
Sesiunea extraordinară a Parlamentului

O formă de chiul mascat
A trebuit să treacă aproape un deceniu 

pentru ca, în sfârșit, Parlamentul României să ia 
în discuție, nu oricum însă, ci într-o sesiune 
extraordinară, legile proprietății, care reprezintă 
și promisiunea electorală de suflet a actualei 
puteri, constituind un capitol fundamental în 
programul de guvernare. Cum era de așteptat 
însă de la debutul sesiunii extraordinare au 
răbufnit hărțuielile între putere și opoziție, ba 
chiar și în cadrul coaliției, atât în Senat, cât și în 
Camera Deputaților.

în Senat au fost aduse pe tapet mai vechile 
controverse între ministrul țărănist Mureșan - 
care are o variantă proprie de privatizare a 
fostelor IAS, pe baza recomandărilor Băncii 
Mondiale -, și senatorul PD Făniță, care dorește 
să nu fie distrus acest sector dătător de 
stabilitate în agricultura românească. Făniță îl 
acuză pe Mureșan că îi sfidează pe 
parlamentari, băgându-le pe gât numai pachete 
de legi cu prevederi țărăniste, în vreme ce 
altele, considerate mai bune și mai realiste, sunt

excluse de la dezbateri. Cum se va încheia, mai 
bine zis cum va evolua acest conflict de 
interese din sânul coaliției privind restituirea 
terenurilor agricole și forestiere, precum și 
privatizarea fostelor IAS, rămâne să vedem la 
sfârșitul acestei sesiurii.

Nici în Camera Deputaților apele nu sunt mai 
limpezi. Aici contradicțiile între putere și opoziție 
sunt la apogeu, deputății PDSR retrăgându-se 
de la dezbateri după prima zi. Dacă nu se iau în 
considerare și o parte din propunerile făcute 
de ei, amenință cu retragerea și deputății PRM 
și cei ai PUNR. Restituirea imobilelor 
naționalizate după 6 martie 1945 este de fapt o 
restaurație a proprietăților deținute de către 5 la 
sută din populația țării, care poseda 95 la sută 
din averea țării - consideră deputatul Adrian 
Năstase de la PDSR.

în situația când bunurile nu se pot restitui în 
Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

Cultura românească la 
ora»»» parteneriatelor
- Dnă director general, în 

cadrul lucrărilor Conferinței 
Europene a Organizației 
Internaționale de Folclor 
desfășurate recent la Vața Băi, 
tema prezentată de dv. 
(“Parteneriat real - Ministerul 
Culturii-autoritățile publice 
locale - în finanțarea 
proiectelor și programelor din 
domeniul culturii și artei 
populare ”) se constituie în fond 
ca una dintre problemele de cea 
mai stringentă actualitate cu 
care se confruntă cultura 
românească. Cât de eficient va 
putea funcționa acest 
parteneriat, plecând de la 

^condițiile de bază existente în

prezent - și aș evoca în acest sens 
legislația, ca principal mijloc 
menit să asigure protecția 
culturală națională?

Interviu cu 
Adriana Tănăsescu, 
director general in 
Ministerul Culturii

- Trebuie să precizez că 
după 1990, în materie de 
legislație autoritățile române 
au făcut câteva progrese 
semnificative. Un prim aspect 
a fost ratificarea unor 
convenții internaționale în 
domeniul culturii, respectiv al

audiovizualului și proprie
tății intelectuale; în cazul 
nostru e vorba despre 
dreptul de autor și drepturile 
conexe. De asemenea, s-a 
realizat ratificarea con
venției privind exportul și 
importul ilicite de bunuri 
culturale, precum și trans
ferul ilicit de proprietate 
asupra bunurilor culturale. 
In al doilea rând, aș aminti 
măsurile care au însemnat 
practic un nou mod de 
gândire în ceea ce privește

Interviu realizat de 
Georgeta BÎRLA

(Continuare în pag. 6) t

Practica a demonstrat că

Fără semințe de calitate>

recolta de cereale poate 
fi compromisă

Șeful Inspectoratului 
județean Hunedoara pentru 
controlul calității semințelor 
și materialului săditor, dna 
ing. Ana Muntean, apreciază 
rolul deosebit al semințelor 
de calitate asupra recoltei de 
cereale și nu numai, 
demonsțrându-se cu claritate, 
pe baza rezultatelor 
cercetării științifice și a celor 
din practica de producție, că 
în lanțul tehnologic sămânța 
contribuie cu 25-30 de 
procente sau chiar mai mult 
în balanța producției. între 
însușirile unor semințe de 
calitate un loc aparte îl ocupă 
caracteristicile care vizează 
puritatea genetică și fizică, 
un indice superior al vigorii 
semințelor, precum și lipsa 
bolilor și dăunătorilor. 
Pornind de la astfel de 
cerințe, se desprinde cu 
limpezime necesitatea 
controlului calității
semințelor, astfel încât, 
aplicând corect tehnologia 
specifică Fiecărei culturi, să 
fie pusă în valoare puterea 
biologică a fiecărui soi sau 
hibrid, numai astfel fiind 
posibil ca producțiile la ha să 
fie acoperitoare în privința 
randamentului.

Așa cum consideră 
interlocutoarea, pentru a 
obține semințe de calitate, 
acțiunea de certificare se 
verifică și apoi este atestată 
prin încadrarea loturilor 
semincere în standardele de 
stat privind puritatea 
genetică, fizică și starea 
fitosanitară. Atestarea 
calității semințelor se face 
pe baza actelor ce se 
eliberează producătorilor, în 
baza lor persoanele fizice 
sau juridice putând să vândă 
producția la unitățile de 
vânzare, unde se face 
condiționarea și tratarea 
înainte ca semințele să fie 
livrate producătorilor 
agricoli. Firește că toate 
aceste operațiuni sunt 
realizate sub atenta 
supraveghere a specia
liștilor.

Din constatările practice 
s-a desprins faptul că 
obținerea unor semințe de 
calitate, cu însușiri biologice 
superioare, este influențată 
în măsură decisivă de modul 
cum se face curățarea 
combinelor pentru a evita

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)
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Trafic rutier 
deviat

Traficul rutier pe DN1 va fi deviat între 
Cîmpina și Comarnic, începând de astăzi până la 
sfârșitul lunii octombrie.

Autovehiculele cu masa totală maximă 
autorizată mai mare de 3,5 tone vor circula deviat, 
astfel: în sensul Ploiești-Brașov, pe traseele DN1 A 
Ploiești-Cheia-Săcele, DN 72 Ploiești-Târgoviște și 
DN 71 Târgoviște-Sinaia, iar în sensul Brașov- 
Ploiești, pe traseele DN 1 Brașov-Sinaia, DN 71 
Sinaia-Târgoviște, DN73 Brașov-Râșnov- 
Câmpulung, DN 72 A Câmpulung-Târgoviște și DN 
72 Târgoviște-Ploiești. Autovehiculele cu masa 
totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone vor 
circula pe sectorul Câmpina-Comarnic, în ambele 
sensuri, deviat prin orașul Breaza, pe drumul 
județean 101 A.

Prostii estivale
De două luni de zile încoace, 

televiziunile centrale (mai mult 
sau mai puțin “naționale"), cuprinse de 

caniculă și febra eclipsei, ne amețesc cu 
un torent de emisiuni “estivale”, in 
realitate niște prostii de ne doare capul și 
se înfierbântă circuitele aparatelor de 
recepție și ale societăților de difuzare prin 
cablu.

Nu vrem să exemplificăm cu o 
televiziune anume, ca să nu le 
“nedreptățim”pe celelalte. Să luăm ceea 
ce au ele în comun. Toate televiziunile și- 
au trimis echipele de șoc la mare (se 
decontează, nu?), au închiriat câte un petic 
de plajă, au adunat în jurul lor câte un 
sponsor dintre fabricile de bere și cu

“sprijinul” câtorva zeci de spectatori în 
slip și spectatoare fără sutien au încercat 
să ne “distreze ”.

Aceste jalnice programe de 
divertisment, un adevărat chin și pentru 
realizatorii lor, ocupă ore întinse din 
programul zilei cu jocuri tâmpite și 
exclamații false (sau poate autentice) de 
admirație ale protagoniștilor și 
spectatorilor deopotrivă.

Aceasta să fie oare imaginea reală a 
acestei veri pentru locuitorii României și 
oaspeții litoralului? Suntem oare atât de 
fericiți și de lipsiți de griji, cât vor să ne 
convingă televiziunile în cauză?

Să judece fiecare...
Tiberiu ISTRATE

PACrijA A f/f-4 

SPORT .

• Dacă vreți să conduceți 
mașina și în același timp să 
sărutați o fată înseamnă că nu 
acordați destulă atenție 
domnișoarei.

Restructurare și 
modernizare în distribuția 

energiei electrice

SI WEST BANK 
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 • 

Fax 234483 
ACORDA DOBÂNZI ATRACTIVE 

LA DEPOZITELE ÎN LEI
- PERSOANELOR FIZICE

x la 30 de zile - 
58% /an

prin capitalizare - 77%/an 
x la 90 de zile - 

60% /an
prin capitalizare - 75%/an
- PERSOANELOR JURIDICE
X la 7 zile - 42% /an 
X la 15 zile - 45% /an

-

Sector sensibil, strategic, Sistemul Ener
getic Național a intrat și el în malaxorul 
restructurării. Prima fază s-a consumat deja, 
când RENEL a devenit CONEL și s-au 
delimitat activitățile de bază prin constituirea 
mai multor societăți comerciale. A urmat 
disponibilizarea unui mare număr de salariați 
(10.000 de persoane numai anul trecut). 
De curând, Ministerul Industriei și Comerțului 
a anunțat pregătirea etapei a doua de 
restructurare, a cărei materializare va începe 
chiar de luna viitoare (septembrie 1999). 
Subiectul este controversat. Conducerea 
SC Electrica SA crede că ar trebui început 
cu producția de energie electrică, apoi cu 
distribuția și managementul, iar conducerea 
SC Termoelectrica SA consideră că primul 
experiment trebuie făcut cu distribuția, 
respectiv cu sectorul unde se strâng banii 
din vânzarea energiei electrice. Oricum, SC 
Electrica SA a depus la MIC dosarul de 
restructurare a societății, propunând, între 
altele, ființarea pe teritoriul României a 14 
sucursale, față de 46 câte există în prezent, 
organizate pe criterii teritoriale, cărora să le 
fie arondate actualele subunități, cu 
atribuțiuni specifice. Pentru privatizare, 
Electrica propune deocamdată doar o zonă 
și, în funcție de rezultate, extinderea 
procesului și la celelalte. Se are în vedere 
faptul că a scăzut considerabil consumul 
de energie electrică, urmare a diminuării 
drastice a activității productive din industrie,

dar și incapacității de plată a energiei 
consumate a multor agenți economici mari, 
îndeosebi din siderurgie, petrochimie, minerit, 
ceea ce afectează funcționarea sistemului 
energetic național la valori mai ridicate.

Până la întâmplarea acestor modificări 
am vrut să aflăm cum se desfășoară 
activitatea la Sucursala de Distribuție a 
Energiei Electrice Deva, din cadrul SC 
Electrica SA București, unitatea din județul 
nostru fiind una dintre cele mai mari și mai 
importante din țară și cu realizări dintre cele 
mai bune. Din discuția cu dl ing. Cornel 
Cazan, directorul general al sucursalei, ma
nager competent și echilibrat, am desprins 
lucruri interesante și îmbucurătoare.

- Aș vrea să spun că pe nici unul dintre 
salariații noștri nu-l sperie restructurarea, 
privatizarea, preciza dl Comei Cazan. Cu toții 
își cunosc bine atribuțiile și responsabilitățile, 
își fac datoria cu abnegație și respect față de 
cetățean. Afirm cu toată răspunderea că 
oamenii noștri și-au schimbat considerabil în 
bine modul de a gândi, mentalitatea în ge
neral, în pofida multor greutăți cu care ne mai 
confruntăm. Răspund astfel și la sesizarea 
cititorului din comuna Ilia referitoare la unele 
întreruperi ale alimentării cu energie electrică 
în condiții atmosferice mai deosebite: tunete, 
fulgere, ploi, vânturi etc.

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 4)

La Cooperativa de Consum Geoagiu

Aprovizionare și 
prețuri asemenea 
celor de la oraș

- Stimate die Nicu Trepteș, ați 
preluat nu de mult funcția de 
președinte al Cooperativei de 
Consum Geoagiu. Pentru dv n-a 
fost un domeniu necunoscut, 
deoarece ați condus o vreme și 
cooperativa similară din Orăștie. 
Cum v-ațl acomodat aici unde 
specificul locului diferă totuși de 
cel al zonei urbane?

- în noiembrie a.c. va fi un an 
de când conducerea 
“Federalcoop" mi-a încredințat 
această funcție. Cu toată 
experiența mea, a fost nevoie de 
o oarecare acomodare. A trebuit 
la început să fac față unor 
suspiciuni, unei atmosfere 
oarecum stinghere, căci 
personalul avea temerea - 
bineînțeles nejustificată - că va fi 
total înlocuit, că voi'aduce alți 
salariați... Dar n-a fost așa. Pe de 
altă parte, cooperativa are unități 
pe o zonă întinsă, de peste 70 km,

în comunele Romos, Geoagiu și 
Balșa, ceea ce face să crească 
cheltuielile în desfășurarea 
activității.

- Dacă Geoagiu și Romos nu 
ridică probleme în privința 
aprovizionării, dat fiind 
amplasamentul lor, cum vă 
descurcați cu Balșa, situată la o 
distanță mai mare de sediul 
cooperativei și de sursele de 
aprovizionare?

- Mai greu. în primul rând 
datorită distanței, dar și puterii 
foarte slabe de cumpărare, 
populația fiind puțină și 
îmbătrânită (în 13 sate sunt 1461 
de persoane). Toate acestea 
presupun eforturi suplimentare în 
aprovizionarea populației, cu 
cheltuieli neacoperite din partea 
cooperativei. în pofida acestei

Estera SÎNA
(Continuare în pag. 2)
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Fără semințe de calitate
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impurificarea soiurilor, de 
starea de curățare a 
ambalajelor, mijloacelor de 
transport și spațiilor de 
depozitare, păstrare și 
condiționare a semințelor, 
lucruri ce sunt bine cunoscute 
de către producătorii 
consacrați de semințe.

Referindu-se la
recomandările ce se fac cu 
privire la însămânțările de 
toamnă, dna Muntean spune 
că, în condițiile specifice 
județului nostru, producătorii 
agricoli - cultivatori de grâu 
pot utiliza cu încredere 
semințele de calitate 
asigurate prin Semrom 
Orăștie, unde sunt depozitate, 
în raport de solicitările din 
anii anteriori, semințe de grâu 
din soiurile Arieșan, 
Apullum, Fundulea 4, Turda 
95, Transilvania și Simnic.

„AM FOST UN... VISĂTOR"
întâlnirea senatorului liberal 

Constantin Blejan cu jurnaliștii 
hunedoreni, întâlnire ce a avut 
loc la sfârșitul săptămânii 
trecute, a avut drept principal 
scop prezentarea poziției PNL 
cu privire la legile proprietății, 
începând din această 
săptămână, odată cu 
deschiderea sesiunii
parlamentare, se are în vedere 
discutarea cu prioritate a legilor 
respective. Dl senator Blejan a 
afirmat că tergiversarea adoptării 
acestor legi a adus deja prejudicii 
însemnate imaginii liberalilor.

O altă temă abordată de 
către dl senator în cadrul 
conferinței de presă a fost 
aceea intitulată ,,Revenirea 
speranței". Dl senator a ținut să 
facă unele precizări referitoare 
la speranțele domniei sale, 
afirmând că a fost profund 
nemulțumit de tot ceea ce s-a

S
r Miercuri 
■h25 au«ust

J-i TVR 1
9.30 Matineu de vacanță 

11.00 TVR Cluj-Napoca 
12.05 TVR lași 13.00 TVR 
Timișoara 14.10 Santa Bar
bara (r) 15.00 Concertele 
Golden Brâu (r) 17.00 Vi
deodisc folcloric 17.30 O 
familie ciudată (s, ep. 47)
18.10 Voie bună la TVR
19.10 Sunset Beach (s, ep. 
517) 20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport 20.30 Festivalul de 
muzică „Mamaia” 22.30 
Atletism CM de la.SeVilla (d)

TVR 2
8.00 Sailor Moon (d.a/r) 

8.50 Tip-Top, Mini-Top 10.15 
Limbi străine. Franceză 
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Star Trek (r) 12.00 
Ultimul tren (r) 13.10 
Dragostea contează (s, ep. 
3) 14.00 Emisiune în limba 
maghiară 15.00 Rebelul (s, 
ep. 122) 15.50 Micul Uru-guay 16.00 Grecia (s, ep. 
134) 16.45 Santa Barbara (s, 

^ep. 950) 17.30 Medicina

Ținând seama de aportul 
seminței în balanța recoltei, 
sub nici un motiv nu se 
îngăduie ca în această 
toamnă să fie utilizate 
semințe fără certificat de 
valoare biologică și culturală 
sau fără buletin de analiză, 
care se elaborează de către 
inspectoratul de profil. 
Deoarece în anii trecuți unii 
producători agricoli 
particulari au folosit în 
cultură semințe impu- 
rificate de grâu (în amestec 
cu secară, orz sau ovăz), 
aceștia au obținut recolte 
slabe, cu calități slabe de 
panificație. Iată doar câteva 
considerente ce îndeamnă la 
prudență și la măsuri de 
siguranță pentru a înlătura 
orice cauze ce pot determina 
rezultate nesatisfăcătoare la 
culturile ce vor fi 
însămânțate în toamna 
acestui an.

întâmplat în cei trei ani de când 
partidul este la guvernare: „Am 
crezut că vom putea pune în 
practică ceea ce ne-am 
propus, dar ne-am înșelat. Am 
fost un visător și trebuie să 
recunosc că mi-a fost rușine 
să mai dau ochi cu presa și cu 
cetățenii, datorită nerealizărilor 
noastre. Am sperat prea mult, 
dar speranțele mi-au fost 
înșelate.” Acum însă dlui Blejan 
,,i-a revenit speranța", datorită 
pașilor importanți străbătuți de 
către țara noastră, atât din 
punct de vedere politic, dar mai 
ales din punct de vedere eco
nomic.

Dl senator Constantin 
Blejan a mai afirmat că, deși nu 
i-a acordat credit la început, 
ministrul de finanțe a făcut „o 
treabă bună, reușind să îșițină 
toate promisiunile.”

A. NISTOR

pentru toți 18.00 Nimic sfânt 
(s, SUA 1997, ep. 1) 19.00 
Tinere talente 19.30 Em. pt. 

; persoanele cu handicap 
20.00 Atletism CM de la 
Sevilla (d) 22.30 Diamantele 
din Harrow-house (dramă 
SUA 1974)

ANTENA I
8.00 Cutia cu jucării 10.50 

Știri 11.00 Kelly (s) 11.30 
Aventuri în junglă (s) 12.00 
T ropical Heat (s) 13.00 Știrile 
amiezii 13.15 Viitorul începe 
azi (s) 14.00 Esmeralda (s, 
ep. 95) 15.00 Ape liniștite (s, 

. ep. 103) 16.10 Luz Maria (s, 
ep. 69) 17.00 Știri 17.25 
Elena, viața mea (s, ep. 14, 
15) 19.00 Observator 20.00 
Șantajul (f.a. SUA 1996) 
21.45 Damon (s) 22.15 
Observator 22.45 Ucenicia 
lui Duddy Kravitz (co. SUA

■
PRO TV

7.00 Bună dimineața,
PRO TV e al tău! 10.00 Tânăr 
și neliniștit (r) 11.00 Doctor

(Urmare din pag. 1) 

situații, magazinele sunt 
aprovizionate în mod 
corespunzător cu tot ceea ce 
este necesar în mediul rural.

- Cu toate că cifrele sunt 
seci, riguroase, ele reflectă 
cel mai bine, global, 
rezultatele.

- Am încheiat primul 
semestru al anului '99 cu o 
depășire a programului (107 
la sută), având o rentabilitate 
de 4,15 la sută și un profit de 
126 la sută față de prevăzut, 
la aceste rezultate având un 
aport concret salariații celor 23 
de unități din raza 
cooperativei.

Am căutat și am reușit să 
nu existe diferențieri nici în 
aprovizionare, dar nici de 
prețuri între mediul urban și 
cel rural. Echilibrând prețurile, 
oamenii nu se mai duc la oraș 
pentru cumpărături, unde 
găseau produse mai ieftine.

- Cine șl de unde aduce

ÎN TABĂRĂ
••________________________ z

Taberele școlare, prilej 
de întâlnire cu fete șl băieți 
de vârste apropiate, 
constituie plăcerea cea mai 
mare a tinerilor în vacanța de 
vară. Pe litoral, în fața vilelor 
somptuoase, a restau
rantelor șl discotecilor, plaja 
se așterne fierbinte 
mărginită din loc în loc de 
diguri de protecție împotriva 
valurilor uriașe. Vapoarele, 
presărate în zare ca niște 
Insulițe, așteaptă Intrarea în 
port.

în prima parte a lunii au
gust șl-au petrecut pe litoral 
frumoase zile de vacanță 
elevii de la Școala Generală 
“Andrei Șaguna”, Liceul 
Pedagogic “Sabin Drăgol” și 
Colegiul Național “Decebal” 
din Deva. S-au zbenguit 
luptându-se cu valurile, 
alergând prin nisipul auriu 
sau admirând răsăritul 
soarelui.

Virgil BUTAȘ

în Alaska (s) 11.45 Walker, 
polițist texan (r) 12.30 News 
Radio (s) 13.00 Știrile PRO 
TV 13.10 Reziduuri lucrative
(r) 14.30 Monștrii (s) 15.00 
Familia Bundy (s) 15.30 
Ștrengărița (s, ep. 87) 16.15 
Tânăr și neliniștit (s, ep. 817) 
17.00 Știrile PRO TV 17.40 
Aripile pasiunii (s, ep. 74)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 
80) 19.30 Știrile PRO TV
20.30 De dragul unui copil 
(dramă SUA 1991) 22.25 
Știrile PRO TV 22.30 Prietenii 
tăi (s, ep. 79)

I ACASĂ
7.00-12.00 Filme și 

seriale (reluări) 13.00 Maria
(s) 13.45 O aventură a 
dracului de mare (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 
„Stai Acasă!” 21.15 Lanțurile 
iubirii (s, ep. 45) 22.10 Milady 
(s) 23.00 Cercul de fier (f.a. 
SUA/Anglia 1978)

Aprovizionare și 
prețuri...

mărfurile pentru magazine?
- Aprovizionarea se 

realizează de către 
personalul operativ al 
cooperativei, inclusiv de 
președinte, cu mijloacele de 
transport aflate în dotare. Se 
aduc mărfuri de la depozitele 
din Deva ale Federalcoop și 
de la producători, în mod di
rect, astfel încât adaosul să fie 
mic. Adaosul comercial 
mediu este de 16-18 la sută, 
ceea ce face să avem prețuri 
acceptabile, în special la 
produsele alimentare.

- Ce activități de 
producție aveți?

- Brutăria din Geoagiu. 
Este singura unitate de 
producție care face 
aprovizionarea cu pâine a 
magazinelor noastre de

r •

O forma de chiul mascat
(Urmare din pag. 1)

natură, ar trebui ca în 20 de ani 
foștii proprietari să fie 
despăgubiți cu 50 de miliarde 
dolari, ceea ce ar greva serios 
bugetul țării, având în vedere 
că și în acest an a fost 
deosebit de greu, trebuind 
rambursat împrumutul extern 
de 2 miliarde dolari, asemenea 
datorii scadente existând deja 
angajate și pentru anii următori. 
Ignorând această povară, 
reprezentanții puterii o țin 
morțiș pe a lor, amenințând cu 
judecata la Haga, sau la 
Strasbourg în cazul că nu se 
adoptă legile proprietății cât mai 
repede posibil.

Văzând circul ce se face 
în jurul proprietății, dl Ulm 
Spineanu a caracterizat cel mai 
bine actuala sesiune 
extraordinară a Parlamentului, 
afirmând că ea reprezintă “o 
formă de chiul mascat”.

Dincolo de ceea ce fac sau 
nu parlamentarii în actuala 
sesiune, în caz de eșec, 

^premierul Vasile are pregătită

PRIMA TV
7.00 Trăiește vara cu 

Nadine (r) 8.00 Dimineața pe 
plajă 12.00 Karaoke Show la 
discoteca „Enigma” 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 la Mamaia 22.00 Show
ul de noapte

■ hb® O
10.00 Focul din adâncuri 

(f.a. SUA 1997) 11.45 Cum 
ți-e scris (co. romantică SUA 
1994) 13.30 Sânge fierbinte 
(dramă Spania 1997) 15.15 
Star Trek: Primul contact (SF 
SUA 1996) 17.00 După 15 
ani (co. Anglia 1997) 18.45 
Dragoste nebună (dramă 
romantică SUA 1995) 20.30 
Politicianul (thriller Anglia 
1998) 22.15 Stargate (s) 
23.00 Devon și Trent (dramă 
SUA 1997) 0.45 Invadatorul 
(SF SUA 1996) 

desfacere din cele 3 
comune. Se lucrează doar 
în schimbul de noapte și se 
realizează în medie pe lună 
50 milioane de lei.

- Din veniturile realizate 
ați alocat bani și pentru 
aspectul civilizat al 
spațiilor cooperativei?

- Da, peste 15 milioane 
de lei. în primăvară am 
început igienizarea totală și 
modernizarea unităților, 
unele reparații la 
acoperișuri, tencuieli și 
instalații. Vom continua 
aceste lucrări, vom mai 
aloca bani pentru 
cumpărarea unei mașini 
“Dacia papuc" și 
introducerea gazului metan 
la complexul comercial din 
Geoagiu.

varianta sa, adică adoptarea 
prin (celebrele de acum) 
ordonanțe de urgență a 
tuturor legilor din pachetul 
privind proprietatea, fapt 
contestat de către dl Năstase 
deoarece, între altele, se 
încalcă fără scrupule astfel 
Constituția. Există păreri după 
care ar fi mai bine să se 
asume răspunderea
Guvernului în fața 
Parlamentului pentru legile 
proprietății, chiar dacă s-ar 
întâmpla să cadă actuala 
guvernare în cazul neprimirii 
votului de încredere.

Dacă până acum au fost 
așteptați dar n-au venit 
investitorii străini deoarece 
se invocă motivul că nu era 
clarificat regimul proprietății, 
se speră oare că după 
adoptarea legilor vor sosi 
buluc miliardele de dolari 
promise la alegerile din 1996? 
Greu de crezut că va fi atins 
acest obiectiv în actuala 
conjunctură și legislatură.

TELE 7 ABC >
(canal 34 UHF)

9.00 Știri locale (r) 9.15 
peva Mix (r) 9.45 Matinal 
Info 10.30 Dintre sute de 
ziare (r) 12.00 Dincolo de 
stadion (r) 14.00 Medici la 
datorie (s) 15.15 Post Me
ridian 17.30 La izvorul 
dorului 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 0.00 Știrile 
locale

PRO TV - DEVA
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.

Miercuri, 25 august

Z> BERBEC
Conflictele de la serviciu vă 

cam epuizează. Timpul și 
energia ce vă rămân, dedicați-le 
studiului, completării lacunelor 
în informație.

O TAUR
Iar despicați firul în patru la 

locul de muncă. încercați să vă 
destindeți, râdeți împreună cu 
colegii de problemele care par 
mai grele decât sunt.

3 GEMENI
Nu vă subestimați calitățile, 

puteți realiza mai mult decât vă 
așteptați. Pentru aceasta, 
trebuie să deveniți mal 
deschiși. Este momentul 
propice pentru noi inițiative.

3 RAC
Vă aflați în fața unor mari zile 

de reușită, dar obositoare, când 
trebuie să dați randament 
maxim atât în profesie, cât și în 
familie.

O LEU
Sunt clipe în care nu puteți 

nega acuzațiile. Dacă nu ridicați 
vocea, nimeni nu vă bagă în 
seamă. Răbdarea partenerului 
dv. este admirabilă.

O FECIOARA
Cei născuți în această zodie 

simt cel mai intens venirea 
toamnei. în viața particulară, în 
prim-plan se va situa 
dragostea. Nu neglijați prea 
tare sarcinile de serviciu.

O BALANȚA
Azi vă vine o idee foarte 

bună, care se poate realiza 
chiar mâine, dar fiți atenți să nu 
intimidați pe aceia care trebuie 
să vă ajute la punerea ei în 
practică.

3 SCORPION
Vă aflați sub influența lui 

Venus, ceea ce înseamnă 
succese în dragoste. Vă puteți 
aștepta în viața sentimentală să 
se împlinească ceva ce v-ați 
dorit demult.

O SĂGETĂTOR

Din cauza unei vești rele, 
primită în ultima clipă, programul 
ce promitea a fi încununat de 
succes va da chix. Vă mai 
așteaptă și alte momente 
neprevăzute.

O CAPRICORN
Perioada favorabilă continuă. 

Acționați inspirat, descoperiți 
noi orizonturi iar “cărțile” dv. 
sunt excelente pentru călătorii 
sau pentru un contract.

O VĂRSĂTOR
Ar fi timpul ca nativii acestei 

zodii să se relaxeze și să uite 
de problemele de serviciu. 
Dacă întind coarda la maximum, 
s-ar putea să-și pună în pericol 
sănătatea.

O PEȘTI
Dacă nu vă mărturisiți 

dorințele nici dv. înșivă, vă 
închipuiți în ce situație grea se 
află persoana iubită, care e 
nevoită să vi le ghicească. 
Succesul se conturează încet 
ți sigur.
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vizați pentru 
meciurile 

tricolorilor cu 
Slovacia și 
Portugalia

Timpul trece și se apropie 
cele două importante meciuri ale 
tricolorilor din preliminariile 
EURO 2000, cu Slovacia la 4 
septembrie și Portugalia la 8 
septembrie. Sunt două partide 
decisive pentru asigurarea ca
lificării reprezentativei noastre în 
marea competiție europeană. 
Conform programului, tricolorii, 
după meciurile de la începutul 
lunii septembrie, mai au de sus
ținut o partidă în deplasare cu 
Liechtenstein (la 9 octombrie). în 
clasament conduce Portugalia 
cu 18 puncte, urmată de Ro
mânia, cu 17 puncte și pe locul 
3, Slovacia cu 11 puncte. Lupta 
se dă între aceste trei echipe 
pentru ordinea pe podium. Slo
vacii pot ajunge pe locul 2 (pen
tru a putea participa la baraj) 
numai dacă înving România, iar 
apoi românii pierd acasă, cu 
Portugalia. Dea, tricolorii își joacă 
calificarea în aceste două 
întâlniri.

Pițurcă se frământă mult ur
mând cu mare atenție compor
tarea stranierilor, cărora FRF le- 
a trimis telegrame la lot, încă de 
vineri, 20 august: Stelea, D. Pe
trescu, Contra, Gh. Popescu, 
Filipescu, Nanu, Gâlcă, D. Mun- 
teanu, Stângă, Hagi, Craioveanu, 
Adrian Hie, V. Moldovan și I. 
Ganea. întregul lot de jucători - 
și cei din țară - se va reuni în 
ziua de 29 august, ora 12, la 
Săftica. Convocarea va avea 
loc în funcție și de evoluția stra
nierilor la echipele lor de club, de 
starea lor de sănătate, fiind 
posibil ca lista celor nominalizați 
să fie doar de 10-11 jucători din 
afară și restul din campionatul 
intern.

După cum se știe, tricolorii 
au susținut o partidă de veri
ficare în compania reprezen
tativei Ciprului care s-a încheiat 
nedecis 2-2, românii evoluând o 
mare parte din meci în 10 jucă
tori, Stelea fiind eliminat de pe 
teren. Pițurcă a apreciat că în
tâlnirea cu ambițioasa formație a 
Ciprului a fost utilă, că a putut 

| trage câteva concluzii pentru 
pregătirea centralizată ce va 
avea loc înaintea acestor partide 

| cu Slovacia și Portugalia, de 
I mare importanță în vederea asi- 
* gurării calificării în CE 2000.
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Conferință de presa

Bucurie în tabăra Corvinului, 
dezamăgire la oaspeți

Meciul Corvinul - Flacăra 
Rm. Vâlcea părea să fie unul 
ușor pentru gazde, dar nu a fost 
chiar așa. Deși din min. 19 
oaspeții au rămas In 10 jucători 
(Ursu, după două “galbene” fiind 
eliminat), ei au opus o dârză 
rezistență și gazdele s-au între
cut în ratări, ceea ce a făcut ca 
soarta partidei să fie decisă în 
ultimul sfert de oră. Așadar, 
bucurie în rândurile hunedore- 
nilor și dezamăgire la oaspeți, 
ca și starea de spirit a celor doi 
antrenori principali prezenți la 
conferința de presă, din care am 
reținut:

Marian Basno, Flacăra: 
Felicitându-I în mod sportiv pe 
Corvinul pentru victorie, pentru 
primirea echipei la Hunedoara, 
tehnicianul din Vâlcea s-a scu
zat că poate vorbește sub im
pulsul eșecului, al rezultatului 
negativ înregistrat de elevii săi. 
Subliniind însă că nu vrea să 
diminueze victoria gazdelor, și-a 
manifestat părerea că eliminarea 
lui Ursu a fost ușoară. El a moti
vat unele carențe în jocul echipei 
sale prin absența din efectivul 
său de jucători, regretând ple
carea portarului titular David, 
rămânând cu un portar neexperi
mentat, precum și cu 3 jucători 
accidentați și alți doi jucători ce 
au plecat din Vâlcea, în care și-a 
pus o mare încredere - Frunză și 
Sorin Radu. Cu toate acestea, 
așa cum s-a văzut și la Hune
doara, echipa se prezintă destul 
de bine, și nu merită actualul loc 
din clasament. “Deși ne așteaptă 
două jocuri foarte grele - restanța 
de miercuri (azi, 25 august) cu 
Inter Sibiu și meciul din etapa de 
sâmbătă cu UTA, eu cred că pu
tem ieși din acest impas. în fond 
avem - 3 la adevăr și nu e chiar o 
situație dramatică, pentru că 

putem ieși din zona nisipurilor 
mișcătoare."

Răspunzând la o întrebare 
dacă a fost o glumă a unui con
ducător de la club că Flacăra 
vizează promovarea în “A", an
trenorul Basno a precizat: 
“Acest obiectiv era posibil de 
propus dacă am fi rămas cu 
aceeași echipă în care am între
cut, într-un amical, pe FC Argeș. 
Dar așa cum am afirmat adinea
ori, dacă rămâneam cu jucătorii 
de atunci (s-au pierdut 6 jucători 
de bază), foarte bine cotați la 
noi.”

Victor Roșea, Corvinul: 
“Echipa din Rm. Vâlcea ne-a 
pus probleme în special după 
ce a rămas în 10 jucători, dar 
trebuie să recunoaștem că și de 
această dată Corvinul și-a creat 
numeroase faze de poartă și 
numai imensele ratări, în câteva 
situații, câte un jucător de-al 
nostru cu portarul advers - 
Șandor și Pavel în prima repriză 
și altele în repriza a ll-a au limitat 
scorul. Noi am deschis scorul, 
oaspeții ne-au egalat, dar în final 
elevii mei au știut să profite de 
ocaziile create și am câștigat cu 
3-1. Și de această dată am apli
cat tactica preconizată, insis
tând așa cum am început acest 
campionat cu accent pe apă
rare și un joc alert, tehnic, ofen
siv, cu accent pe finalizare. 
Muncim mult, la antrenamente 
insistăm în continuare pe culti
varea la fiecare jucător a men
talității de învingător. Cu toate că 
au trecut doar patru etape, prin 
poziția avută în clasament, toți 
adversarii noștri ne abordează 
cu mare ambiție, cu multe pre
cauții și dăruire, indiferent unde 
jucăm acasă sau în deplasare. 
Știm că mai avem mult de lucru, 
trebuie să găsim neapărat soluții 
ofensive prin care să depășim 
apărarea adversă, iar în faza de 
apărare să jucăm mai strâns, cu 
un dublaj permanent, în scară. 
Corvinul are în componența sa 
mulți tineri, jucători aflați în plină 
creștere, și pe care trebuie să-i 
pregătim bine și fizic și tactic 
pentru a rezista în lupta cu ad
versari puternici, mulți foști divi
zionari A. Trebuie să avem și 
răbdare și tact cu acești tineri, 
să-i încurajăm, să-i stimulăm 
pentru a deveni adevărați pro
fesioniști.”

Sabin CERBU

Campionatele Mondiale de box

Debut promițător al 
pugiliștilor români

Vinerea trecută, la 
Houston a început a X-a 
ediție a Campionatelor 
Mondiale de box. După tra
gerea la sorți, boxerii ro
mâni au avut o serie de ad
versari redutabili, începând 
chiar din primul tur al cali
ficărilor. Așa se face că în 
prima gală, doi dintre bo
xerii români - Lucian Bute, 
ctg. semi-mijlocie (67 kg) I- 
a întâlnit pe Nurhan Suley- 
manoglu (Turcia - fost 
campion mondial) și Adri
an Diaconu (ctg. 75 kg) a 
boxat cu unul dintre cei mai 
puternici boxeri cubanezi, 
Ariei Herrnandez, dublu 
campion olimpic și mon
dial, câștigător al Jocurilor 
Bunăvoinței și al Cupei 
Mondiale.

Reprezentantul nostru, 
Lucian Bute, bine sfătuit de 
antrenorii români Fr. Vaș- 

Comportare frumoasă a tinerilor 
boxeri de la Constructorul

Hunedoara
în perioada 16-21 august 1999, la Târgu Mureș, s-a 

desfășurat turneul final al Campionatului național de box 
pentru copii. La acest turneu au participat 87 de sportivi 
din întreaga țară, printre care și cei de la Constructorul 
Hunedoara.

La acest turneu, sportivii legitimați la AS “Construc
torul” Hunedoara, al cărei președinte este dl ec. Adam 
loan (director economic la SC “ICSH” SA), au avut o 
excelentă comportare obținând:

POCZORADU - 13 ani, la categoria 36 kg, a
câștigat titlul de Campion național;

POCZO FLORIN - 14 ani, categ. 39 kg, Campion 
național;

DONA IULIAN -14 ani, categ. 42 kg, Campion
național;

COZARIUC ANDREI -14 ani, categ. 33 kg, s-a clasat 
pe locul doi și a obținut titlul de Vicecampion național;

MARIN LAURENȚIU - 13 ani, categ. 39 kg, a ocupat 
locul 3 și a fost medaliat cu bronz.

Aceste rezultate remarcabile au fost posibile cu 
ajutorul nemijlocit acordat de către dl ing. Suciu 
Gheorghe - președintele secției de box și al dlui llie 
Captar - antrenorul echipei de box.

Călduroase felicitări tinerilor boxeri, conducerii clu
bului și sponsorului echipei. (S.C.)

tag, B. Grigore și Gh. Si- 
mion, a început foarte sigur 
pe el, foarte ofensiv și bine 
blocat în apărare. Româ
nul l-a înghesuit puternic 
pe adversar cu năprasnica 
lovitură a stângii sale și în 
final punctajul a fost 8-2 în 
favoarea lui Bute.

O mare victorie a rea
lizat și Adrian Diaconu în 
fața renumitului boxer 
Herrnandez, experimentat, 
cu înălțime și alonjă, cu bo
gat palmares. Adrian a fost 
stăpânit de un mare curaj, 
l-a înfruntat pe cubanez, s- 
a blocat bine, a punctat 
când a găsit breșe și în re
priza a lll-a s-a aflat în 
avantaj vădit, acumulând o 
victorie de prestigiu cu 8-4! 
Până ieri, 7 din cei 10 pu- 
giliști români înscriși la CM 
au intrat pe ring pentru cali
ficări. Vom reveni. (S.C.)

Gigi Ștefan, 
omul de gol al 

Cetătii?

Duminica trecută, în me
ciul etapei a IV din seria a IV- 
a a Diviziei C, dintre Cetate 
Deva și Telecom Arad, cel 
mai bun jucător de pe teren 
a fost Gigi Ștefan, unul dintre 
jucătorii ce joacă cu un ran
dament bun ambele faze de 
atac și apărare. De-a lungul 
activității sale pe gazon, 
mulți antrenori l-au folosit pe 
banda stângă atât ca extre
mă stângă cât și fundaș și 
chiar mijlocaș! Nu prea înalt, 
dar bine legat, stăpân pe 
picioare, Gigi e harnic, con
știincios, având și un dezvol
tat simț al porții, căutând să 
aplice tactica preconizată de 
antrenorul său. Duminică a 
fost irezistibil! A marcat nu 
mai puțin de 4 goluri ce au 
adus mare bucurie în tri
bună și pe banca tehnică.

lată ce ne-a declarat an
trenorul principal Ionel 
Stanca despre calitățile lui 
Gigi Ștefan: “L-am remarcat 
pe Gigi de când juca în Va
lea Jiului și în urmă cu 
aproape 2 ani am insistat 
să-l transferăm la Deva. Este 
un băiat bun, un oltean care 
s-a ardelenizat perfect! La 
ultimele antrenamente l-am 
“împins" în față, dar pe cen
tru, nu pe stânga, cum era el 
obișnuit. S-a descurcat bine 
și în meciul cu Telecom 
Arad, foarte bine! Am convin
gerea că bine jucat de coe
chipierii săi, s-ar putea să 
devină un înaintaș pene
trant, să ajungă golgeterul 
echipei. Ceea ce noi îi do
rim din tot sufletul". (S.C.)

—....            —....... "X ................ ......................
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Rezultatele etapei a IV-a: Chindia 

Târgoviște - Callatis Mangalia 1-2; Laminorul 
Roman - Diplomatic Focșani 1-1; Midia Năvodari 
- Juventus Buc: 5-0; Tractorul Bv. - Foresta 
Suceava 1-0; Petrolul Moinești - Politehnica lași 
2-0; Poiana Câmpina - Metrom Bv. 0-1; Cimentul 
Fieni - Dacia Pitești 1-1; Sportul Stud. - Dunărea 
Galați 6-0; Precizia Săcele - Gloria Buzău 3-0.

CLASAMENTUL
1. DACIA PITEȘTI 4 3 1 0 5-2 10
2. Sportul Stud. 4 3 0 1 10-3 9
3. Laminorul R. 4 2 2 0 8-3 8
4. Cimentul 4 2 1 1 6-2 7
5-8. Callatis 4 2 1 1 7-5 7

NC Foresta 4 2 1 1 6-4 7
Diplomatic Foc. 4 2 1 1 6-4 7
Tractorul Bv. 4 2 1 1 6-4 7

9. Metrom Bv. 4 2 1 1 4-3 7
10. Juventus Buc. 4 2 1 1 2-5 7
11. Midia Năv. 4 2 0 2 7-4 6
12. Dunărea Gl. 4 2 0 2 4-8 6
13. Precizia Săcele 4 1 1 2 4-4 4
14. Poli lași 4 1 1 2 5-7 4
15. Petr. Moinești 4 1 0 3 3-7 3
16. Gl. Buzău 4 1 0 3 4-9 3
17. Chindia Târg. 4 0 0 4 2-8 0
18. Poiana C. 4 0 0 4 3-10 0

1. CURTEA DE ARGEȘ 4 3 1 0 13-3 10
2. Sf. Gheorghe 4 3 0 1 8-4 9
3. Șoimii Sibiu 4 3 0 1 8-6 9
4. Min. Berbești 4 2 1 1 5-3 7
5. Nitramonia F. 4 2 1 1 6-5 7
6. Petr. Stoina 3 2 0 1 9-7 6
7. Pandurii Tg. J. 4 2 0 2 8-6 6
8. Oltchim Rm.V. 4 2 0 2 6-5 6
9. Min. Mătăsari 4 2 0 2 7-7 6
10. Petr. Drăgășani 4 2 0 2 5-5 6
11. Mec. Sibiu 4 2 0 2 5-6 6
12. Textila Prejmer 4 2 0 2 4-6 6
13. Gilortul Tg. C. 4 1 1 2 6-6 4
14. Rapid Bv. 4 1 1 2 4-5 4
15. Viromet Vict. 4 1 1 2 4-6 4
16. Forest. Stâlp. 3 1 0 2 3-5 3
17. Petr. Țicleni 4 0 2 2 1-10 2
18. Romradlatoare 4 0 0 4 1-8 0

Etapa viitoare: Dacia Pitești - Sportul 
Stud.; Callatis Mang. - Cimentul; Poli lași - 
Chindia; Diplomatic - Metrom Bv.; Juventus - 
Laminorul; Gl. Buzău - Midia N.; Dun. Galați - 
Precizia S.; Tract. Bv. - Poiana; Foresta - Petr. 

k Moinești.

Rezultatele etapei a V-a: Nitramonia Făg.
- Electr. C. Argeș 1-1; Min. Mătăsari - Viromet 
Vict. 2-0; Șoimii Sibiu - Gilortul Cărb. 2-1; Petr. 
Țicleni - Min. Berbești 0-0; Pandurii Tg. Jiu - 
Oltchim Rm.V. 2-0; Romrad Bv. - FCCI Sf. 
Gheorghe 0-2; Textila Prejmer - Mec. Sibiu 2-1; 
Petr. Drăgășani - Rapid Bv. 2-1; Forest. Stâlpeni
- Petr. Stoina (nu s-a disputat).

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Mec. Sibiu - Pandurii; 
Rapid Energia Bv. - Textila; Petr. Stoina - Petr. 
Drăgășani; Electronistul - Gilortul; Min. Berbești - 
Nitramonia; Sf. Gheorghe - Petr. Țicleni; Oltchim 
- Romrad; Min. Mătăsari - Șoimii; Viromet - 

L Forestierul.

Rezultatele etapei a Vl-a: Cehul Silvaniei 
- Phoenix B.M. 0-2; Arm. Zalău - Crișul Aleșd 2- 
2; Min. Sărmășag - Oașul Negrești 1-1; Sticla 
Turda - Avântul Reghin 4-1; CFR Cluj - Olimpia 
Salonta 3-0; Unirea Dej - Progr. Șomcuța M. 1-0; 
Someșul S.M. - Laminorul Beclean 1-0; Olimpia 
Gherla - Min. Ocna Dej 3-1; FC Baia Mare - Ind. 
Sârmei 3-1.

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

Etapa viitoare: Lam. Beclean - CFR Cluj; 
Min. Dej - Someșul S.M.; Ind. Sârmei - Olimpia 
Gherla; Phoenix - Negrești; Avântul - Silvana; 
Progr. Șomcuța - Sticla; Olimpia Salonta - Unirea 
Dej; Armătura - Min. Sărmășag; Crișul Aleșd - 

L Baia Mare. «

Rezultatele etapei a 3-a din 22 august: 
Constr. Hunedoara - CFR Mamnosim Sim. 0-2; 
Min. Bărbăteni - FC Dacia Orăștie 4-3; Min. 
Poiana Rusca - Min. Aninoasa 0-3 (nu s-a 
disputat); Retezatul Hațeg - Casino Ilia 3-3; 
Victoria Dobra - Victoria Călan 1-3; Univ. 
Petroșani - Met. Crișcior 7-1; CIF Aliman Brad - 
FC Paroșeni-Vulcan 0-3.

CLASAMENTUL
1. > VICTORIA CĂLAN 3 3 0 0 12-1 9
2. CFR Mar. Sim. 3 3 0 0 13-4 9
3. Retezatul H. 3 2 1 0 18-4 7
4. Paroș. - Vulcan 3 2 X) 1 8-6 6
5. Min. Aninoasa 3 2 0 1 7-5 6
6. Poiana Ruscă 3 2 0 1 5-5 6
7. Casino Ilia 3 1 2 0 8-9 5
8. Un. Petroșani 3 1 0 2 7-7 3
9. Constr. Hd. 3 1 0 2 4-4 3
10. CIF Al. Brad 3 1 0 2 6-10 3
11. M. Bărbăteni 3 1 0 2 7-12 3
12. Vict. Dobra 3 0 0 3 5-9 0
13. Met. Crișcior 3 0 0 3 2-16 0
14. Dacia Orăștie 3 0 0 3 6-20 0

Etapa viitoare din 29 august: Dacia
Orăștie - Constr. Hunedoara; Min. Aninoasa - 
Min. Bărbăteni; Casino Ilia - Min. Poiana Ruscă; 
Vict. Călan - Retezatul Hațeg; Met. Crișcior - 
Vict. Dobra; Paroșeni-Vulcan - Univ. Petroșani; 

kCFR Marmosim - CIF Al. Brad.
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Oamenii au dreptate. Cel 
puțin două zone - Ilia și Bradul - 
ne pun încă probleme. 
Instalațiile, rețelele, echipa
mentele au un mare grad de 
uzură și cedează ușor în cazul 
unor intemperii. Dar am vrea să- 
i și informăm pe cetățeni că noi 
intervenim de fiecare dată 
operativ. Este greu, deoarece 
dispecerii sunt puțini și încă nu 
dispunem de suficientă 
aparatură modernă de verificare 
și control, care costă mulți bani.

Cu toate acestea, condu
cerea SDEE Deva are pe 
agenda sa de activități 
preocupări majore pe linia dotării 
tehnice în vederea creșterii 
operativității și eficienței în 
intervenții, îmbunătățirii funcțio
nării rețelelor și echipamentelor, 
a sistemelor de comunicare cu 
personalul din teritoriu și de pe 
traseele afectate. O acțiune 
aflată în plină execuție este 
echiparea rețelelor cu izolație 
modernă, din import, și 
montarea unor separatoare 
telecomandate. De asemenea,
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Proiectarea - la mare
concurenta pe piața 

"subțire” a investițiilor >
conlucrare, consideră dl 
Semion Stânea. Așa după 
cum normală este și 
activitatea de licitare a 
proiectelor, la care IPH 
participă cu aceleași șanse 
ca oricare altă firmă de 
proiectare, fiind avantajată 
doar de cadrele și dotarea 
sa tehnică, ceea cp conferă 
lucrărilor executate 
operativitate, calitate și 
costuri avantajoase pentru 
beneficiari.

- Am câștigat câteva 
licitații la obiective 
importante cum sunt 
Palatul Administrativ din 
Deva, un corp de clinică în 
Cluj - Napoca, un 
ansamblu de locuințe în 
Sebeș, Catedrala Eroilor 
din Hunedoara, un bloc de 
garsoniere în Deva, dar și 
proiectări de alimentări cu 
apă, cu gaze naturale, 
reproiectări ale unor spații 
de locuit, studii geofizice 
etc., menționează dl 
director general al SC IPH 
SA Deva. Rău este că unii 
beneficiari ne achită cu 
întârziere contravaloarea 
lucrărilor, din motivele 
binecunoscute ale scăderii 
forței lor economice, ale 
păgubosului blocaj 
financiar. Cu atât mai mare 
este responsabilitatea 
noastră de a atrage lucrări 
și de a le executa la inalți 
parametri calitativi, de a 
conlucra cu beneficiarii și 
cu alte firme de proiectare. 
Ne interesează în cel mai 
înalt grad să avem 
comenzi, să lucrăm bine și 
să înregistrăm profit, încât 
să asigurăm angajaților 
salarii corespunzătoare, 
dividende anuale. Și până 
acum ne înscriem în aceste 
exigențe autoimpuse.

Bine gândită, orga
nizată și condusă, 
privatizarea poate da roade 
în orice domeniu. Pro
iectarea este unul dintre 
ele, nu chiar ușor, în 
contextul volumului redus 
al investițiilor sociale și al 
unei acerbe concurențe, 
altminteri specifice eco
nomiei de piață.

■
Conceput cu zeci de ani 

în urmă, ca unic executant al 
proiectelor pentru investițiile 
sociale din regiunea și apoi 
din județul Hunedoara, 
Institutul de Proiectări 
Hunedoara - Deva 
(binecunoscutul IPH) nu mai 
este ce-a fost. După 1989, și 
activitatea de construcții, 
implicit cea de proiectare s- 
au redus considerabil, au 
apărut și firme particulare de 
proiectare, unele create chiar 
de foști angajați ai IPH, iar 
vechiul IPH, cu specialiști de 
valoare și cu patrimoniu de 
anvergură, s-a privatizat, 
racordându-se din merș 
exigențelor economiei de 
piață.

- Considerăm pozitiv 
faptul că ne-am privatizat, 
încă din 1993, iar în 1996 ne
am plătit toate datoriile, 
organizându-ne activitatea 
după voința și potența 
colectivului, sublinia cu 
vădită mulțumire dl ing. 
Semion Stânea, directorul 
general al SC IPH SA Deva. 
Sigur, privatizarea , nu 
înseamnă în mod automat 
bunăstare și fericire, dar 
înseamnă libertate de 
inițiativă și de acțiune, 
înseamnă responsabilitate 
sporită, motivație solidă a 
muncii și a veniturilor 
obținute. Cum era firesc, 
portofoliul scăzut de comenzi 
a determinat și diminuarea 
numerică a efectivului. Dacă 
la privatizare eram cam 150 
de angajați, azi mai suntem 
în jur de 100, iar în curând 
vom fi ceva mai puțini. Dar 
asta nu ne va scădea forța 
de creație, capacitatea de 
angajament sau calitatea 
prestațiilor.

SC IPH SA Deva a rămas 
aceeași unitate de proiectare 
cunoscută și căutată. Ea 
dispune de specialiști în mai 
toate domeniile proiectării, de 
aparatură, instalații și 
tehnologii moderne de 
execuție, menține relații de 
colaborare cu instituții și 
întreprinderi tradiționale, dar 
și cu unele nou apărute, 
inclusiv cu firme ale unor foști 
salariați ai institutului. Este 

^normală și firească această

Restructurare și modernizare în 
distribuția energiei electrice» —

încă din această toamnă și chiar în funcțiune la Sucursala Deva o 
pe zona Ilia va începe o rețea modernă de stații radio,

f • SC Electrica SA nu se teme de privatizare
• Casa unde se adună bănii e goală
• Modernizări pentru operativitate și eficiență 

în intervenții
• Respect și înțelegere față de consumatorii 

de energie electrică

importantă lucrare de 
automatizare a sistemelor de 
distribuție a energiei electrice, 
prin montarea unor separatori cu 
comandă la distanță. întrucât 
sunt multe conuri de umbră în 
zona comunicării, după cum se 
exprima dl Cornel Cazan, a 
comunicării între bază și teritoriu, 
SC Electrica SA București are o 
bună colaborare cu renumita 
firmă engleză Marconi, cu 
ajutorul căreia va pune în curând 

I

y

ceea ce va determina 
operativitate și eficiență în 
intervenții, în coordonarea 
generală a activității.

Procesul restructurării SC 
Electrica SA, implicit a SDEE 
Deva, cu disponibilizarea unui 
mare număr de angajați, nu a 
dereglat activitatea în sistemul 
de distribuție a energiei electrice. 
“După luna mai a.c., din cadrul 
sucursalei noastre au plecat 
aproape 90 de angajați, în

x

Banca Agricolă a 
demarat procesul 
privatizării

Procesul de privatizare 
a Băncii Agricole a început 
în luna iunie a.c. și se 
desfășoară în paralel cu cel 
de restructurare, prevăzut 
să se încheie în acest an. 
Zilele trecute, Comisia de 
privatizare a Băncii Agricole 
a analizat 23 scrisori de 
intenție primite de la firme 
interesate de cumpărarea 
importantei instituții

Pagină realizată de
Dumitru GHEONEA, Adrian SĂLĂGEAN

Primim la redacție o 
scrisoare ce adună în 
paginile ei o virulentă 

diatribă la adresa conducerii 
“Vidraconfex” Hunedoara. 
Deși nesemnată, epistola pare 
a avea ca expeditor un 
salariat al firmei, nemulțumit 
de modul în care sunt tratați 
și plătiți salariații acesteia. 
Izbucnirile spontane la 
“Vidraconfex” nu sunt o 
noutate, anul trecut firma 
hunedoreană confruntându- 
se cu un conflict de muncă în 
toată regula, mediat la 
D.G.M.P.S. Hunedoara- 
Deva. în acest an, cu câtva 
timp în urmă, o mișcare de 
protest spontană a tulburat 
din nou pacea socială la 
“Vidraconfex”, cca. 120 de 
salariate întrerupând lucrul, 
nemulțumite de salariile lor, 
care, citim în scrisoarea 
primită la redacție, “ sunt 
între una sută mii Iei la cinci 
sute mii lei, lucrând și 
sâmbăta și duminica”. 
Expeditorul sau expedi- 
toarea scrisorii, comparând 
munca la “Vidraconfex” cu 
sclavia, consideră că singura 
ieșire din situația existentă 
este apucarea “furcilor, 
topoarelor și coaselor”.

Până una alta, încercând 
să dăm păcii ce-i aparține, 
am purtat un dialog cu dnii 
Petru Ișfan, director, și 
Gheorghe Graur, director 
adjunct, în cadrul societății 
hunedorene, cei doi 
reprezentanți ai executivului 
având și statutul de acționari 
principali în firmă.

REP.: D-le director, e 

general meseriași valoroși, cu 
multă experiență în domeniu. 
Prin pensionare și prin 
ordonanță. Cereri de 
disponibilizare au fost mult mai 
multe, însă nu ne puteam 
permite să dezechilibrăm 

. compartimentele funcționale.
în multe privințe noi lucrăm foc 
continuu, trebuie să ne 
executăm, conform graficelor, 
reviziile, măsurătorile, 
reparațiile, să fim permanent 
la dispoziția cetățeanului. De 
aceea am redistribuit unele 
sarcini pe cei rămași, iar 
anumite activități le realizăm 
prin prestări de servicii cu alte 
firme. Starea tehnică a 
instalațiilor și deservirea 
clienților - având ca scop final 
eficiența întregii activități - sunt 
prioritățile noastre de fiecare 
zi. Aici nu putem trage heblul 
și pleca liniștiți acasă".

bancare românești. Dintre 
acestea a fost întocmită 
lista scurtă cu cele care 
vor participa la licitația de 
selectare a consultantului 
privatizării băncii, cărora 
le-a fost transmis dosarul 
de licitație și li s-a 
comunciat data până la 
care se primesc ofertele de 
cumpărare, aceasta fiind 
27 august 1999.

situația chiar atât de gravă 
încât ieșirea din ea să nu se 
poată face decât cu furci fi 
topoare '!

P.I.: Mi se pare cel puțin 
hilară imaginea mea de 
“stăpân” rapace, ce-și 
torționează angajații, 
urmărind obținerea de profit 
cu orice preț. Supraviețuirea 
economică în actuala 
conjunctură implică însă 
strângerea șurubului. Banii 
nu mai vin ca pe vremuri, fie 

u Plătim salarii, luând în
seama un singur reper 

productivitatea “
că muncești, fie că tragi 
chiulul. Și nu e demagogie ce 
vă spun acum. Salariul este 
strict dependent de 
îndeplinirea normelor de 
lucru. Dacă o muncitoare nu- 
și face norma într-o lună, nu- 
și încasează nici salariul. E 
limpede și corect, cred, ca 
lucrurile să decurgă astfel 
într-o firmă care luptă să 
supraviețuiască pe piață.

REP.: Sunt critici la adresa 
normelor de lucru, cum că ar 
fi prea mari pentru a putea fi 
îndeplinite la timp...

G.G.: Acestea sunt 
motivații de salariat leneș. 
Normele sunt gândite și 
proiectate astfel încât o

IMM-urile între iege 
și birocrație

Despre necesitatea unei legi care să stimuleze 
activitatea întreprinderilor cu capital privat s-a scris mult 
îh presă. Recent a fost elaborat, în sfârșit, un asemenea 
document legislativ. Legea privind stimularea 
întreprinzătorilor privați, pentru înființarea 
întreprinderilor mici și mijlocii, a fost promulgată de șeful 
statului. Bucuria celor cărora li se adresează în mod 
direct legea nu este însă totală. Este adevărat că ea 
prevede facilități importante. Sunt simplificate 
procedurile administrative de înființare a IMM-urilor, micii 
întreprinzători obținând mai ușor avize, autorizații, 
licențe de funcționare. IMM-urile au acces prioritar la 
achiziționarea de bunuri materiale, lucrări și servicii, 
beneficiază de reducerea cu 50 la sută pentru criteriile 
legate de cifra de afaceri și de garanțiile cerute în 
domeniul achizițiilor publice, au întâietate la cumpărarea
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și închirierea activelor disponibile ale societăților 
comerciale și companiilor naționale cu capital majoritar 
de stat sau ale regiilor autonome. Sunt și alte avantaje pe 
care legea le acordă IMM-urilor, în domeniile financiar, 
fiscal, bancar, fiind scutite de anumite impozite și taxe.

Toate bune, numai că legea nu se poate aplica în 
litera și spiritul ei. între altele, investitorii privați acuză 
faptul că nu pot cumpăra sau închiria diferite active 
disponibile de la întreprinderi cu capital majoritar de stat. 
Și asta, deoarece FPS nu a întocmit listele cu activele 
neutilizate de întreprinderile respective sau din cauză că 
nu au fost elaborate normele de aplicare a legii. Se speră 
că până la 23 septembrie a.c., adică în termen de 60 de 
zile de la intrarea în vigoare a legii, așa cum stipulează 
articolul 13, să fie întocmite listele cu activele disponibile 
ale societăților comerciale, deși nu este obligatoriu să se 
aștepte acest termen. Articolul 13 este doar unul din cele 
20 ale legii care necesită norme de aplicare. Celelalte 21 
de articole nu au nevoie de norme de aplicare, însă și în 
calea lor sunt unele bariere, de natură administrativă, 
birocratică. Deși legea are anumite sinusuri și inerții, 
Agenția pentru întreprinderi Mici și Mijlocii, Consiliul 
Național al întreprinzătorilor Privați Mici și Mijlocii din 
România (CNIPMMR) îi îndeamnă pe agenții economici 
privați să acționeze în spiritul legii și, în cazul refuzului 
de a putea beneficia de facilitățile prevăzute, să apeleze 
la Justiție. Numai că până la Dumnezeu te mănâncă 
sfinții. Și sunt cam mulți...

muncitoare de randament 
mediu să le poată îndeplini 
fără probleme.

P.I.: Vreau să vă spun 
ceva. După mișcarea 
spontană de protest din acest 
an, m-am mutat efectiv în 
secție și cu cronometru! în 
mână am verificat 
posibilitatea muncitoarelor de 
a-și îndeplini norma. 
Concluzia a fost că așa cum 
sunt ele făcute acum, normele 
permit, cu un minim efort, 

îndeplinirea planului și 
încasarea drepturilor 
salariale în totalitate.

G.G.: Avem muncitoare 
care-și depășesc normele, 
încasând salariul în proporție 
de 120-130 %. Mă refer în 
special la muncitoarele 
compartimentului care 
lucrează în piele pentru 
partenerul nostru italian. 
Probleme avem cu cele 130 de 
muncitoare din secția de 
tricotaje. De exemplu, în luna 
iunie a.c., un schimb a făcut 
producție de 63 de milioane 
de lei, noi alocând totuși un 
fond de salarii de 65 de 
milioane de lei, încât toate 

Jfemeile^șăjnear^^oțu^Lcu^ 

o fi 
prin

ceva bani acasă. în 
industria ușoară sunt 
salarii mici pentru că 
valoarea manoperei este un 
procent dintr-un venit 
relativ scăzut. Totuși, avem 
satisfacția că în unele secții 
reușim să dăm salarii ce 
depășesc cu sute de mii 
salariu) minim pe ramură, 
de 800.000 de lei.

REP.: In scrisoarea 
primită la redacție, se 
vorbește de cererea unor 
salariate de 
disponibilizate 
ordonanță. E posibil acest 
lucru ?

P.I.: în cazul
“Vidraconfex” nu, deoarece 
firma nu a înregistrat 
pierderi consecutive în 
ultimele 12 luni. Cine vrea 
să plece, poate s-o facă fără 
a beneficia însă de plăți 
compensatorii. Referitor la 
majorarea salariilor,, 
reiterez ideea că noi plătim 
salarii luând în seamă un 
singur reper: productivi
tatea. Cum producția 
înregistrată pe luna iunie 
a.c. a fost de 458 milioane 
de lei, iar cheltuielile 
salariale s-au ridicat la 498 
de milioane de lei, vă dați 
seama ce șanse de creștere 
salarială există în prezent. 
Oricum, soluția majorării 
salariilor există și ea se află 
practic în mâna salariatelor 
noastre : cu cât produc mai 
mult, cu atâta câștigă mai 
bine. Respectăm acest lucru 
cu sfințenie.
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FURTURILOR
Lucrătorii Postului de 

Poliție al comunei Pui de
servesc o zonă foarte mare 
de teren, având de supra
vegheat nu mai puțin de 
100 km de drum național, 
două stații CFR și o popu
lație de peste 5000 de oa
meni răspândită în 12 sate. 
Și, din păcate, proporțional 
cu această suprafață de te
ren și volumul de muncă al 
polițiștilor este foarte mare.

"Foarte frecvent se înre
gistrează accidente rutiere, 
numai de la începutul anu
lui și până în prezent aces
tea soldându-se cu doi 
morți și un rănit. Aproape 
în fiecare week-end tinerii
- înfierbântați de băutură și 
atmosfera discotecilor - ne 
dau de lucru tulburând li
niștea publică. De aseme
nea, se înregistrează foarte 
multe furturi comise atât de 
minori cât și de recidiviști"
- ne spune-a Constantin 
Bordianu, șeful Postului 
de Poliție Pui.

Campionul furturilor de 
pe raza comunei este I.P., 
un minor de doar 16 ani 
din satul Feder. Relatată 
de Constantin Bordianu, 
șeful Postului de Poliție, 
povestea acestui tânăr are 
ceva din aerul istoriilor cu 
haiduci, dar ascunde de 
fapt grave probleme psihice 
și sociale. "I.P. a crescut. în 
condiții grele, fără tată,

tfn pănd Șf-o poantă ta

Pierderea de timp este 
cea mai ireparabilă și (toc
mai) ea este aceea care pri- 
cinuiește cea mai puțină ne
liniște. (Oxenstierna, Pens.)

Un șef de 
întreprindere spune 
noului angajat:

- Aș vrea ca
salariul dumitale să rămână 
secret. Pot să fiu sigur de 

I asta?
I - Puteți avea încredere în 

mine, spuse angajatul, și 
mie mi-e rușine să spun că 
lucrez pentru un salariu atât 
de mic.

hniifww
Neatenția era să-1 

coste viata
Minorul Bogdan Emanuel 

Răzvan, de 2 ani, din Hunedoa
ra a fost lăsat nesupravegheat 
în data de 11 august; minorul s- 
a cățărat pe pervazul geamului 
de la apartamentul situat la 
etajul II, căzând de acolo. A 
fost internat în stare gravă la 
Spitalul municipal Hunedoara, 
fiind ulterior transportat la 
Spitalul județean Timișoara.

Cadavru 
neidentificat
Polițiștii din Orăștie efec

tuează cercetări pentru sta
bilirea identității unei persoane 

doar cu mama, reușind 
"performanța" de a absolvi 
numai primele două clase 
primare. Până la 14-15 ani 
a fost un copil destul de li
niștit, dar apoi, odată cu 
creșterea mușchilor, a 
apărut și dorința de a fi hai
duc. Până la prima ares
tare I.P. a spart nu mai pu
țin de 14 locuințe din satul 
Feder, din care a furat mân
care, băutură și bani. Apoi 
după o săptămână de 
pândă polițiștii din Pui l-au 
prins și l-au predat Procu
raturii, dar fiind minor I.P. a 
fost eliberat. întors acasă 
I.P. a mai spart două locu
ințe fiind din nou prins de 
polițiști. De această dată 
cazul minorului a fost pre
luat de slt. Eugen Ionică 
Dinu, care se ocupă de de- 
lincvența juvenilă în cadrul 
Poliției județene, I. P. fiind 
întâi internat în Centrul de 
Minori Deva și transferat 
apoi la Școala de Corecție 
din Nedele (Prahova). Năz
drăvanul I.P. reușește să 
fugă și din acest loc, se în
toarce acasă, sparge iar 
două locuințe după care e 
din nou prins de polițiști. în 
fine, I. P. este judecat și 
condamnat la un an și 
jumătate (cu suspendare) 
și internat din nou la Ne
dele (Prahova) unde se află 
și în prezent.”

Ciprian MARINUȚ

Dtya Ștefan Mnfa'wni șîm

Poezia elevei hunedorene Olga Ștefan, care a de
butat recent la Editura “Emia”, continuă să stârnească 
uimirea și aprecierile cele mai justificate, ținând seama 
de vârsta autoarei (11 ani), incredibilă pentru forța 
expresivă, metaforică a creațiilor sale. După premiul I 
“Prior” obținut la concursul internațional “Serile de 
poezie” de la Curtea de Argeș, după invitații de cola
borare și prezentare în SUA, Elveția și la Salonul inter
național de la Oradea, iată că celebrul Cerc “NOVALIS - 
KREIS E.M.Literaten und ARCHENOAH Literatur- 
seitschrift” din Miinchen a programat-o pe Olga Ștefan, 
“Jungste Dichterin Romanian”, pentru o prezentare de 
prestigiu ce va avea loc în 10 septembrie a.c.

Echivalențele în germană îi aparțin Magdalenei 
C.Schlesak iar prezentarea lui Eugen Evu. (G.B.)

- - -

de sex masculin care în data 
de 11 august, în jurul orei 
12.00, a decedat pe stradă în 
apropierea clădirii Bankc'oop 
din municipiu, neavând acte 
asupra sa.

Conducător auto 
neatent

în data de 10 august 1999 
în jurul orei 23.00 pe DN 76, în 
Vălișoara, Jurca Radu, de 24 
ani, din Blăjeni, conducând ne
atent autoturismul, a intrat pe 
contrasens, tamponându-se 
cu o autoutilitară ce venea din 
sens opus. Accidentul a con
dus la rănirea gravă a șofe
rului autoturismului.

Rubrică realizată cu 
sprijinul iPJ Hunedoara

Vise începute în amurg, 
curmate pentru a se 
odihni și nerăbdătoare în uni

rea cu realitatea... Gânduri 
înăbușite de zgomot și renăs
cute în singurătate... Forme in
tangibile, dorința de certitudine 
și extazul în fața necunoscu
tului... Lumină... Valurile reci 
stropindu-mi trupul aruncat pe 
nisipul umed în căutarea uni
tății primordiale. Așa simțeam 
atunci, când templul sufletului 
era singurătatea și eternitatea 
nu mi se părea inaccesibilă! 
Așa trăiam în clipele în care ea 
era aproape de mine și sen
timentele nu trebuiau mărtu
risite! O cunoșteam în intimi
tate și desăvârșire; până și tim
pul se oprea pentru a o sur
prinde în lumina răsăritului - 
modul ei de a sfida trecerea. 
Călătoream dusă de valuri, tră
ind și simțind inima Univer

LIMA

Telefonul mobil - un accesoriu 
al computerului
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în lumea contemporană 
accesul la informație, cât mai 
repede și cât mai ușor cu pu
tință, a devenit esențial pen
tru viața de zi cu zi. Cei mai 
afectați de tot ceea ce în
seamnă accesul la informa
ție sunt, desigur, patronii sau 
administratorii unor compa
nii. Nevoia lor de comunicare 
a dat de lucru altor companii 
care s-au decis să le ofere 
informațiile de care au ne
voie cu cât mai multă 
operativitate.

în 1986 Debbie realizează 
albumul “Rockbird" (Geffen), iar 
singlelul promoțional French 
Kissin' (In The USA) a atins 
locul 8 în UK (6.12.1986). Pe 
Rockbird (No 97 în Billboard) 
sunt incluse piesele: I Want You 
/ French Kissin' / Buckle Up / 
In Love With Love / You Got Me 
In Trouble / Free To Fall / 
Rockbird / Secret Life și Be
yond The Limit. Albumul este 
fără îndoială mult mai reușit 
decât Koo - Koo, fiind o întoar
cere la stilul bubblegum - rock 
din perioada de debut a gru
pului Blondie. O contribuție a 
avut-o J. Geils care a utilizat o 
largă paletă instrumentală în 
completarea vocii renăscute a 
lui Hany. Al doilea single intitulat 
In Love With Love a figurat pe 

(Jocul 23 in UK (29.04.1987).

'printre păreri
sului pulsând pentru o uma
nitate decăzută, îngenuncheată și 
resemnată... O vedeam cum se 
naște în fiecare dimineață, atât 
de perfectă, nepermis de 
perfectă!

Am alergat, lăsând omenirea 
în urmă, dorind să întâlnesc 
ceva, o confirmare, o explicație, 
un punct.

O părere a venit spre mine și 
i-am ieșit în întâmpinare. Era 
năbădăioasă, avea o energie de
bordantă, din care ar fi putut 
alimenta la nesfârșit umanitatea. 
Emana sete de viață și ar fi dat 
orice pentru un zâmbet perma
nent, pentru exuberanță și feri
cire. Iubea agitația și complica 
lucrurile pentru a depăși tiparele 
banalului. Avea o personalitate

Pentru cineva care călăto
rește în toată lumea, accesul 
la informațiile din țară se poate 
face foarte ușor prin interme
diul conectării telefonului mo
bil la computerul portabil. în 
acest fel, în orice colț al lumii 
te-ai afla, vei putea fi conectat 
fluxului de informații.

Și în România, principalii 
operatori de telefonie mobilă 
Connex și Dialog au înțeles 
aceste probleme, oferind celor 
în cauză servicii specifice. S-a 
început cu acel serviciu numit

Succesul albumului Rockbird 
cumulat cu activitatea de pro
ducător a lui Chris Stein a atras 
atenția criticilor, care speculau o 
reunire surpriză a grupului Blon
die. La acestea se adaugă apa
riția în 1988 a discurilor: Live 
(înregistrat pe 
parcursul turneu
lui din ’81-'82) și 
Once More Into 
The Bleach (un 
dublu disc ce cuprinde remixuri 
ale unor piese cunoscute cum 
ar fi Heart Of Glass, Call Me, 
Sunday Girl și Rapture).

Toate speculațiile au căzut în 
septembrie 1989 când Debbie 
Harry lansează un nou album 
solo intitulat “pef, Dumb & 
Blonde" (Chrysalis / BMG). La 
realizarea albumului Harry a co
laborat cu Chris Stein, Gary Va

impunătoare... Și era doar o 
părere...

Am mers mai departe, de
pășind starea precedentă, pă
șind într-o altă dimensiune, cu 
un alt decor, așteptând sau 
pregătindu-mă să întâmpin... O 
altă părere a venit spre mine... 
Matură în gândire, cu trăsă
turile feței trădând profunzimea 
spiritului, preocupată de pro
blemele existențiale, căutând 
răspunsuri și lăsând impresia 
că nu ar aparține acestei lumi. 
Luptă pentru a găsi indiferența 
pe care o impunea respingerea 
de care se lovise. Nu mai avea 
nevoie de oameni; alesese soli
tudinea pentru a evita dezamă
girea. Departe de a fi blazată, 
reușise să se ridice peste con-

Birou Mobil al Celor de las 
Dialog, însă în scurt timp s-a 
înțeles că este nevoie de mai 
mult decât atât. Aceeași com
panie a pus pe picioare o 
bază de date numită Apropo, 
bază de date ce vine în în
tâmpinarea celor care au ne
voie de informații dintre cele 
mai complexe și mai variate. 
Connex nu s-a lăsat mai 
prejos și a făcut pași identici. 
Ba chiar, de curând, înțele
gând importanța Internetului, 
a devenit și operator de ser
vicii web. La adresa 
www.xnet.ro, se pot găsi infor
mații despre strategia 
Connex ca și ISP.

Este cert că lucrurile se 
mișcă cu o rapiditate extrem 
de mare, totul fiind pus în 
slujba comunicării cât mai 
rapide și mai facile.

Andrei NiSTOR_

MUSIC BOX

lentine, lan Astbury și producă
torul Mike Chapman. Def, Dumb & 
Blonde este o combinație de 
dance-pop (adăugând elemente 
hip-hop și house) cu punk-rock. 
Singlelul promoțional I Want That 
Man nu s-a bucurat de prea 
mare popularitate în topuri fiind 
urmat de Kiss It Better / Bike Boy, 
Brite Side / Bugeye, Maybe For 
Sure / Get Your Way și Sweet 
And Low / Lovelight toate fără a 

atinge însă Top 
40 britanic sau 
american. Albu
mul a atins locul 
123 în Billboard 

(4.11.’89) pe el figurând piesele: I 
Want That Man I Lovelight I Kiss 
It Better / Bike Boy / Get Your 
Way / Maybe For Sure / I'll Never 
Fall In Love / Calmarie / Sweet 
And Low / He Is So / Bugeye / 
Comic Books / Forced To Live / 
Brite Side și End Of The Run.

într-o amplă cronică apărută 
în revista NME se spunea: "La 
vârsta când colegele de clasă 

diția umană. Sau, cel puțin, se 
amăgea frumos...

Erau două păreri și eu, la 
mijloc, între ele. Având în spate 
povara “de ce-ului” și o viață 
întreagă înainte. Și șansa de a 
alege...

...Am încercat să las un 
semn al trecerii mele. M-am 
jucat cu scoicile pe nisipul 
umed. Și am vrut să scriu un 
gând: “Sunt eu...” Marea s-a 
împotrivit... A venit valul și a 
șters părerea ce-am avut-o. La 
lumina ultimei stele nu s-a mai 

•văzut nimic...
N.A.
Așa mi s-a înfățișat marea, 

la vârsta la care nu mi s-a ră
pit încă dreptul de a visa. Așa 
văd și mă văd acum, cu ochii 
limpezi și luminoși, purificați la 
răsărit și odihniți pentru apus.

Manueia RUSU

Bacalaureatul în 
landul Renania de 

Nord
în luna Iulie a acestui an 

(anul eclipsei) am cunoscut doi 
tineri de origine română care au 
dat examenul de bacalaureat în 
orașul Koln. Ei sunt Cristina și 
Mihai.

Limba germană, matematica, 
psihologia și sportul au fost 
obiectele de învățământ alese 
de Cristina pentru examen, deși 
putea să mai opteze și pentru 
desen, muzică sau religie. Din 
clasa Cristinei numai trei elevi 
au optat pentru matematică. 
Mare a fost surpriza când Mihai 
mi-a spus că el a dat bacalau
reatul din matematică, informa
tică, geografie și limba engleză.

- Cum, nu ai dat din limba 
germană?, a fost întrebarea 
mea

- La noi nu este obligatoriu, 
nici un obiect de învățământ, 
obligatoriu este să-ți alegi patru 
dintre cele studiate, a răspuns 
Mihai.

Mai mult, el susținea că se 
subînțelege cunoașterea limbii 
de către cel care susține patru 
examene în limba respectivă.

Dar asta nu-i totul despre 
bacalaureat. După terminarea 
clasei a Xll-a elevii fac un se
mestru din clasa a Xlll-a, desti
nat pregătirii examenului, după 
care urmează bacul, început în 
luna aprilie și finalizat în luna 
iunie. Altă surpriză pentru mine. 
De ce în luna iunie? în perioada 
aprilie-iunie pot să-și mărească, 
la cerere, anumite note. Cristina, 
spre exemplu, și-a mărit nota la 
matematică în data de 31 mai.

Gândindu-mă la acest tip de 
bacalaureat mi-am amintit de 
lucrarea americanului John 
Dewey intitulată “Democrație și 
educație".

Ștefan-Voinea STĂNESCU

se gândesc deja la pensie 
Debbie Harry trișează cu 
vârsta. Comparată de mulți cu 
Marylin Monroe, Deb a fost 
nimfă și o fantasmă a 
postpunkului. Dacă la debut se 
observau stângăcii în compo
ziție și producție, astăzi ea 
este acompaniată de muzicieni 
de valoare realizând o muzică 
de calitate. Ea se teme de nai
vitatea din trecut. Acest lucru 
i-a costat foarte mult atât pe 
Blondie cât și pe ceilalți repre
zentanți ai curentului David 
Byrne, Mick Jones și Paul 
Weller. Toți trăiau epoca opti
mismului consumând prezentul 
fără să se gândească la viitor. 
Ajunsă fa maturitate Harry și-a 
dat seama de greșeli și astăzi 
lansează un album gen 
scrisoare de scuză față de 
fani. Mândră de prezent ea 
insultă însă trecutul care nu 
poate fi uitat." (- va urma -)

Horia SEBEȘAN

http://www.xnet.ro


& Cuvântul liber 25 AUGUST 1999

La Hunedoara.

Industria ușoară
evoluează cu unghia în gât

Când din munca pe o lună de zile nu câștigi 
nici măcar jumătate din banii necesari unui trai la 
limita mizeriei, când salariul tău de tricotezâ sau 
de confecționeră e umilit de venitul cerșetorului 
mai abil de la colțul străzii, dihonia, frustrarea și 
furia ajung să domine relațiile angajat-angajator, 
mișcările de protest izbucnind spontan la cea mai 
mică scânteie.

Este și cazul societăților comerciale "Meropa" 
și “Vidraconfex” din Hunedoara, care se 
încadrează în arealul economic al industriei ușoare. 
Primul adevăr care iese la iveală în ambele cazuri 
este că mult peste jumătate din angajații firmelor 
respective nu câștigă destul cât să-și încropească, 
de la avans la plată, traiul zilnic. Cu un salariu între 
300.000 și 600.000 de lei, orice s-ar spune, la 
actualele costuri ale vieții, se poate trăi doar inde
cent. Al doilea lucru relevant pentru cele două 
firme, care au moștenit personalul vechilor 
întreprinderi de stat din care provin, este că, o 
dată cu privatizarea, s-a trecut la un mod de lucru 
"strâns", în care banii se câștigă tot mai greu 
proprietarii strângând șuruburile pentru obținerea 
de profit. în fine, ar mai fi de semnalat un aspect 
legat de piața și de banii care se învârt în industria 
ușoară. Ca notă generală, în România, industria 
ușoară mai trăiește doar datorită lohn-ului, formă 
de contract comercial cu partener extern, care, la 
prețuri minimale plătește exclusiv forța de muncă, 
mai ieftină la noi decât la vecinii noștri vestici. E 
singura opțiune, ce-i drept extrem de 
defavorizantă material, în afara falimentului de 
ramură. în lipsa unor valori adăugate semnificative, 
câștigurile angajaților din industria mică sunt pe 
ultimele locuri în topul salariilor.

Apropriindu-ne mai mult de cazul concret al 
"Meropei", în ziua documentării noastre acolo - joi, 
19 august a.c.- nimeni din administrația firmei nu a 
fost prezent la fabrică. început la 15 februarie 
a.c., prin declararea unui conflict de muncă deschis, 
continuat cu o mișcare spontană pe 29 iulie a.c., 
protestul muncitoarelor de la “Meropa'' a devenit 
grevă în 10 august a.c. Scânteia care a dus la 
sfărâmarea păcii sociale a constituit-o, citez din 
revendicările sindicaliștilor, "nerespectarea grilei 
de salarizare, unei anumite categorii de personal 
(șefi de secții, de schimburi, de compartimente-

n.n.) aplicându-i-se creșteri salariale de cca. 200- 
250 %”, în timp ce CCM pe 1998 prevedea o 
creștere de salariu în cotă fixă de 200.000 de lei 
pentru fiecare angajat. Au rămas neconciliate mai 
multe puncte și după încercarea de stingere a 
conflictului din 15.07.1999, sub arbitrajul D.G.M.P.S. 
Hunedoara- Deva, Printre acestea se numără 
încadrarea în grupa a ll-a de muncă a unor activități, 
reducerea diferenței de salarizare dintre 
personalul muncitor și celelalte categorii de per
sonal, precum și asigurarea unor condiții 
corespunzătoare de lucrufventilație, izolarea 
preselor de abur și dotarea lor cu un sistem de 
emisie etc.). Lipsa dialogului dintre părți, ezitarea 
administrației de a lămuri tranșant doleanțele 
sindicaliștilor au exacerbat spiritele, salariații 
cerând demiterea în bloc a conducerii executive, 
asigurarea de comenzi la întreaga capacitate pe 
toată perioada anului, o creștere salarială în sumă 
fixă de minimum 800.000 de lei și acordarea de 
plăți compensatorii personalului care optează 
pentru disponibilizare. A fost apreciată ca ambiguă 
dubla ipostază a dlui Octavian Băgescu, de di
rector general al D.G.M.P.S. Hunedoara-Deva, 
instituție ce mediază conflictul, și de reprezentant 
al FPS în AGA de la “Meropa". Sindicaliștii au adus 
acuze administrației firmei Alfa 2000 Import-Ex
port București, care a cumpărat 40 la sută din 
acțiunile “Meropa". “Deși prin contractul de 
privatizare, acționarul nostru principal s-a angajat 
să facă în firmă investiții ce însumau 3 miliarde de 
lei pe trei ani, între 1997 și 1999, nici măcar un 
sfert din această sumă n-a fost cheltuită pentru 
dotarea și modernizarea fabricii", ne spune dl Petru 
Bărăian, liderul de sindicat de la “Meropa".

Ultimele elemente ale acestui conflict de 
muncă consemnează că, deși administrativul a 
fost de acord cu o majorare în sumă fixă de 
400.000 de lei a salariului fiecărui angajat la 
"Meropa", faptul că programul de restructurare a 
fabricii prevede înjumătățirea numărului de salariați 
iar disponibilizarea nu are asigurată finanțarea 
pentru acordarea de plăți compensatorii 
păstrează securea războiului dezgropată la 
"Meropa". în prezent, sindicatul și administrația se 
află din nou în negocieri pentru găsirea de soluții.

A. SĂLĂGEAN

Scrisoare deschisă 
adresată Președinției, Senatului și Guvernului 

României, partidelor politice și miniștrilor: 
Justiției, Apelor, Pădurilor și Mediului (I)

După emiterea Legii 187/ 
1948 dar mai ales după 
Constituția RPR/13.04.1948, au 
început tot felul de abuzuri 
despre care s-a vorbit, se 
vorbește și se va mai vorbi atâta 
timp cât parlamentarii, 
Președinția și executivul 
României vor accepta expres 
sau tacit eludarea Constituției 
și altor legi oricare ar fi acestea.

Unul dintre aceste abuzuri 
este cel privind regimul juridic 
al terenurilor cultivate cu arbori 
(pădurilor). Cu privire la aceste 
terenuri, în repetate rânduri, noi 
am detaliat starea de fapt prin 
scrisori adresate Parlamentului 
României, Președinției și 
Guvernului, arătând că pădurile 
nu au intrat în proprietatea 
statului socialist prin nici unul 
dintre modurile de dobândire a 
dreptului de proprietate 
socialistă de stat (naționalizare, 
expropriere, confiscare, donație 
etc.), scrisori la care am primit 
răspunsuri evazive, apreciindu- 
se greșit că nu avem ce face și 
vrem să contribuim la 
elaborarea legilor, în timp ce noi 
sesizăm ilegalități comise 
înainte de anul 1989, dar în prin
cipal eludarea evidentă a legilor 
statului de drept apărute după 
această dată.

Spre a ne explica mai pe 
înțeles apelăm din nou la textele 
art.41, alin. 1 din Legea 18/1991 
și art.41, alin.1 din Legea 169, 
modificată, unde se stipulează: 
fac obiectul restituirii/ 
reconstituirii dreptului de 
proprietate terenurile cu 
vegetație forestieră trecute în 

propnetatea statului prin efectul 
unor legi/acte normative speciale. 
Era foarte necesar ca în textele 
acestor legi să se fi arătat și 
numărul sub care au fost date 
publicității legile/actele norma
tive speciale prevăzute în textele 
menționate în scopul informării 
corecte șl complete a populației.

Noi am constatat, dar dacă 
și dv ați constatat sau veți 
constata că astfel de legi/acte 
normative nu au existat și sunt 
de negăsit, textele art.41, alin.1 
ca și toate celelalte articole 
referitoare la terenuri cu 
vegetație forestieră nu au sens 
și obiect de aplicabilitate. Deci, 
noi am cerut și insistăm ca dv să 
cercetați, să identificați și să 
informați populația țării făcând 
publice legile/actele normative 
speciale prin care s-a ordonat 
trecerea tuturor suprafețelor cu 
păduri existente atunci în 
proprietatea statului socialist. 
Bănuim că în acele legi/acte nor
mative speciale sau în anexele 
lor sunt nominalizați proprietarii, 
victime ale naționalizării sau 
exproprierii și suprafețele 
afectate cu specificarea 
numărului topografic, urmând ca 
acum restituirea să se facă către 
aceștia sau urmașii lor, nu către 
alți indivizi și în alte locuri decât 
cele reale, trecute în proprietatea 
statului.

în cazul că astfel de legi/acte 
normative nu există, dorim să 
cunoaștem cine și-a permis ca 
extralegal să dispună ca pădurile 
să fie considerate proprietate 
exclusivă a statului socialist și 
temeiul legal pe care se bazează 

statul de drept care menține 
metodologia de lucru în acest 
domeniu, practicată anterior. 
Exemplificăm afirmația prin 
mărirea suprafețelor cuprinse 
în amenajamentele silvice, cu 
ocazia revizuirii acestora în 
toamna anului 1998 și 
primăvara anului 1999, fără 
nici o lege și fără cel puțin 
consultarea proprietarilor în 
paguba cărora s-a făcut 
extinderea amenajamentelbr 
de către pădurari și confirmate 
ulterior de către amenajiștii 
institutelor silvice Oradea, 
Bistrița etc. Dacă ni se cer, 
vom da explicații suplimentare 
chiar la fața locului din raza 
de competență a Direcției 
Silvice Deva.

Este necesar să 
cunoaștem, nu numai noi ci 
și populația interesată, ce 
vor personalitățile învestite 
de popor să conducă 
instituțiile statului de drept, 
indiferent in ce tabără se 
află, la putere sau în 
opoziție. Doresc să 
legifereze acum abuzurile 
săvârșite anterior în acest 
domeniu al “desăvârșirii 
socialismului" ori vor într- 
adevăr repararea daunelor 
cauzate prin aceste 
abuzuri?

Președinte, 
ing. Lupșa Nicolae 

Vicepreședinți, 
ec. Faneș Marin, teh.

Lupea Nicolae 
Membru fondator, 

I. Nistor.

[ CEC vaîansa produsul "Depozit 1 
^Tineret" cu o dobândă de 57% pe anj 
i 
i 
i 
i
i

I

Casa de Economii și Consemnațiuni (CEC) a lansat, în data de 23 I 
august, un nou produs bancar "Depozit Tineret" în valoare de 500.000 lei și I 
cu o dobândă de 57% pe an. ’

Noul depozit va fi pe o perioadă de trei luni și este adresat persoanelor | 
cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani. informează un comunicat al CEC . 
remis agenției MEDIAFAX. Cei care vor opta pentru acest depozit vor putea I 
beneficia de premii în obiecte, excursii și bani la tragerile la sorți ■ 
trimestriale și excepționale. *

în cazul în care depozitul nu se lichidează la scadență acesta se va I 
_ prelungi automat pentru încă trei luni, iar dobânda se va capitaliza la * 
| fiecare scadență și devine purtătoare de dobândă. ,

în același timp, CEC a lansat, în data de 24 august, produsul "Depozitul ■ 
aniversar 135 de ani", cu o dobândă anuală de 56%. i

| In contul acestui depozit se pot face depuneri de un milion sau multiplu 1 
* de un milion, iar scadența acestui depozit va fi la 24 septembrie. ’
I Soldul general al depunerilor populației pe acest instrument de | 
^economisire, la 31 iulie, a fost de 1.747,5 miliarde lei. J

Oriștie. l'echiul centru al orașului, cu case de la 
începutul acestui secol.

Foto: Tralan MÂNU

NOTE* INFORMAJII^OPINII
Telefoane solicitate

Centrala telefonică automată din Geoagiu s-a montat anul 
acesta. Deoarece solicitările pentru instalarea unui post telefonic 
au crescut foarte mult, Primăria a făcut adresă către RomTelecom 
cerând suplimentarea acestora. Deocamdată în comuna Geoagiu 
funcționează pe lângă telefoanele proprii ale persoanelor fizice și 
alte patru posturi de telefonie publică.

Gospodărie locală cu probleme
Sectorul de gospodărie locală din comuna Geoagiu nu este 

lipsit de probleme. “Din cauza lipsei fondurilor, în curând nu vom 
mai avea posibilitatea de a presta serviciile către populație. Avem 
numeroși restanțieri, mai cu seamă din rândul locatarilor imobilelor 
din stațiunea Geoagiu - Băi”, spunea dl Aurel Marin Danciu, 
viceprimarul comunei. (Cr. CÎNDA)

Restaurant 
în stil 
mafiot

Un patron din Sighetul 
Marmației și-a inaugurat, 
recent, restaurantul, în stil 
mafiot, cu ajutorul a trei actori 
amatori travestiți în prostituate, 
transmite corespondentul 
MEDIAFAX.

Vecinii restaurantului au 
auzit mai multe focuri de armă 
și au văzut un om plin de 
sânge căzut la pământ. 
Oamenii s-au speriat că asistă 
la o reglare de conturi, însă au 
fost martorii inaugurării unui 
restaurant botezat "Camorra", 
după numele celebrei 
organizații mafiote din Italia. 
Cei peste 50 de invitați au fost 
martorii unei inaugurări 
sângeroase, care a avut ca 
protagoniști trei actori amatori, 
travestiți în prostituate. în fața 
restaurantului și-a făcut 
apariția, într-un cufăr de lemn, 
un pitic din Petrova.

—a Cultura românească la ora»»»
reglementarea ori
îmbunătățirea anumitor 
norme juridice, care fie că 
aveau un caracter mult prea 
represiv, Fie că erau desuete, 
având în vedere noile realități 
de după '89. Revenind la legea 
dreptului de autor, o noutate 
a acesteia constă în crearea 
organismelor de gestiune 
colectivă, prin care sunt 
gestionate acele fonduri ce 
provin din multiplicări, 
reînregistrări, comercializări 
(și nu numai) ale 
înregistrărilor pe diferite 
suporturi.

In prezent, este în stadiul 
de a fi dezbătut în a doua 
Cameră a Parlamentului 
țării proiectul legii 
patrimoniului mobil și sunt 
depuse la guvern și aprobate 
spre a fi remise Parlamen
tului proiectul legii 
monumentelor și al legii 
bibliotecilor publice, iar 
acum se lucrează la un alt 
proiect privind muzeele și 
colecțiile. S-a elaborat, de 
asemenea, un nou act 

V .........  

normativ referitor la 
sponsorizare. Dar în această 
privință (ca și în cea a aplicării 
TVA la editarea și 
comercializarea tipăriturilor) 
nu suntem foarte mulțumiți, 
pentru că din păcate nu s-a 
acceptat o concepție mult mai 
modernă și mai efeientă, în 
sensul că facilitățile continuă 
să se raporteze la profitul net 
al agentului economic, și nu 
la bazele de impozitare, cum 
se practică în multe state 
europene.

- Intr-adevăr, e și acesta din 
urmă un aspect important, căci 
se pare că va fi tot mai mare 
nevoie de sponsorizări pentru 
acțiunile culturale, ținând 
seama că bugetul alocat 
Ministerului Culturii e, cu 
fiecare an, din ce în ce mai sărac. 
Dacă anul trecut el reprezenta 
0,48 la sută din PIB, în acest an 
procentul este doar de 0,23, în 
condițiile în care, așa cum 
menționa colegul dv. de la 
Ministerul Culturii, Hunor 
Kelemen (ministru secretar de 

stat), în majoritatea țărilor 
(inclusiv vecine României) l la 
sută din PIB revine culturii...

• Fără nici o îndoială, din 
perspectiva resurselor 
financiare situația din ultima 
vreme e una dintre cele mai 
dramatice pentru Ministerul 
Culturii și pentru cele 93 de 
instituții aflate în subordinea 
sa. Cu toate acestea, nu pot 
omite faptul că una dintre cele 
mai mari realizări din ultimii 
doi ani este suma foarte mare 
(de 23 de ori mai mare decât 
în ’96) destinată restaurării 
monumentelor istorice.

Desigur că în aceste 
condiții de buget tot mai redus 
am încercat să identificăm 
surse alternative pentru 
finanțarea programelor și 
proiectelor culturale. Astfel 
am instituit Fondul Cultural 
Național, ale cărui surse de 
finanțare provin din 
suprataxare; este vorba în 
primul rând de taxa pe 
publicații pornografice (în 
pondere de 20 la sută) și pe 

casetele audio cu conținut 
erotic, precum și de anumite 
cote care se percep din 
veniturile obținute de către 
agenții economici care 
comercializează bunuri 
culturale în spațiile de 
protecție sau în incinta 
monumentelor istorice.

- Descentralizarea 
administrativă începută acum 
doi ani de Ministerul 
Culturii, prin transferarea 
competențelor de la 
autoritatea centrală către 
autoritățile locale, e un proces 
care întâmpină încă destule 
poticneli, mai ales la nivel lo
cal; cum vor fi rezolvate aceste 
disfuncționalități?

- Mai multă vreme după 
'89, între Ministerul Culturii 
și autoritățile publice locale 
au existat diverse tensiuni, s- 
au ignorat reciproc, fiecare 
formulând obiecția lipsei de 
performanță a celeilalte 
autorități. Am constatat că 
asemenea atitudini și puncte 
de vedere sunt total

păguboase pentru cultura 
românească, așa încât am 
hotărât că cea mai bună 
soluție - și o necesitate în 
același timp - pentru a 
asigura finanțarea
programelor și proiectelor 
culturale este parteneriatul 
cu autoritățile locale. în 
acest sens am avut chiar de 
curând o întâlnire cu 
reprezentanți la acest nivel 
din anumite zone ale țării 
(printre care și județul 
Hunedoara), unde am 
încercat împreună să punem 
la punct strategii pe termen 
scurt privind îmbunătățirea 
situației anumitor instituții 
de cultură, în special a celor 
din mediul rural, precum și 
să cădem de acord asupra 
necesității cofinanțării 
culturii la nivel local. Avem 
convingerea că în perioada 
următoare și alte probleme 
cu care se confruntă 
instituțiile de cultură își vor 
găsi rezolvarea pe această 
cale.
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dulapuri frigorifice, avan
tajos, reduceri 20% și în 
rate. Sebeș, 058/733796,

. vânzări
IiEumWrabw

• Vând casă cu depen
dințe și grădină în localitatea 
Unirea, Hațeg. Relații, tel. 
770118. (3114)

• Vând două case în 
Săliște, curte, grădină. 
Informații Săliște, 29. (6542)

• Vând apartament 3 
camere, ocupabil imediat, 
bloc în acoperire. Tel. 
260483. (6540)

• Vând apartament 2 
camere, cart. Dacia, bl. 18, 
et.3,ap.36, tel. 711128.

• Vând casă în sat Aurel 
Vlaicu, cu grădină, 0,33 ha, 
nr. 212. Informații la tel. 058/ 
732507, după ora 16. (8250)

• Vând apartament cu 3 
camere, intrări separate, 
cablu TV, telefon. Informații 
tel. 729234 (6553)

• Vând apartament 2 
camere, decomandate în 
Brad și casă în Rișculița, 
tel. 650386 (3379)

• Vând BMW 520, înma
triculat 1980, 1700 mărci, 
negociabil. Tel. 655106 
(3378)

• Vând porumb, tărâțe și 
orz. Tel. 229423. (6538)

•Vând Nokia 6110,5110, 
Siemens C 25, Panasonic 
G 520, noi. Decodez GSM. 
092/258121.(6862)

• Vând convenabil ma
șini cusut industriale. Deva, 
tel. 213476,626698. (6865)

• Vând mașină de în
ghețată tip cofetărie. Infor
mații latei. 224660. (6873)

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

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

tel. 094/558716. (8220)

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat apar
tament două camere. Tel. 
624275, seara. (6840)

• Ofer spre închiriere 
spațiu central 200 mp, pen
tru depozit sau producție. 
Tel. 223468. (6539)

• închiriez semiremorcă 
frigorifică, 19 tone, pentru 
nunți și ocazii festive. Tel. 
094/566136, 094/566128 
(8252)

• Firmă serioasă caută 
pentru închiriere casă în 
Deva. Condiții: 6-7 camere, 
3 băi, bucătărie mare, încăl
zire centrală. Tel. 231366, 
între orele 8-16,092/217022 
(6875)

OFERTE DE 
SERVICII

• Caut spațiu central 
pentru închiriere (20-50 mp). 
Tel. 212211, 092/388080, 
094/321702. (6867).

• Societate interna
țională de import oferă 
imediat locuri de muncă cu 
câștiguri între 700.000 - 
1.000.000 lei/săptămână, 
pentru studenți, șomeri. 
Tel. 621446, 094/280444. 
(6727)

• Quasar S. A. angajează 
inginer service calculatoare. 
Informații la tel. 222999 sau 
092/281360

• Firmă cu activitate de 
import-export angajează 
contabil șef cu experiență. 
Relații la tel 231366, între 
orele 8-16. (6875)

• Instalez contoare apă 
caldă și rece. Tel. 094/ 
281640. (5123)
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• C.N. Minvest S.A. Deva 
cu sediul în Deva, Piața Unirii 
nr.9 bis, a depus docu
mentațiile pentru obținerea 
licențelor de exploatare în 
următoarele perimetre mi
niere: Deva, Deva-Bolcana, 
Brâznic, Vețel, Vorța, Teliuc, 
Ghelari, Barza-Brad, Valea 
Morii, Cartej. Sesizări și 
redamații se depun în termen 
de 10 zile la sediul Agenției 
de Protecția Mediului Deva, 
str. A. Vlaicu, nr. 25.

• Cooperativa “Drum nou” 
Hunedoara, str. Libertății, nr. 8, 
anunță pentru 26 august 1999, 
ora 10, licitație pentru vânzarea 
a două spații. Informații la 
sediul firmei. (6554)

• în aceste clipe grele ale 
pierderii celei mai apropiate 
ființe - mama

GHERGHINA PASCU
suntem alături de ing. Vic
tor Pascu și familia sa, și 
exprimăm întreaga noastră 
compasiune și sincere 
condoleanțe. Ing. Nicolae 
Stanca, prefect.

• Familia Bogdănescu 
Gheorghe și Elena din Deva 
este alături de ing. Victor 
Pascu în clipele grele ale 
pierderii bunei sale mame

GHERGHINA PASCU
și transmite sincere con
doleanțe. (6870)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Bălaș Camelia. O 
declar nulă. (6555)

• Pierdut legitimație de 
handicapat, eliberată de AH 
Deva, pe numele Mârza 
Daniel. O declar nulă.

• Membrii Clubului "Cetate” 
din Deva, componentii echipei 
de fotbal sunt alături de fa
milia îndurerată la greaua 
pierdere a celei care a fost

GHERGHINA PASCU
mamă și bunică devotată. 
Transmitem și pe această 
cale regretele și întreaga 
noastră compasiune dom
nului director ing. Victor 
Pascu la dispariția scumpei 
sale mame.

BRICB DCAZIB,
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ABONAMENTUL IA "CUVÂNTUL LIBER"
"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai 

apropiat de dumneavoastră, IAR ABONA
MENTUL este calea cea mai avantajoasă de a in
tra în posesia lui.

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

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

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

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

FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se fac 
la ghișeele oficiilor poștale din județ, la factorii 
poștali, la firma RODIPET, în numerar și prin virament. 
RĂMÂNEȚI CU NOI!
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.
=  

Vremea va fi predominant frumoasă, 
răcoroasă noaptea și dimineața. Cerul va fi 
variabil după-amiaza. La deal și ia munte, răzleț 
se vor semnala averse de ploaie, însoțite de 
descărcări electrice și intensificări aie vântului. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 și 14 
grade, iar maximele între 24 și 28 de grade 
Celsius, (i. Maier)

ANUNȚ PUBLICITAR
Comisia de selecție a administratorilor, constituită în 

baza Hotărârii AGA de la SC “ZOOTEHNICA” SA din 
27.07.1999 și în conformitate cu dispozițiile art. 4 (1) din 
Normele Metodologice privind încheierea contractelor de 
administrare, aprobate prin HG 364 /1999, aduce la cu
noștința celor interesați că în data de 29.09.1999, ora 11.00, 
organizează la sediul SC “ZOOTEHNICA” SA din 
localitatea Bîrcea Mare, 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 27.09.1999 
inclusiv. Cererea de ofertă cu privire la selectarea admi
nistratorilor și grila de selecție și evaluare a candidaților 
se pot procura de la sediul societății. Menționăm că ane
xele cererii de ofertă și celelalte documente prevăzute la 
art. 8 lit. a - g din Normele Metodologice se pot procura tot 
de Ia sediul societății contra cost și în baza unui acord de 
confidențialitate, începând cu data de 26.08.1999.

Informații suplimentare se pot obține' la tel. 092/ 376862.

Direcția Sanitara Veterinară a
r

județului Hunedoara
Cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr.226; 

telefoane 221145, 225500
Organizează LICITAȚIE PUBLICĂ 

DESCHISĂ în vederea concesionarii unor 
activități sanitar-veterinare publice de 
interes național și a unor bunuri proprietate 
publică a statului din cadrul următoarelor 
circumscripții sanitar-veterinare: Brad, Baia 
de Criș, Crișcior, Bucureșci, Luncoiu de Jos, 
Vălișoara, Ribița, Tomești+Bulzești, Hațeg, 
Totești, Unirea, Vulcan, Aninoasa, Lupeni, 
Uricani, în conformitate cu prevederile HG 
nr.446/1999.

Caietele de sarcini și instrucțiunile 
privind concesionarea se pot cumpăra de la 
sediul DSV Hunedoara.

Ofertele se vor depune până la data de 
7 septembrie 1999, ora 15. Deschiderea 
ofertelor se va face în data de 13 
septembrie 1999, ora 10, la sediul DSV 
Hunedoara.

Date privind condițiile de participare și 
detalii privind concesionarea se acordă 
zilnic la sediul DSV Hunedoara.

C711 Quasar Industries
ANGAJEAZĂ urgent ȘEF ATELIER PRODUCȚIE - 

Punct de lucru în Deva
Fișa postului:

1. Coordonare colectiv lucru pe următoarele activități:
V Fabricație tâmplărie profile aluminiu Slatina;
V Fabricație geam termopan;
V Montaj în teren lucrări tâmplărie profile aluminiu și PVC.

2. Studii superioare cu profil tehnic, cunoștințe de operare 
calculator: Word, Excel.

3. Experiență în domeniu sau capacitate de asimilare rapidă.
4. Disponibilitate la program.
5. Permis de conducere categoria B.
Salarizare atractivă. Relații la sediul Quasar, Deva, b-dul 

Decebal, parter, tel/fax 054-222999.

SC ZARANDTRANS SA Brad
ORGANIZEAZĂ CONCURS de selecție a 

administratorului societății 
în conformitate cu Normele Metodologice privind încheierea 

contractelor de administrare prin HG 364 /1999 și publicate în 
Monitorul Oficial nr. 213/ 14.05.1999, partea I, se solicită oferte de 
participare la concursul de selecție a administratorului societății.

Ofertele vor fi depuse la sediul societății comerciale 
"ZARANDTRANS" SA din Brad, str. Vânătorilor, nr. 47, județul 
Hunedoara, până la data de 28.09.1999.

CRITERII DE SELECȚIE
1. Aptitudini legate de procesul decizional, cunoștințe în domeniul 

relațiilor economice internaționale;
2. Absolvirea unor cursuri organizate de instituții în domeniul 

administrării și/ sau experiență de conducere într-o societate 
comercială sau regie autonomă;

3. Elaborarea unor propuneri de : restructurare, relansare 
economică, ocupare și formare a forței de muncă, precum și de 
privatizare a societății comerciale "ZARANDTRANS" SA Brad, având 
la bază indicatorii de referință, obiectivele și criteriile de per
formanță;

4. Pregătirea de specialitate și experiența acumulată în activi
tatea de conducere;

5. Elaborarea unor propuneri de strategii de dezvoltare a 
societății comerciale.

Candidații vor depune, la sediul societății, în plic sigilat:
■ documentele care să ateste îndeplinirea condițiilor minime 

obligatorii prevăzute în Normele Metodologice la art. 9, art. 13 lit. 
o)/ M și d) sau după caz, la art. 10;

- oferta cuprinzând propunerile prevăzute la art. 13 lit. c) și e), 
din aceleași Norme Metodologice.

Documentele prevăzute la art. 8 din Normele Metodologice vor fi 
puse la dispoziția candidaților pentru consultare, la sediul societății, 
serviciul personal, în zilele lucrătoare, între orele 9,00 ■ 13,00, în 
baza unui Acord de confidențialitate.

Interviul candidaților cu plenul comisiei de selecție se va 
desfășura pe data de 12.10.1999, ora 11,00, la sediul societății.

Informații suplimentare la telefon 092335173 la domnul ing. 
Leucian Cristian.

AIXIUIMT
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Urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 49/ 1999 
privind administrația societăților comerciale la care statul 
este acționar majoritar, SC COMPPIL HUNEDOARA - DEVA 
SA anunță CONCURSUL pentru OCUPAREA FUNCȚIEI DE 
ADMINISTRATOR/ADMINISTRATORI în data de 
11.10.1999, ora 10,00. Concursul se va desfășura la 
sediul societății, str. Griviței, nr. 37, localitatea Deva.

Cererea de ofertă, anexele acesteia, precum și 
celelalte documente prevăzute la art. 8 lit. a-g din 
Normele Metodologice privind încheierea contractelor 
de administrare aprobate prin HG 364/1999 se pot 
ridica de la sediul societății, zilnic între orele 8-12, 
începând cu data de 30.08.1999.

Ofertele, care vor conține documentele menționate 
în Normele Metodologice mai sus amintite, vor fi 
depuse în plic închis la secretariatul societății la secre
tarul AGA, zilnic între orele 10-15, până la data de 
28.09.1999, ora 15,00.

în data de 29.09.1999, ora 12,00, la sediul so
cietății, se vor deschide ofertele în prezența ofertan- 
ților. Absența ofertanților nu poate constitui obiect de 
contestație.



Cuvântul liber 25 AUGUST 1999

Un cutremur asemănător celui din 
Turcia s-ar putea produce la Los 

Angeles
Tragedia care s-a abătut 

asupra Turciei suscită o vie 
emoție la Los Angeles și în re
giune, unde experții vorbesc 
despre posibilitatea producerii 
unui cutremur similar, chiar dacă 
efectele sale ar fi ceva mai puțin 
devastatoare ca în Turcia, infor
mează AFP.

Șase falii, despre care se 
crede că ar putea provoca un 
cutremur de pământ la fel de 
violent ca și cel care a lovit Turcia, 
sunt situate în sudul Californiei și 
falia de la San Andreas prezintă 
caracteristici similare faliilor din 
Anatolia de Nord.

Aceste falii, care se află 
printre cele mai studiate din lume, 
sunt lungi, relativ drepte și situate 
la intersecția a importante plăci 
tectonice. între altele, locul pe 
care este construit orașul Los 
Angeles prezintă caracteristici 
geologice asemănătoare celor 
pe care este construit Istanbulul.

Toate aceste similarități au 
determinat un grup de experți să 
părăsească Los Angelesul, pen
tru a se afla la fața locului, în 
Turcia, unde să studieze cauzele 
și efectele seismului într-o zonă 
urbană. “Cu cât mai mult vom afla 
de acolo, cu atât mai bine vom fi 
echipați pentru a anticipa ceea 
ce se poate petrece aici”, a de
clarat unul dintre acești experți 
pentru “Los Angeles Times”.

Ultimul seism puternic ce a 
afectat Los Angelesul, cel de la 
Northridge, datează din 1994. El 
a avut o intensitate de 6,7 grade 
pe scara Richter și a provocat

moartea a 57 de persoane și pa
gube materiale în valoare de 
aproximativ 40 de miliarde de 
dolari. Potrivit experților, grație 
învățămintelor trase din acest 
cutremur și a altora cum ar fi cel 
de la Kobe, din Japonia, din 1995, 
se poate evita ca un seism cu o 
asemenea intensitate să pro
voace atâtea victime la Los 
Angeles.

în California, regulile de con
strucție antiseismică sunt extrem 
de stricte, fiind actualizate con
tinuu. Autoritățile municipale din 
Los Angeles au lansat, la înce
putul anilor '80, un program de 
consolidare a construcțiilor mai 
vechi, iar când la Northridge s-a 
produs cutremurul, cel puțin 
6.000 de clădiri au fost din nou 
consolidate.

Ca urmare a acestui seism, 
a fost adoptată o lege care înăs
prește regulamentele în materie 
de construcții, în special în pri
vința spitalelor. Fiecare dintre cele 
450 de spitale de stat ale orașului 
trebuie să precizeze până la 1 
ianuarie 2001 cum anume se va 
conforma noului regulament.

Universitatea California, din 
Los Angeles, a prevăzut chel
tuirea a 1,3 miliarde de dolari 
pentru un nou centru medical a 
cărui construcție a fost încre
dințată arhitectului I.M. Pei. 
Această clădire ar trebui să 
reziste chiar la un cutremur de 
8,4 grade pe scara Richter. 
Zidurile sale sunt proiectate să 
suporte o mișcare de aproxi
mativ un metru.

Autoritățile bulgare au 
descoperit o nouă rețea de 
contrabandă cu țigări care 
funcționa între România și 
Bulgaria, transmite cores
pondentul MEDIAFAX la Sofia 
care citează presa locală.

Direcția Regională de 
Poliție Varna a anunțat că a 
reușit să descopere, în ulti
mele patru luni, cea de-a 
treia rețea de contrabandă 
cu țigări care funcționa pe 
ruta România-Bulgaria.

Un polițist din Varna a 
oprit, la 17 august, pentru un 
control de rutină, un jeep și 
un microbuz, ambele mașini 
având număr de înregistrare 
bulgăresc. Șoferul jeep-ului, 
Dimităr Sablev, un fost poli-

O nouă rețea de
*

contrabandă cu țigări în
Bulgaria

țist, a încercat să îl mituiască 
pe agentul de circulație ofe- 
rindu-i 1000 de dolari pentru 
a nu percheziționa microbu
zul. Polițistul a refuzat să pri
mească banii, l-a arestat pe 
șofer și a percheziționat mi
crobuzul, unde a găsit as
cunse 23 de master-box-uri 
de țigări de contrabandă.

în scurt timp, polițiștii bul
gari au reușit să găsească 
două depozite unde se gă
seau țigări de contrabandă

care îi aparțineau tot lui 
Sâblev. în total au fost con
fiscate 57 de master-box-uri, 
care conțineau 28.000 de pa
chete de țiaări, marca Marl
boro, Kent, Davidoff, LM și 
Luky Strike. Valorea totală a 
țigărilor de contrabandă con
fiscate de poliția bulgară se 
ridică la 60 de milioane de 
leva vechi (60.000 DM).

Polițiștii din Vama au con
statat că țigările de contra
bandă au fost importate din

România. Direcția de presă a 
Direcției Regionale de Poliție 
Varna a refuzat, în această 
fază, să ofere mai multe date 
despre această rețea de 
contrabandă cu țigări și des
pre modul său de operare, 
transmite corespondentul 
MEDIAFAX la Sofia.

Presa bulgară susținea, 
recent, că în ultimii șase - 
șapte ani în Bulgaria au 
fost introduse țigări de con
trabandă în valoare de câ
teva sute de miliarde de 
leva vechi. Sub pretextul ex
portului sau al reexportu
lui, grupările mafiote obțin 
câștiguri fabuloase prin ne
plata taxelor vamale și a 
accizelor.

ANUNȚ
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Urmare aplicării prevederilor OUG nr.49/1999 
privind administrația societăților comerciale la care 
statul este acționar majoritar, SC CORVINTRANS SA 
Hunedoara anunță concursul pentru ocuparea 
funcției de adminlstrator/administratori în data de 
12.10.1999, ora 12. Concursul se va desfășura la 
sediul societății, str. Stufit, nr.2, Hunedoara.

Cererea de ofertă, anexele acesteia, precum și 
celelalte documente prevăzute la art.8, lit.a-g din 
Normele metodologice privind încheierea contractelor 
de administrare aprobate prin HG 364/1999, se pot 
ridica de la sediul societății, zilnic, între orele 8-12, 
începând cu data de 01.09.1999, contra cost.

Ofertele, care vor conține documentele mențio
nate în Normele metodologice mai sus amintite, vor fi 
depuse în plic închis la secretariatul societății la 
secretarul AGA, zilnic, între orele 10-14, până la data 
de 30.09.1999, ora 15.

în data de 01.10.1999, ora 11, la sediul societății, se 
vor deschide ofertele în prezența ofertanților. Absența 
ofertanților nu poate constitui obiect de contestație.

Anunț
Urinare aplicării prevederilor OUG nr.49/1999 

privind administrația societăților comerciale la care 
statul este acționar, SC APOLLO SA DEVA anunță 
concursul pentru ocuparea funcției de admi- 
nistrator/administratori in data de 04.10.1999, ora 
12. Concursul se va desfășura la sediul societății, 
str. 1 Decembrie, nr.37 A, Deva.

Celerea de ofertă, anexele acesteia, precum și 
celelalte documente prevăzute la art.8, lit.a-g din 
Normele metodologice privind încheierea con
tractelor de administrare aprobate prin HG 364/ 
1999, se pot ridica de la sediul societății, zilnic, 
intre orele 8-12, începând cu data de 01.09.1999.

Ofertele care vor conține documentele mențio
nate în Normele metodologice mai sus amintite vor 
fi depuse in plic închis la secretariatul societății la 
secretarul AGA, zilnic, intre orele 10-15, până la 
data de 30.09.1999, ora 15.

în data de 04.10.1999, ora 10, la sediul socie
tății, se vor deschide ofertele in prezența ofer
tanților. Absența ofertanților nu poate constitui 
obiect de contestație.

Săptămâni speciale pentru tiu®
«timpul pentru McDonald’s

Gratuit
băutura răcoritoare

din fiecare meniu McDonald's
Oferta este valabili In perioada 29 Iulie - 0 septembrie 1999.
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Comitetul județean al 
PSM Hunedoara, cu prile
jul zilei de 23 august 
1944, a depus la cimitirul 
eroilor din Deva o coroană 
de flori în memoria eroilor 
neamului.

Popescu Gheorghe, 
președintele Organiza

ției județene Hunedoara

ROMANIA

Caiete 
școlare, la 
cele mai 

mici prețuri 
Prin chioșcurile de 

difuzare a presei 
ale ziarului 

“Cuvântul liber 
din Deva, 

Hunedoara și 
Orăștie vindem 

caiete școlare la 
cele mal mici 

prețuri.

danone

Lider mondial în sfera produselor lactate 
proaspete

Angajează 
Șef sector în Deva

RESPONSABILITĂȚI:
• Coordonarea activității de vânzare, de promovare 
și de gestiune, în raport cu cererea clienților;
• Prospectarea pieței locale pentru identificarea 
de noi puncte de desfacere și creșterea volumului 
vânzărilor.
CERINȚE:
• Bun organizator și negociator;
• Posibilitatea de a lucra program prelungit;
• Experiență în distribuție;
• Vârsta cuprinsă între 25-35 ani;
• Studii superioare;
• Cunoștințe de limba engleză;
• Carnet de conducere categoria B.
Persoanele interesate sunt rugate să trimită curricu

lum vitae la adresa:DANONE PDPA ROMÂNIA SRL, str. 
Nicolae Ganea, nr.96, sector 2, 72512 București, fax 01- 
240.22.40 sau în Deva, la adresa: str. Apuseni, nr.1, cod 
2700, fax 054-22.33.20, int.110, până la data de 
28.08.1999.

Alcătuit din fabricile de bere MIERCUREA CIUC, 
GRIVIȚA BUCUREȘTI, HABER HAȚEG

In topul producătorilor de bere din România este un nou 
grup creat cu management britanic, în plină dezvoltare a echipei 
de vânzări.

angajează

FACTURISTĂ
CERINȚE:
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O Studii medii sau superioare;
O Cunoștințe operare PC;
O Vârsta - maximum 30 de ani;
O Disponibilitate la programul de lucru.

Trimiteți CV, însoțit de scrisoare de intenție, la OP Hațeg, 
CP 7, până la 31.08.1999.


