceștia pentru a face rost de 
bani. Adevărata întrebare 
este de ce doar cei mici au 
fost dați afară din bancă, în 
timp ce rechinii au rămas în 
continuare să înoate în 
apele și așa destul de 
tulburi ale Bancorex și, 
mai ales, de ce primii 
disponibilizați nu au 
beneficiat de plățile 
compensatorii? Se vede 
treaba că dreptatea este 
numai pentru unii. In altă 
ordine de idei, deși s-a 
stabilit foarte clar că se 
reduc posturile, în realitate 
s-au redus oamenii, 
majoritatea posturilor fiind 
păstrate. Situația este 
valabilă pentru cele mai 
multe sucursale Bancorex 
din țară. Totuși nici unul 
dintre cei disponibilizați nu 
au luat poziție până în acest 
moment împotriva modului 

abuziv în care au fost 
concediați, ei sperând într- 
o posibilă reangajare în 
viitor. într-adevăr, pro
gramul de restructurare al 
Bancorex, întocmit de către 
Vlad Soare și neaprobat de 
F.M.I., prevedea o renta
bilizare într-o perioadă de 
S ani, fapt care presupunea 
și reangajarea foștilor sa
lariați.

Pe de altă parte unii 
dintre cei care au adus 
grave prejudicii băncii erau 
chiar foștii directori ai 
Bancorex, la momentul 
eliberării din funcție ei 
primind conform
contractului colectiv de 
muncă și contractelor 
individuale de muncă mai 
multe salarii. Banii 
respectivi care se plăteau 
din fondurile băncii au 
însumat pentru fiecare 
dintre directorii schimbați 
sute de milioane de Ier.

Concluzia este, așadar, 
foarte simplă, aceia care nu 
au avut nici pile și nici 
vreun altfel de ajutor au 
fost primii dați afară din 
bancă, ei neprimindu-și 
drepturile legale, iar cei cu 
funcții de conducere, cu 
salarii mari, spate puternic 
și obrazul gros au rămas 
primind acum la lichidarea 
băncii și salarii compen
satorii. Curat dreptate 
românească!


