
De marți, benzina s-a 
scumpit cu 500 de lei litrul!

Accizele la produsele petroliere au crescut de marți pentru 
a compensa scăderea lor în termeni reali din cauza inflației, iar 
accizele la tutun fie vor fi majorate, fie se va schimba modul 
lor de calcul, începând din septembrie. în scrisoarea adițională 
de intenție a Guvernului către FMI, referitoare la politicile 
economice din următoarea perioadă, se amintește că accizele 
la celelalte produse decât cele petroliere au fost majorate la 18 
iunie, în medie cu 25%.

Ministrul Finanțelor, Decebal Traian Remeș, a declarat 
recent că vor avea loc actualizări ale impozitelor și accizelor. 
Ultima majorare a accizelor la produsele din tutun, cafea și 
băuturi alcoolice, produse care intră sub incidența Ordonanței 
50/1998, a avut loc la 1 iulie, printr-un ordin al ministrului 
Finanțelor. Majorarea s-a datorat actualizării acestora în 
funcție de rata inflației. Ultima actualizare a accizelor la 
carburanții auto a fost realizată la 2 martie, când prețul 
acestora a cresbut cu peste 50%. Memorandumul Guvernului 
cu FMI prevede o creștere a accizelor la carburanți cu 70% 
pentru ansamblul anului în curs.

Nu am abordat
“modelul suedez”. 

Nu ne-am apropiat cu un 
singur pas nici de cel 
japonez. Despre para
digma germană, elvețiană 
sau americană ce să mai 
vorbim. Inabordabilă ca 
soarele. Mergem, dintot- 
deauna, pe mâna noastră, 
“modelul” românesc. Sub 
ochii unei istorii obiective, 
devenirea națiunii române 
n-a avut niciodată nimic 
din gloria năucitoare 
proprie marilor învin
gători, străină fiindu-i și 
sălbatica durere ce 
tprționează sufletele

“INTRE”
iluștrilor învinși. Suntem 
așa cum ne-a lăsat 
Dumnezeu de la începuturi, 
“ÎNTRE”.

Nu știu, atunci, de unde 
atâtea așteptări și speranțe 
subjugate ideii că, după 
1989, ritmul și calitatea 
renașterii societății ro
mânești ar fi putut trezi fior 
de admirațif în lume? De 
parcă, “epoca de aur” ne-o 
construiseră alții, neprice- 
puți, leneși și megalomani, 
și acum, scăpați de ei, 
puteam da, în fine, curs 
chemării noastre native 
spre organizare, ordine și 
muncă. N-a fost să fie !

După 10 ani de foamete și 
întuneric, au urmat, în 
sumbră continuitate, 10 
ani de penibilă istorie 
“albă”. Vor rămâne 
posterității, prinse în 
manualele de istorie, 
aceeași mizerie materială 
și morală, ce mânjește 
blazonul unei Românii 
ajunsă în coada tuturor 
clasamentelor. Cuantificat 
în cote ale nivelului de 
trai, faptul că de zece ani 
de zile conducătorii 
României sunt eligibili în

_____ Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare in pag. 2)
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ACORDA DOBÂNZI ATRACTIVE 
IA 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 
\_ J_________ /

Așa suna anunțul din vi
trina ceasornicăriei de pe str. 
luliu Maniu, din municipiul 
reședință de județ. La 
serviciile respectivului atelier 
am apelat vineri, 13 august, 
lăsând un ceas de mână la 
reparat, fiind avertizată că 
mă va costa cam 70 de mii 
de lei, dar ceasul e bun și 
merită. Grăbită fiind și 
neștiind prețul unui ceas nou, 
fie el și electronic, accept, 
promițându-mi-se că până la 
sfârșitul programului pot să 
vin să-l recuperez. N-a fost 
să fie așa. Am găsit doar

"Sunt 
plecat 
după 

materiale"
două lacăte pe ușă. Domnul 
ceasornicar mă avertizase 
că luni și marți va lipsi, așa 
că am revenit joi, 18 august, 
de 2 (două) ori, pe geam 
găsind anunțul “Sunt plecat 
după materiale.” Marți, 24 au
gust, am încercat din nou, dar, 
spre stupoarea mea, în 
vitrină era același anunț. 
Prima dată era ziua de 13, zi 
cu ghinion? Dar celelalte? Să 
anunț ceasul la obiecte 
pierdute nu se justifică, dar 
nici să dau dispărut 
ceasornicarul. Dânsul n-o fi 
având nevoie de banii mei, 
dar eu am nevoie expresă 
de ceas. înclin, mai degrabă, 
să cred că este vorba de 
lipsă de respect față de 
clienții care apelează la 
serviciile respectivului atelier, 
fără intenția de a-l discredita 
câtuși de puțin în fața 
posibililor solicitanți. (M.T.)

P. S. Ieri, 25.08, am intrat 
în posesia mult-așteptatului 

. ceas.
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în baza OG 36/1999

Credite ca dobânda subvenționată pentru
cumpărarea de tractoare și mașini agricole

De la dl Florin Dan 
Olteanu, director al SC 
Agroservice SRL Deva - 
dealer autorizat în 
vânzarea de tractoare și 
mașini agricole pentru 
producătorii agricoli din 
județul nostru, am aflat că, 
în baza Ordonanței 
Guvernului nr.36/1999, 
există posibilitatea 
cumpărării de utilaje prin 
utilizarea creditelor cu 
dobândă parțial subven
ționată. Conform prevede
rilor ordonanței, prin CEC 
s-a alocat suma de 100 
miliarde lei în scopul 
acordării de credite, 
nivelul de subvenționare al

dobânzii fiind de 70 la 
sută, făcându-se totodată 
precizarea că aceste 
credite se vor folosi numai 
pentru procurarea
tractoarelor și mașinilor 
agricole din producția 
internă.

între alte precizări mai 
merită reținută și 
mențiunea potrivit căreia 
creditele se acordă pe o 
perioadă de maximum 6 
ani, din care o perioadă de 
grație de un an. 
Rambursarea creditului se 
face în rate lunare, 
trimestriale sau semes
triale, în raport de 
specificul activității 

desfășurate. Important de 
cunoscut este și faptul că 
dobânzile datorate pe 
perioada de grație, cât și 
pe perioada de 
rambursare a creditelor, 
se vor plăti lunar, 
indiferent de periodicitatea 
rambursării ratelor de 
credit.

în legătură cu 
garantarea creditelor, cei 
interesați trebuie să 
cunoască unele noutăți ce 
au apărut în ultima 
perioadă. Astfel există 
contractul de gaj fără 
deposedarea de bunuri 
mobiliare de natura 
mijloacelor fixe

(tractoare, combine, 
mașini și utilaje agricole) 
aflate în proprietatea 
clientului sau a celui care 
vine în calitate de girant. 
Cu tractorul nou se poate 
garanta 60 la sută din 
creditul acordat. De 
asemenea, cu tractoare 
și alte utilaje aflate în 
proprietatea cumpără
torului și care au o uzură 
mai mică de 50 la sută se 
poate garanta cu 30 la 
sută din valoarea 
evaluată a acestora.

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)

Timp de cinci zile, membrii 
ansamblului artistic "Doina 
Cnșului" al Casei de cultură din 
Brad au fost oaspeții 
organizatorilor Festivalului 
folcloric internațional de la 
Sarvar (Vas), județ înfrățit cu 
județul Hunedoara. Mani
festarea care, an de an, 
cunoaște o amploare tot mai 
însemnată, bucurându-se de 
renume în Europa, a reunit 
ansambluri recunoscute din 12 
țări (Austria, Chile, Ecuador, 
Grecia, Croația, India, Israel, 
Italia, Rusia, România, Scoția, 
Ungaria).

Ansamblul 
folcloric 
“Doina 

Crișului” 
al Casei de 

cultură Brad 
în Ungaria 

*______ J
Evoluțiile ansamblului hune- 

dorean au cunoscut o caldă 
apreciere din partea publicului 
(amintim că pe lângă Sarvar, au 
mai fost prezentate spectacole 
și în Kormend și Sangothat), 
precum și a specialiștilor 
prezenți la festival, locul de care 
se vorbea pentru artiștii români 
fiind, bineînțeles, I.

Menționăm că taraful dirijat 
de Ionel Coza, soliștii vocali și 
instrumentiști, dansurile din 
zonele Codrului, Muntenia, Oaș 
și Valea Mureșului au atras 
aplauze la scenă deschisă. 
Dovadă a calității evoluției lor 
este invitația lansată de 
organizatori ca ansamblul 
“Doina Crișului" al Casei de 
cultură Brad să participe și anul 
viitor la festivalul de la Sarvar 
(Ungaria). (M.B.)

Deschiderea noului an școlar se apropie

Flecare se pregătește cum și cu ce poate
Printre noutățile anului 

școlar 1999-2000 se numără 
și începerea cursurilor la 1 
septembrie. Cât de pregă
tite sunt unitățile școlare 
pentru acest moment, mai 
ales că în județul nostru nu 
existau la începutul acestei 
săptămâni motive care să 
justifice prelungirea 
vacanței, am aflat într-un 
raid în zona Hunedoarei.

Centrul de Execuție 
Bugetară Hunedoara 
coordonează activitatea 
administrativ-gospodărească 
din cele 11 școli generale 
ale municipiului și din cele 
ale satelor aparținătoare, 
cât și din grădinițele cu 
program normal din acest 
teritoriu. Potrivit spuselor 
directorului CEB, dl Adrian 
Pădure, în marea majoritate 

a unităților menționate au 
fost zugrăvite interioarele, s- 
au igienizat grupurile 
sanitare și s-au reparat 
instalațiile. Din cele 172,5 
milioane de Iei alocate de 
primăria locală, au fost 
cheltuite pentru reparații 
125 milioane de lei. La 
unele unități mai trebuie 
verificate instalațiile de 
termoficare și în perspectivă 
refacerea fațadelor și a 
gardurilor. Cu excepția celor 
trei grădinițe situate la 
parterul unor blocuri și a 
școlilor rurale (mai puțin cea 
de la Hășdat), celelalte 
instituții școlare au primit 
autorizația sanitară.

Școala_____ Generală
Nr.ll Hunedoara. Dacă 
în interior instalațiile 
sanitare au fost reparate iar 

zugrăvelile, realizate cu 
ajutorul părinților și al 
oamenilor școlii, erau pe 
ultima sută de metri, 
exteriorul în schimb arată 
jalnic. Din discuțiile cu dnii 
loan Drașoveanu, director, și 
Gheorghe Muntean, director 
adjunct, am reținut că banii 
primiți (cca 30 milioane de 
lei) abia au ajuns pentru 
remedierea grupurilor 
sociale, scoaterea apei din 
subsol și cârpirea instala
țiilor de aici. Pentru 
evacuarea nămolului ar mai 
trebui alte zeci de milioane, 
iar pentru refacerea com
pletă a instalațiilor și a 
exteriorului câte 200 de 
milioane de lei. Școala cu 
cei mai numeroși elevi are 
și alte probleme din pricina 
locuitorilor cartierului, care 

îi transformă curtea în 
“spațiu de folosință 
comună”; din acest motiv 
prioritatea imediată pentru 
conducerea școlii este 
reîmprejmuirea acesteia.

Școala_____ Generală
Telluc. Nici aici exteriorul 
nu arată prea bine, fiind 
nevoie ca fațada și 
acoperișul să fie reparate, 
întrucât primăria n-a alocat 
nici un leu în acest scop, 
igienizările interioare în 
școală și internat s-au făcut 
prin eforturile părinților și 
ale dascălilor. Le-am întâlnit 
aici pe dnele Elena Dorina 
Teodorescu, director, Maria 
Popescu, Terezia Pleșa și 
Maria Herban - profesoare și 
Zoe Șuștac - pedagog, care 
ne-au împărtășit temerea că 
din motive financiare

cursurile ar putea fi mutate 
în localul vechi, ceea ce ar 
îngreuna mult procesul de 
învățământ. Banii alocați de 
Primăria Teliuc pentru 
învățământ (cca 50 de 
milioane) s-au îndreptat spre 
reamenajarea grădiniței, 
arsă în urma unui gest 
necugetat. Din păcate, nu s- 
au găsit bani nici pentru 
plata burselor și decontul 
transportului pentru elevi și 
dascăli, decum pentru 
renovarea acoperișului, prin 
care apa pătrunde și ajunge 
până la parter, motiv invocat 
pentru neautorizarea
sanitară a școlii.

Școala_____ Generală
Crlstur. în contrast cu pri
mele două școli prezentate 
instituția cristureană sur
prinde plăcut. Reparațiile 

curente, atât în exterior cât 
și în interior, se apropiau 
de sfârșit, după cum am 
putut observa și după cum 
ne asigura dl Dumitru Pop, 
patronul firmei executante. 
Multiplele lucrări s-au 
făcut în timp record 
(aproximativ o lună de 
zile), dar școala arată cum 
mulți ar dori s-o aibă. De 
altfel, dl director Traian 
Pârău mărturisea că abia 
după 10 ani de așteptări i s- 
a realizat acest vis. Când va 
primi bani de la Primăria 
Deva și pentru secția 
maghiară cu clase I-IV și 
pentru grupurile sociale

Anchetă realizată de 
Viorica ROMAN, 
Georgeta BIRLA

(Continuare în pag. 2) J
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foarte deteriorate, dumnea
lui se va putea declara pe 
deplin mulțumit. Deocam
dată, preocuparea dlui direc
tor era terminarea curățe
niei până în ziua deschiderii 
școlii.

Grupul Școlar Eco
nomic, Adminstratlv si 
de Servicii Hunedoara. 
Pentru licee, autogospodă- 
rirea și existența unor 
diverse ateliere pot constitui 
surse de venituri și mijloace 
de a-și realiza lucrări de 
întreținere și igienizare. 
Este și cazul acestui liceu, 
unde au fost efectuate igieni
zările grupurilor sociale, 
reparații ale mobilierului 
din școală și din internat din 
resurse proprii, după cum 
preciza dna Ungur, director 
adjunct. Fondurile alocate de 
primărie sunt destinate 
achitării valorii rămase de 
plătit pentru acoperișul 
atelierelor.

Grădinița cu Pro
gram Normal Nr.ll 
Hunedoara, situată în 
apropierea școlii cu același 
număr, într-un apartament 
cu trei camere, este una din

Invitație la 
Baia de Criș

Oficiul județean de consul
tanță agricolă Hunedoara- 
Deva invită producătorii 
agricoli din județ la manifes
tarea pentru revigorarea rasei 
de bovine Pinzgau, care va 
avea loc în data de 29 august 
1999, începând cu ora 10, în 
comuna Baia de Criș. Este în 
interesul, crescătorilor de 
animale să participe la 
expoziția-târg, unde sunt 
prezentate cele mai valoroase 
exemplare din această rasă 
care are un potențial ridicat de 
producție în condițiile 
specifice zonelor de altitudine 
din județul nostru.

Guvernul a aprobat 
constituirea 

fondului pentru 
învățământ

Guvernul a aprobat 
Ordonanța de Urgență privind 
constituirea fondului pentru 
învățământ, acesta urmând să 
reprezinte 2 la sută din fondul 
brut de salarii al fiecărui agent 
economic.

Ministrul Educației Națio
nale, Andrei Marga, a declarat, 
după terminarea ședinței 
Executivului, că din colectarea 
acestor bani se vor aduna anual 
între 500 și 900 de miliarde de 
lei, sume ce vor fi folosite pentru 
investițiile începute în rețeaua 
de învățământ și sistate din 
cauza lipsei de fonduri.

(Urmare din pag. 1)

mod democratic și nu se mai 
realeg la infinit protejați de 
dictatură, nu ne încălzește 
câtuși de puțin. După marile 
deziluzii ale lui 1990 și 1996 
am înțeles că oferta politică 
românească a fost și este de 
proastă calitate. Apucând 
cârma controlului total, 
luată de la un Ceaușescu 
obsedat de putere, 
politicianul postcomunist nu 
avea nimic “în buzunar”, dar 
putea avea totul. Veniți în 
politică pe jos, de la “bloc”, 
majoritatea oamenilor 
politici, la finele mandatului 
lor de parlamentar, prefect, 
primar sau directoraș pe la 
vreun SA de stat, se întorc, în 
Leganza, pe la vilele și casele 
lor de vacanță, trase pe

Flecare se pregătește Credite cu dobândă
grădinițele care nu au 
obținut autorizație sanitară, 
dat fiind spațiul foarte mic în 
care funcționează cele 4 
grupe, însumând 70 de copii. 
Curată (zugrăvită și vopsită 
anul trecut), unitatea n-a 
mai beneficiat de lucrări de 
igienizare, ne spun dnele 
educatoare Maria Deaconu și 
Olimpia Jianu, așteptându- 
se mutarea ei în clădirea 
fostei grădinițe a combina
tului, aflată în apropiere și 
încă într-o stare improprie 
acestei destinații.

învățământul - în 
atenția _ Primăriei 
Hunedoara. în strategia 
Primăriei Hunedoara, una 
dintre prioritățile actuale o 
reprezintă învățământul. 
Argumente elocvente sunt 
sumele alocate pentru acest 
an, până acum plătite 
conform planificării. De la 
dna Liana Mirea, director 
economic, am aflat valoarea 
fondurilor repartizate 
liceelor hunedorene, în care 
sunt incluse și bursele 
elevilor. Liceul Teoretic 
“Iancu de Hunedoara” a 
primit 396 de milioane lei,

Din cauza canalizării

O întreagă gospodărie e distrusă
Pentru o parte dintre 

cetățenii municipiului reșe
dință de județ, ploile - fie 
ele de primăvară, vară sau 
toamnă - au ajuns să 
devină o adevărată ame
nințare. Amenințare atât 
pentru cei care se depla
sează pe jos, cât și pentru 
“siguranța" unor încăperi 
din locuințe și gospodării.

Nu de puține ori în 
paginile cotidianului nos
tru au fost semnalate 
situații de acest fel (însoțite 
de imagini convingătoare), 
printre acestea numărân- 
du-se și cea de pe strada T. 
Braniște, din vecinătatea 
stadionului “Cetate". Deși 
de aproximativ trei luni de 
zile au început, în sfârșit, 
lucrările de reparații la 
sistemul de canalizare 
(care însă decurg precum 
într-o scenă filmată 
încetinitorul), starea 
lucruri . reclamată 
cetățenii de pe strada cu 
pricina persistă de vreo trei 
ani de zile, apa revărsată 
în urma ploilor dându-le șl 
acum de furcă la fiecare 
dezlănțuire a norilor. 
Canalizarea înfundată și 
conductele sparte fac vad 
apei scurse de-a lungul 
străzii spre curțile și casele 
oamenilor, . care sunt 
"condamnați" să asiste 

cu 
de 
de

“ÎNTRE”
veresie, strunind, din umbră, 
afaceri obținute “la cheie” 
pe nimic, îngrășate până la 
refuz din banul public. Un 
lucru e clar, anume că 
politica nu trebuie lăsată în 
practica celor “flămânzi”. 
Că dau buzna 1 Și au dat, 
suprema atracție pentru 
omul nostru politic 
rămânând puterea de a 
supune fabrici și uzine, 
spitale și 
aeroporturi 
județene”, 
injectează 
propășirea sa și a partidului, 
cu serul împuțit al propriei 
venalități. V-ați imaginat 
vreo clipă că partidele ce 

judecătorii, 
și “direcții 

pe care le 
apoi, întru

Lalescu” 353 
lei, Școala

grupurile școlare de 
construcții 421 milioane lei, 
metalurgic 748 milioane lei, 
economic 643 milioane lei, 
Colegiul de Informatică 
“Traian 
milioane
Postliceală Sanitară 131 
milioane lei. în plus, 
unitățile școlare au 
beneficiat și de dotări 
(televizoare color, copiatoare 
și calculatoare), fie din 
partea primăriei, fie din cea 
a Inspectoratului Școlar.

în concluzie. C h i a r 
dacă situația diferă de la o 
unitate la alta, nu am 
întâlnit nici un caz în care 
să se manifeste dezinteres 
pentru asigurarea unor 
condiții măcar minime de 
igienă și confort pentru 
elevi în noul an școlar. 
Atâta doar că fiecare s-a 
descurcat cum a putut, după 
sprijinul material sau în 
muncă primit. Toți 
interlocutorii noștri și-ar 
dori mai multe pentru 
instituțiile în care 
lucrează, dar sărăcia nu le 
îngăduie decât atât cât au 
făcut.

lucrurile 
jurat că 
arată ca 
val uriaș

neputincioși la urmările ce 
nu întârzie să apară.

Gospodăria familiei 
Hașa (nr.9) este cea mai 
afectată din zonă, dată 
fiind șl așezarea mai joasă 
a acesteia. După vizitarea 
gospodăriei, dacă n-ar fi 
aflat cum stau 
reporterul ar fi 
totul arată cum 
urmare a vreunul 
de apă ce ar fi scăldat la 
un moment dat întreaga 
suprafață a gospodăriei: 
pivnița s-a transformat de 
mult într-o piscină (în care 
nivelul apei depășește un 
metru înălțime), pereții 
încăperilor în care dom
nește un pregnant miros de 
mucegai sunt pe jumătate 
umezi, cu tencuiala în 
"descompunere”, teracotele 
sunt și ele mucegăite, 
grădina cu cei cca o sută de 
pomi fructiferi e moartă, 
propice doar vegetației de 
baltă...Infiltrațiile continue 
ale zidului de cărămidă au 
compromis practic definitiv 
structura de rezistență a 
casei, care, conform părerii 
expertului în construcții 
chemat în acest scop, 
trebuie refăcută..."Câtăva 
vreme evacuam apa din 
pivniță (cam de două ori pe 
lună) cu ajutorul celor de 
la Apaterm, 

luptă să-și plaseze oamenii 
în funcții de decizie iau parte 
la vreo întrecere de fruntaș 
pe ramură la îndeplinirea 
reformei?

Trist, dar adevărat, în 10 
ani România nu a reușit să 
descopere și să promoveze 
politicieni adevărați, 
oameni “peste vremuri”, 
care să scoată din gura 
buldogului corupției 
viitorul european al 
României. Lenta moarte 
economică naște stagnare, 
nu se creează valori și, 
apropo de asta, e aproape 
comedie neagră că, după 
câte-am pățit în 10 ani, 
lupta pentru președinția

subvenționată
(Urmare din pag. 1)

în cazul când nu este 
acoperit de gajul fără 
deposedare, garantarea 
completă a creditului se mai 
poate face cu următoarele: 
contract de ipotecă asupra 
terenurilor intravilane, 
contract de ipotecă asupra 
unor bunuri imobile 
(locuințe din mediul urban 
sau centre industriale, 

^construcții cu destinație

Scrisori de la cititori
Un vechi și constant cititor și colaborator al ziarului nostru, preotul 

loachim Danciu din Almașul Mic de Munte (Balșa), ne scrie că familia sa a 
trecut printr-un moment dificil și ne roagă să inserăm in ziar următoarele:

“Doamna preoteasă Dorica Danciu din satul Almașul Mic de Munte - 
Balșa aduce pe această cate, din suflet, cele mai frumoase și sincere 
mulțumiri stimatei doamne și dlui dr. Angelescu de la Spitalul județean Deva 
- secția oftalmologie, precum și întregului personal de la această secție 
pentru tot ce au făcut pentru dânsa și poate vor mai face și in viitor.

Aceleași frumoase gânduri și mulțumiri transmite pe această cale și 
stimatei doamne dr. C. Roman, de la Spitalul municipal - secția diabet din 
Orăștie la fel pentru tot ce a făcut și face mai departe pentru dânsa".

Semnează pentru dânsa soțul ei, preot ic. loachim Danciu.
Cu stimă și gânduri bune pentru tot personalul de la redacție și multe 

și frumoase mulțumiri.
Pr.ic I. Danciu

)

ajutorul pompierilor”, ne 
spune dna Izabela Hașa; 
"iar noi trebuia să 
încălțăm cizme de cauciuc 
până la colțul străzii, în 
timp ce pe fetița noastră o 
scoteam din curte ducând-o 
în spate"...

Demersurile proprieta
rilor către cei în drept să 
rezolve sau măcar să ame
lioreze o astfel de situație 
n-au prea dat roade. 
Dimpotrivă. “Ne-am adre
sat atât Apatermului, cât și 
Primăriei locale, dar n-am 
rezolvat practic nimic; mai 
mult, am fost atât de 
umiliți, stând tot timpul pe 
la uși și uneori fiind dațl 
afară...Pe de altă parte, 
asigurarea casei și 
grădinei nu ne-a folosit 
deloc, ASIT găsind tot felul

României rescoate în top, 
de la naftalină, candida
turile dlor Iliescu și Roman 
ca singură alternativă, zice- 
se viabilă, la tarele grele 
ale acestei legislaturi. Ca și 
când, dacă stai puțin cu 
spatele la putere sau la 
colegii din coaliție, înveți 
lecția reformei de care, 
atunci când ai putut s-o 
aplici, te-ai ferit ca dracul 
de tămâie.

Intre timp noi am rămas 
și rămânem și pe 
departe “ÎNTRE”. 
“ÎNTRE” care are 

mai 
Un 
ca 

nefaste limite mizeriile unui 
sistem corupt, sărăcia și 
știrbirea demnității na
ționale.

industrială sau comer
cială), contract de gaj pe 
fondul de comerț, contract 
de gaj asupra recoltei, 
contract de gaj cu depo
sedare de bunuri mobi
liare, contract de cauțiuhe 
(fidejusiune), depozit 
colateral constituit la CEC, 
scrisoare de garanție 
emisă de Fondul de garan
tare a creditului rural sau 
cu cesiune de creanță.

de motive pentru care nu 
ne pot despăgubi", ne 
relatează cu amărăciune 
dna Hașa.

Așadar, după aproape 
40 de ani de existență 
liniștită și “la locul ei”, o 
gospodărie e practic pe 
cale de a fi complet 
distrusă (pe lângă altele 
mal mult sau mal puțin 
afectate de o canalizare 
nefuncțională), din cauza 
nepăsării și ignoranței pe 
care cei responsabili (în 
cazul de față irespon
sabili) le manifestă față de 
problemele cetățenilor 
orașului, care plătesc 
constant din buzunarul 
propriu pentru buna 
funcționare a serviciilor 
de acest fel.

Georgeta BÎRLA

Aspect din interiorul unei' 
încăperi a imobilului 

afectat.
Foto: Traian MÂNU

MMM
Vremea va fi 

predominant frumoasă, 
dar răcoroasă noaptea 
și dimineața. Cerul va fi 
variabil, răzleț la deal și 
la munte fiind posibile 
ploi. Vântul va sufla slab 
la moderat cu inten
sificări în zona de deal și 
munte. Dimineața în 
zonele joase se va 
semnala ceață. Tempe
raturile minime vor fi 
cuprinse între 10 și 16 
grade, iar maximele între 
24 și 28 de grade 
Celsius. (A. Iursicsin)

r
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Z BERBEC
Sunteți bine dispus și vă 

decideți să nu vă lăsați 
deranjați de nimeni și de 
nimic. Veselia dv. este 
molipsitoare, deci veți 
câștiga ușor bunăvoința 
celor din jur.

2 TAUR
Situația de la locul de 

muncă, precum și cea 
materială, evoluează înspre 
bine. Nu același lucru se 
poate spune însă despre 
viața personală.

2 GEMENI
începe o perioadă 

deosebit de activă în viața 
dv., în care vă interesează și 
vă preocupă din ce în ce mai 
multe probleme iar cu cei din 
jur vă veți înțelege foarte 
bine.

Z RAC
Dacă veți fi nedreptățiți la 

locul de muncă, nu vă 
apucați de strigat și de 
trântit, ci încercați să Vă 
purtați în mod diplomat; alte 
metode ar putea fi în 
defavoarea dv.

Z LEU
Nu vă puteți plânge, 

poziția astrelor e favorabilă, 
veți avea parte de multe 
bucurii în plan sentimental. 
Puteți fi mândru de familie și 
de partenera dv.

O FECIOARĂ
Uranus garantează 

schimbarea situației într-o 
direcție favorabilă. Profitați 
de orice posibilitate pentru a 
vă consolida poziția ori 
pentru a fi promovat.

Z BALANȚĂ»
Vreți din ce în ce mai mult 

și nu sunteți mulțumiți 
niciodată; dar nu aveți 
dreptate! Dv. nu vedeți 
pădurea din cauza copacilor, 
dar succesul se află chiar 
lângă dv.

3 SCORPION
Dacă primiți o propunere, 

analizați-o cu atenție înainte 
de a lua o decizie, să nu 
aveți parte de regrete mai 
târziu.

SĂGETĂTOR
Cei născuți la începutul lui 

decembrie se pot aștepta la 
o întorsătură radicală și 
benefică în viața particulară. 
Nativele zodiei au toate 
șansele să găsească 
partenerul ideal.

CAPRICORN
Din punct de vedere 

profesional, lucrurile merg 
foarte bine. Puteți obține un 
avans față de ceilalți, 
datorită aptitudinilor dv. și 
faptului că sunteți 
descurcăreți.

Z NkKSkWR
Partenerul vă pune într-o 

situație dificilă. Problemele 
sale cu sănătatea sau cu 
serviciul vă afectează pe 
amândoi.

Z PEȘTI
Astăzi sunteți plini de voie 

bună, de energie și putere. 
Ocaziile de afaceri se 
înmulțesc, și, ca atare, 
situația materială se poate 
îmbunătăți.

x____________ __________/
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O pură coincidență a făcut să-l abordăm pe dl Nicolae 
Bărcean, primarul comunei, chiar in ziua de 23 august. Mai 
menționăm că dânsul este unicul primar socialist (este membru 
PS) din județ. N-am discutat despre evenimentul ce a avut loc în 
23 august 1944, lăsând în seama istoricilor treaba asta cu 
specificarea că momentul nu se poate șterge din istoria româ
nilor, ci despre problemele cu care se confruntă localitatea.

- Cum este viața unui primar, die Bârcean?
- Dificilă, fiindcă vrem să facem multe pentru Mărtinești și n- 

avem cu ce. Adică n-avem bani. Le-am explicat oamenilor treaba 
asta și ei înțeleg. Tocmai de aceea ne bucură că vin la acțiunile de 
interes general ce le organizăm, iar orice reușită cât de mică ne 
stimulează.

- Spuneți-ne o reușită recentă.
- Realizarea unui pod de beton în satul de reședință. L-am 

făcut cu bani foarte puțini și cu multă muncă din partea sătenilor.
- Muncă patriotică?
- Ziceți-i cum vreți, nu asta contează. De podul respectiv era 

neapărată nevoie. Le-am spus oamenilor că nu avem decât puțini 
bani. “Haideți să-l facem împreună" - i-am chemat și au venit. După 
părerea mea oamenii răspund la chemări dacă știi cum să-i 
mobilizezi.

- Știm că aplicarea Legii fondului funciar este mult 
întârziată la Mărtinești.

- Așa este, deși în ultima vreme am accelerat-o. Măsurarea 
pământului s-a încheiat în Mărtinești, Jeledinți și Turmaș. în prezent 
se lucrează la Dîncu Mic. Vreau să subliniez că dl Ovidiu Antal, un

topometrist foarte priceput, în prezent pensionar, face o treabă 
bună.

- La Dîncu Mare?
- încă n-am început. Vreau să spun că acolo lucrurile sunt 

încurcate, în sensul că sunt foarte multe parcele.
- Cum colaborați cu consilierii?
- Bine. La începutul actualei legislaturi au fost câteva ne

înțelegeri, dar s-au lămurit. în prezent consilierii sunt alături de noi 
în tot ceea ce inițiem și organizăm. în 1997, de pildă, am inițiat o 
vastă acțiune de curățare a pășunilor, căci s-au împădurit tare. Cu 
ajutorul consilierilor am organizat toată treaba, am mobilizat 
oamenii. Am reușit să curățăm până acum 120 ha.

- Ce vă călăuzește în activitatea de fiecare zi?
- Eu sunt născut și crescut în Mărtinești și m-am căsătorit în 

Dîncu Mic. Dl loan Burs, viceprimar, este tot fiu al comunei. Suntem 
membri ai Partidului Socialist, dar nu contează culoarea politică. 
Amândoi am pornit la drum cu hotărârea să facem ceva pentru 
localitatea noastră. De aceea - cum v-am spus - ne bucură orice 
reușită oricât de mică ar fi ea.

- Am văzut pe multe garduri “Nlcu primar".
- A rămas de la alegerile din '96. Oamenii țin la mine, vin și mă 

caută în problemele mari. Ne sfătuim, îi consultăm în toate treburile 
localității.

- Și dv țineți la oameni?
- Bineînțeles. Am multe rude, prieteni. Și apoi îmi iubesc 

comuna și îi vreau binele, deși, ca și țara întreagă, trece prin 
vremuri grele.

Apa de băut; - o 
singură sursă?!

Fântâna de la Pogăcea 
este singura sursă de apă 
potabilă pentru oameni. 
Doamne ferește să se în
tâmple ceva. Am aflat acest 
lucru după ce am văzut pe
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principala stradă din Mărti- Jl I 

nești oameni cărând aceas- ■ | 1 
tă apă pe cărucioare, în tot • I !
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felul de butelii din plastic. 
Oare nu se găsește altă 

sursă? Sau alte surse?

Mohora la Mărtinești
Primarul comunei a 

prezentat o situație econo
mică a comunei din ultimii 
ani, precum și proiectele 
de perspectivă. S-au pus 
întrebări și s-au dat răs
punsuri, cele mai multe le
gate de pământ și situația 
lui.

Recent, la Căminul cul
tural din Mărtinești a fost 
prezent și Tudor Mohora, 
președintele Partidului So
cialist. Dl Mohora s-a în
tâlnit cu membri ai con
siliului local, aparatul pri
măriei și cetățeni ai 
comunei.
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Speranțe mari - bani

Marile speranțe ale oa
menilor din comună sunt 
legate de trei mari inves
tiții. Prima este introduce
rea apei potabile în șase 
sate. Proiectul este termi
nat. Este contractat și exe
cutorul. Chestiunea este 
că pentru a porni serios 
treaba ar fi nevoie de 6 
miliarde de lei. Din partea 
primăriei și ceea ce trebu
ia făcut pentru introduce
rea gazului metan în toate 
cele șapte sate ale comu
nei este finalizat. S-a bătut 
la multe porți din țară pen
tru a se realiza acest lu
cru. Totul este gata. Impor-

tant de știut este faptul că 
tot ce s-a făcut până 
acum, s-a făcut pe banii 
oamenilor. Dar când este 
vorba de 17 miliarde... 
Practic, în prezent se aș
teaptă subvenția promisă. 
Cea de-a treia mare spe
ranță a cetățenilor din 
zonă este legată de drumul 
D46 Mărtinești - Jeledinți. 
Pentru ca această treabă 
să fie dusă până la capăt 
ar trebui cam 6,7 miliarde 
de lei. Documentația este 
gata. Acum se așteaptă, ca 
punct de pornire, cele 50 
de milioane de lei promise 
de Consiliul județean.

rmvTINERII SI CARTEA
Biblioteca din Mărti

nești are aproape 8000 de 
volume, făcând parte din 
bibliotecile de mărime 
medie din județ. Dintre 
acestea circa 400 de vo
lume sunt de limbă ma
ghiară, în satul Jeledinți 
trăind mulți unguri. Am în- 
trebat-o pe dna Marinela 
Bîrcean dacă merg oame
nii la bilbiotecă. “Da, dar 
mă duc și eu pe la ei. Pun 
cărți în mașină și mă duc 
pe la cei cărora le place 
să citească. îi cunosc pe 
fiecare și știu ce fel de lec
tură preferă. Or, cu ocazia 
respectivă îmi spun ce ar 
vrea să citească. La urmă-

toarea deplasare le duc 
ceea ce au comandat”. “Ce 
citesc oamenii?” “Litera
tură univerală și pentru co
pii”. “Sunt mulți tineri prin
tre cititori?” “Da, și faptul 
acesta mă bucură. E bine 
că tinerii citesc. Tocmai de 
aceea îi încurajez.”

Dna Marinela B. este 
puțin cam supărată că de 
multă vreme n-au ajuns la 
Mărtinești cărți noi. l-am 
spus să ceară la primărie 
bani să cumpere. Mi-a răs
puns că face foarte des 
treaba asta, dar primăria 
n-are bani. Cunoaște lucrul 
acfesta deoarece chiar so
țul dânsei este primar.

■

-CSRUie SA RECUNOAȘTEM
T"c“ .... n cn>ll» UIU M

r

t ———. -...... ~i
Pagină realizată de

Valentin NEA GU și Traian BONDOR

Supraviețuim, dar greu
Dna Rozalia Bokes 

este contabilă la primărie, 
așa că știe foarte bine cum 
stă localitatea cu bugetul. 
Ne-a spus-o verde în față:

- Supraviețuim, dar si
tuația este foarte grea.

Interlocutoarea ne-a 
spus că veniturile constau 
din 240 milioane lei pri
mite de la bugetul central 
și din 385 milioane ce se 
vor aduna din impozite și 
taxe locale. Dna Rozalia 
crede că din impozite și 
taxe locale nu se va realiza. 
mai mult de 200 milioane 
de lei. în ce privește chel
tuielile acestea vor avea

următoarele destinații: 
300 milioane cheltuielile 
primăriei, cultura va primi 
25 milioane lei, școlile - 5 
milioane, 30 milioane vor 
fi destinate ajutoarelor so
ciale, 200 milioane repa
rării de drumuri și ilumi
natului public, 90 milioane 
reprezentând salariile 
celor de la circa veterinară 
ș.a.

- Sperăm că vom primi 
bani mai mulți cu prilejul 
rectificării bugetului, ne-a 
mai spus dna contabilă. 
Altfel...

- Altfel?
- Va fi foarte greu.

Vorbe,
Dl loan Burs, viceprimar, 

ne-a spus că actuala 
echipă ce conduce comuna 
are planuri foarte bune în 
ce privește localitatea - mo
dernizarea drumului spre 
Jeledinți, introducerea ga
zului metan, a apei ș.a. In
troducerea apei în Mărti
nești, Tămășasa, Dîncu 
Mare și Dîncu Mic a și fost 
licitată și lucrarea ar putea 
începe, dar nu sunt bani. 
Interlocutorul ne-a spus:

- Am fost de multe ori la 
Consiliul județean și la

vorbe
Prefectură - inclusiv în audi
ență la dl subprefect - și de 
fiecare dată ni s-au promis 
bani, ca să putem începe 
cele trei lucrări. Din păcate, 
am rămas doar cu vorbele. 
Parcă văd că vom primi 
ceva spre sfârșitul anului 
când n-o să-i putem folosi. 
“Metal Expres" din Deva, 
care a câștigat licitația la 
introducerea apei în cele 
patru sate, ar putea începe 
oricând lucrarea. Sperăm 
ca la rectificarea bugetului 
să primim ceva.

Tractoare 
particulare

Numărul tractoarelor parti
culare a ajuns la 20. Cele mai 
multe - 12 - se află în satul 
Jeledinți. Drept rezultat, în satul 
respectiv, recunoscut pentru 
hărnicia oamenilor săi, nu ră
mâne nici un petic de pământ 
necultivat, în vreme ce în 
Dîncu Mare suprafața de teren 
nelucrată este foarte mare.

Scad
efectivele

în comună, mai bine zis în 
ogrăzile oamenilor, sunt la ora 
actuală 812 bovine, 2120 
ovine, 725 de porci ș.a. Dl Du
mitru Bîlc, agent agricol, ne 
spunea că efectivele scad 
mereu la toate speciile deoa
rece populația îmbătrânește 
mereu.

Doctorul, scump la vedere
Când am intrat în Dis

pensarul medical al co
munei am găsit o femeie 
de 62 de ani care, aproape 
plângând, spunea că este 
foarte bolnavă. I s-a luat 
tensiunea și i s-a dat o 
trimitere la ecograf. 
Tensiunea i-a luat-o dna 
Cornelia Bota, moașă, iar 
trimiterea a scris-o Raluca 
Avădanei, asistentă.

- Unde este medicul?
- Astăzi nu este, ni s-a 

răspuns.
Am întrebat și de ce. 

Probabil mai are ceva pro
bleme cu dosarul. Care do
sar? Cel privind medicul de 
familie. Și uite așa, am 
ajuns la esențial.

Fără a mai lungi poves
tea, deși ar fi multe de 
spus, scriem așa. eDin 
cele spuse de angajate, în 
dispensar au mai rămas 
două încăperi, din care una 
de primire. Pe celelalte pri
măria a pus lacăt. eComu- 
na are șapte sate, dar me
dicul Octavian Teodorescu 
“a mai rămas cu Turmașul, 
Mărtineștiul și o parte din 
Jeledinți. Celelalte patru 
sate au alți trei medici de

familie din Orăștie. o între 
primărie și dr. Octavian Teo
dorescu există de mai multă 
vreme divergențe. • Asis
tenta și moașa consideră că 
este singurul dispensar din 
județ care plătește chirie.
Cei aproape 600.000 de lei torul Teodorescu nu-și face 
trebuie plătiți de angajați și treaba.

pentru că nu sunt pe listele 
noastre. Să meargă la 
Orăștie!"

Despre această chesti
une am discutat cu mai 
mulți cetățeni din Mărtinești. 
Răspunsul a fost că doc-

în atenția Direcției sanitare

se consideră o sumă prea 
mare pe lună. eDna Bota 
consideră că asistența me
dicală din Mărtinești a “slă
bit" mult în ultimii ani. evin 
oameni pe care nu-i pot 
ajuta pentru că nu sunt în
scriși pe listele de familie 
ale medicului Teodorescu".

e“Cum să-i refuz? îi cu
nosc de 32 de ani de când 
lucrez aici!"

Ca o concluzie care a 
rămas din lunga noastră 
discuție cu cei care 
veghează (sau ar trebui) la 
sănătatea celor aproximativ 
1500 de oameni ai comunei 
o considerăm pe aceasta: 
“Vin oameni după 
adeverințe. Nu le putem da

Primăria 
încearcă
ceva...

“Doctorul Teodorescu 
vine când vrea la Mărtinești - 
spune primarul Nicolae 
Bârcean. Oamenii se plâng. 
Am avut și cazuri în care nu 
s-a putut înmormânta omul 
pentru că nu a venit medi
cul. A promis și preotului din 
comună. Degeaba”.

în ceea ce privește lega
litatea acestor demersuri, 
iată care sunt spusele pri
marului. • închirierea spa
țiului în care se află dis
pensarul s-a realizat printr-o 
hotărâre a Consiliului local.

■

• Dacă și celelalte încăperi 
ale dispensarului se vor - 
mâine vor fi la dispoziția 
lor. “Am primit acum, și va fi 
discutată în consiliul local, 
o cerere prin care să nu se 
mai plătească chiria pe 
spațiul din dispensar. Va fi 
dezbătută în consiliul local. 
Să vedem ce urmează". 
(Nicoale Bârcean )

• La Direcția sanitară 
au fost trimise mai multe 
sesizări potrivit cărora dr. 
Teodorescu nu-și face no
bila meserie de apărător al 
sănătății oamenilor. Nu s-a 
primit nici un răspuns.

• Legea privind asigu
rările de sănătate este 
“anapoda”. Aceasta încu
rajează incompetența și 
încurcă oamenii”. «Oa
menii din Mărtinești ar 
avea nevoie de un medic 
bun, care să le cunoască 
bolile, care să-i ajute la 
necaz. «Acum, cu patru 
medici de familie în șapte 
sate, înscriși pe tot felul de 
liste, în care se regăsește 
mama dar fiica nu, oa
menii nu mai știu încotro 
s-o apuce. La Orăștie..., la 
Deva..., la...
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Luni 30 august
12.00 TVR Info
12.05 Atletism
13.30 Medicina pentru toți
14.10 Santa Barbara (r)
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.30 O familie ciudată (s)
18.10 Mistere și minuni (do, ep. 17)
19.10 Sunset Beach (s, ep.519)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
21.00 Preotul și cârciumărița (s, ep. 15)
21.45 Teatru TV prezintă: “jocul ielelor"
23.00 Jurnalul de noapte. Sport

Marți 31 august
9.30 Matineu de vacanță
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.05 TVR lași
13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r)
16.00 Emisiune în limba 

maghiară
17.30 Mistere și minuni (do,

ep. 18)
19.10 Sunset Beach (s, ep. 

511)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
21.00 O nuntă (f.a. SUA 1978)
23.05 Jurnalul de noapte. Sport

Miercuri 1 septembrie
9.30 Matineu de vacanță
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.05 TVR lași
13.00 TVR Timișoara
15.00 Atletism CM de la Sevilla
17.30 O familie ciudată (s, ep. 54)
18.10 Mistere și minuni (do, ep. 19)
19.10 Sunset Beach (s, ep. 521)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
21.00 Lumea bărbaților (s, ep. 23)
22.00 Clive James: Vedere din Mexico City (do) 
23.00Jurnalul de noapte

Joi 2 septembrie
9.30 Matineu de vacanță
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.05 TVR lași
13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r)
15.00 Lumea bărbaților (r)
17.30 O familie ciudată (s, ep.55)
18.10 Mistere și minuni (do. ep. 20)
19.10 Sunset Beach (s, ep. 522)
20.00 Jurnal. Meteo
21.00 Miracole (s, ep. 15)
23.00 Jurnalul de noapte. Sport
23.20 Patrula (f.a. SUA’91)

Vineri 3 septembrie
9.00 Matineu de vacanță
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.05 TVR lași
13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r)
15.00 TVR Craiova *
15.30 Em. în limba germană
17.30 Gimnastică CN ale României
19.10 Sunset Beach (s, ep. 523)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
20.45 Camera misterelor
21.00 Miracole (s, ep. 17)
21.50 Constanza (f.a., partea I)
23.25 Jurnal de noapte. Sport

Sâmbătă 4 septembrie
8.30 Mica sirenă (d.a)
9.05 Povești de adormit copiii (s)
9.30 Satisfacție (co SUA ’88)
11.00 întâlnirea de sâmbătă
14.10 Arca... Marinei ancorează
17.30 Star Trek (s, ep. 24); Cronici marțiene; 

Club 2020; In drum spre stele
18.30 O familie ciudată (s, ep. 56)
19.00 Gimnastică CN ale României
20.00 Jurnal. Meteo
20.30 Farmece (s, ep. 17)
21.20 Fotbal Prelim. CE: Slovacia - România
23.30 Mai introduceți o fisă (co. SUA ’73)

Duminică 5 septembrie
8.00 Personaje celebre (d.a)
9.30 Ursulețul Winnie (d.a) 
9.05 Kiki Riki Miki 
11.00 Viața satului
12.00 Gimnastică CN ale României
14.10 E șansa tal (div.)
16.20 Atlas
16.45 Mistere și minuni (s)
18.00 O familie ciudată (s, ep. 

57)
18.30 Ivanhoe (s. BBC 1997, 

ep- 4)
19.30 Fotbal
20.00 Jurnal. Meteo
20.30 7 zile în România
21.00 Doamna Delafield vrea 

16.45 Mii«I
minuni

să se mărite (co. SUA, ’86)
22.40 Vizitatorul (s, ep. 12)

Luni 30 august
12.00 Sensul tranziției (r)
14.00 Conviețuiri (mag.)
15.00 Rebelui (s, ep. 125)
15.45 Filmele săptămânii
16.00 Grecia (s, ep. 139)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 955)
17.30 Sighișoara - dialoguri 

medievale (p. VII)
18.00 Nimic sfânt (s, ep. 3)
19.00 Oameni care au fost
19.30 Mapamond
20.00 Șobolanii roșii (dramă, 

România ’91)
22.00 Fotbal

■ W

*

Marți 31 august
8.50 Tip-Top, Mini-Top (r)
10.15 Limbi străine. Engleză
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Stăpânul lumii (r)
13.10 Căsuța din prerie (s, ep. 91)
14.00 Conviețuiri
15.00 Rebelul (s, ep. 126)
15.50 TVR Info
16.00 Grecia (s, ep. 140)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 956)
17.30 Parcurile dendrologice din România
18.00 Nimic sfânt (s, ep. 4)
19.00 Autografe muzicale
20.00 O seară la Corbeanca
21.00 Universul cunoașterii
22.00 Credo

Miercuri 1 septembrie
10.15 Limbi străine. Franceză
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Stăpânul lumii (r)
12.00 Ultimul tren (r)
13.10 Dragostea contează (s, ep. 8)
14.00 Emisiune în limba maghiară
15.00 Rebelul (s, ep. 127)
16.00 Grecia (s, ep. 141)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 957)
17.30 Medicina pentru toți (r)
18.00 Nimic sfânt (s, ep. 5)
19.00 Tinere talente (p. V)
19.30 Em. pt. persoanele cu handicap
20.00 Conrack (dramă SUA 1974)

Joi 2 septembrie
10.15 Limbi străine. Germană
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Stăpânul lumii (r)
12.00 Un cântec pentru fiecare
13.10 Dragostea contează (s, ep. 9)
14.00 Emisiune în limba germană
15.00 Rebelul (s, ep. 128)
16.00 Grecia (s, ep. 142)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 958)
17.30 Impact
18.00 Nimic sfânt (s, ep. 6)
20.00 Aceasta este marea.țco.Anglia 1995)
21.40 Față în față cu autorul
23.25 Cultura în lume

Vineri 3 septembrie
8.00 Sailor Moon (r)
10.15 Limbi străine. Spaniolă (r)
11.10 Stăpânul lumii (r)
12.00 Tezaur folcloric (r)
13.10 Dragostea contează (s, ep.10)
14.00 TVR Craiova
14.30 TVR Cluj-Napoca
15.05 Rebelul (s)
16.00 Grecia (s, ep. 143)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Tribuna partidelor parlamentare
18.00 Cinematograful vremii noastre
19.15 Cu ochii’n 4 (r)
20.00 Teatru Național: Telerecital llie Gheorghe
22.40 Tom Jones (s, ep. 4)

Sâmbătă 4 septembrie
8.00 Palete (do)
8.30 Sailor Moon (d.a)
9.00 Bzzz. Magazin pentru copii... mai mari!
10.10 Toate pânzele sus (s.)
12.30 TVR Timișoara
14.00 Avocații (s, ep. 4)
14.55 Videoclipuri
16.00 Grecia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Mic dicționar al personalităților pentru cei 

mid
18.00 Serial de călătorii (do)
18.55 Filmele săptămânii
19.00 Bună seara, amintiri! Recital Stela Popescu
20.30 Teatru Național de Televiziune “Hangița”

Duminică 5 septembrie
8.00 Palete (do)
8.30 Miracol (do)
9.00 Cronica Amazoniei (do)
9.30 Arca lui Noe (r)
10.30 Integrale Marc Lavoine + Peter Kingsberry
11.30 TVR lași
13.30 Știrile... XXL pentru copii și tineret
14.00 Avocații (s, ep.5)
14.55 Videoclipuri
16.00 Grecia (s, ep. 145)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 961)
18.30 Rumba-Tumba... și copiii cântă ce vor ei!
20.00 Un secol de cinema: Sonja Henie

Luni 30 august
10.50 Știri
11.00 Kelly (s)
11.30 Aventuri în junglă (s)
12.00 Tropical Heat (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s)
14.00 Esmeralda-(s)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 106)
16.10 Luz Maria (s, ep. 72)
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 22,23) 
19.00 Observator
20.00 Pericol iminent (s, ep. 44)
20.50 Raven (s, ep. 21)
21.45 Burlacul (s)
22.15 Observator
22.45 Mirajul Lunii (thriller SUA ’96)

Marți 31 august
10.50 Știri
11.00 Kelly (s)
11.30 Aventuri în junglă (s)
12.00 Tropical Heat (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s)
14.00 Esmeralda (s)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 107)
16.10 Luz Maria (s, ep. 73)
17.00 Știri
17.25 Elena, viata mea (s, ep.

24,25)
19.00 Observator
20.00 Cuvinte pe geam (dramă 

SUA ’95)
21.45 Fără obligații (s)
22.15 Observator
22.45 Ai încredere în mine 

(f.p.SUA ’94)

20 00 CinwM* 
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Miercuri 1 septembrie
10:50 Știri
11.00 Kelly (s)
11.30 Aventuri în junglă (s)
12.00 Tropical Heat (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s)
14.00 Esmeralda (s, ep. 99)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 108)
16.10 Luz Maria (s, ep. 74)
17.00 Știrile amiezii
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 26, 27)
19.00 Observator
20.00 Desperado (f.a. SUA ’95)
22.00 Observator
22.45 S-a întâmplat într-o noapte (co SUA 1934)

Joi 2 septembrie
10.50 Știri
11.00 Kelly (s)
11.30 Aventuri în junglă (s)
12.00 Tropical Heat (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s)

14.00 Esmeralda (s, ep. 100)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 109)
16.10 Luz Maria (s, ep. 75) 
17.00 Știri
17.25 Elena; viata mea (s, ep. 

28, 29)
19.00 Observator
20.00 Armă supremă (f.a. SUA 

1997)
21.45 Brigada mobilă
22.15 Observator
23.15 Superpolițiștii din Miami

(f.a. SUA ’85)

Vineri 3 septembrie
10.50 Știri
11.00 Brenda Starr (f.a. SUA 1995)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Hotel New Hampshire (dramă SUA 1984)
15.00 Ape liniștite (s)
16.00 Luz Maria (s, ep.76)
17.25 Elena, viața mea (s)
19.00 Observator
20.00 Operațiunea Delta Force (f.a. SUA 1996)
22.00 Observator
22.30 Baywatch Nights (s, ep. 43)

Sâmbătă 4 septembrie
8.00 Teo și Mircea Șou
12.15 Casa de piatră
12.45 Constelația cinema (mag.)
13.15 Nightman (s, ep. 10)
14.15 Tropical Heat (s, ep. 43)
15.15 Buni prieteni
18.00 Elena, viața mea (s, ep. 8)
19.00 Observator
19.30 Sâmbete și zâmbete
20.00 Asasinul Mafiei (f.a. SUA 1991)
21.45 Pretender (s)
22.30 Observator

Duminică 5 septembrie
8.00 Teo și Mircea Șou
11.15 Creatorul de stele (s. SUA 1981, ep. 2)
12.10 Tot înainte... printre ruine (co. Anglia 1967)
14.00 Familia în vacanță
18.00 Elena, viața mea (s, ep. 33)
19.00 Observator
20.00 TeleEurobingo
22.30 O noapte cu Adrian Păunescu

Luni 30 august
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Culoare purpurie (r)
13.00 Știrile PRO TV
15.00 Ștrengărița (s, ep. 90)
16.15 Tânăr și neliniștit (s, ep. 

821)
17.00 Știrile PRO TV
17.40 Aripile pasiunii (s, ep. 78)'
18.30 Inimă de țigancă (s, ep.

84)
19.30 Știrile PRO TV ’
20.30 Vulturii legii ( SUA 1986)
22.25 Știrile PRO TV

Marți 31 august
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.00 Vulturii legii (r)
13.00 Știrile PRO TV
13.10 Chiulangiul (r)
15.00 Ștrengărița (s, ep. 91)
16.15 Tânăr și neliniștit (s, ep. 822)
1.7.00 Știrile PRO TV
17.40 Aripile pasiunii (s, ep. 79)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep.85)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Renegatul (s, ep. 18)
21.30 Walker, polițist texan (s)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 82)
23.00 Millennium (s, ep. 41)

Miercuri 1 septembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
12.30 Adevărul gol-goluț (s) 
13.00 Știrile PRO TV
13.10 Viață de jucărie (r)
14.30 Familia Bundy (s) 
15.00 Ștrengărița (s, ep. 92)
16.15 Tânăr și neliniștit (s, ep. 823) 
17.00 Știrile PRO TV
17.40 Aripile pasiunii (s, ep.

80)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep.

86)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 In numele fiului (dramă 

SUA ’90)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 83)
00.30 Dulce libertate (co. SUA 

1986)

Joi 2 septembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
12.30 News Radio (s)
13.00 Știrile PRO TV
15.00 Ștrengărița (s, ep. 93)
16.10 Tânăr și neliniștit (s, ep. 824) 
17.00 Știrile PRO TV
17.40 Aripile pasiunii (s, ep. 81)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 87)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s, ep. 141)
21.30 Mercenarii (s, ep. 31)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 84)
23.00 Millennium (s, ep. 43)

Vineri 3 septembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.45 Melrose Place (r) 
13.00 Știrile PRO TV
14.30 Familia Bundy (s)
15.00 Ștrengărița (s, ultimul episod)
16.15 Tânăr și neliniștit (s, ep. 825) 
17.00 Știrile PRO TV
17.40 Aripile pasiunii (s, ep. 82)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 88)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Dosarele X (s, ep. 1)
21.30 Profiler (s, ep.1)
22.25 Știrile PRO TV

Sâmbătă 4 septembrie
9.00 Povestiri din Marea Sudului (s)
10.00 Lois și Clark (s, ep. 39)
11.00 ProMotor
11.30 www.apropo.ro (informații despre Colegiu 

PRO)
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Generația PRO
13.45 Bebe (s, ep. 30)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Ministerul Comediei
21.00 Demolatorul (co. SUA ’93)
22.55 Știrile PRO TV
23.00 Colombo (f.p.SUA)

Duminică 5 septembrie
9.00 Super Abracadabra
9.30 Lassie II (s, ep. 10)
11.00 Oamenii secolului (s, do)
12.00 Profeții despre trecut
13.00 Știrile PRO TV
13.30 Te uiți și câștigi!
18.30 Beverly Hills (s, ep.1)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Propunere indecentă (dramă SUA 1993)
22.30 Procesul etapei

http://www.apropo.ro
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Luni 30 august
9.00 Dimineața la PRIMA 
13.00 Nadine Show
14.00 Karaoke Show (r)
15.00 Viața în direct
16.00 Telenovelă (s)
17.00 Nadine Show
18.00 Știri
19.00 Tiberiu & Tibanu
20.15 Dosarele Y
20.50 Real TV
21.00 Serial
22.00 Tiberiu & Tibanu

Marți 31 august
9.00 Dimineața cu PRIMA 
13.00 Nadine Show
14.00 Karaoke Show (r)
15.00 Viața în direct
16.00 Telenovelă (s)
17.00 Nadine Show
18.00 Știri
19.00 Tiberiu & Tibanu
19.15 Karaoke Show
20.15 Film artistic
22.00 Tiberiu & Tibanu

Miercuri 1 septembrie
9.00 Dimineața cu PRIMA 
13.00 Nadine Show

14.00 Karaoke Show (r) 
15.00 Viața în direct 
16.00 Telenovelă (s) 
17.00 Nadine Show 
18.00 Știri 
19.00 Tiberiu & Tibanu
19.15 Karaoke Show"
20.15 Comisarul Rex (s) 
21.00 Film serial 
22.00 Tiberiu & Tibanu

Joi 2 septembrie
9.00 Dimineața cu PRIMA 
13.00 Nadine Show 
14.00 Karaoke Show (r) 
15.00 Viața în direct 
16.00 Telenovelă (s) 
17.00 Nadine Show 
18.00 Știri 
19.00 Tiberiu & Tibanu
19.15 Karaoke Show
20.15 Film artistic
21.30 Apel de urgență 
22.00 Tiberiu & Tibanu

Vineri 3 septembrie
9.00 Dimineața cu PRIMA 
13.00 Nadine Show 
14.00 Karaoke Show (r) 
15.00 Viața în direct 
16.00 Telenovelă (s) 
17.00 Nadine Show 
18.00 Știri 
19.00 Tiberiu & Tibanu
19.15 Karaoke Show
20.15 Alegeți filmul
21.30 Real IV
22.00 Tiberiu & Tibanu

Sâmbătă 4 septembrie
7.00 Emisiune pentru copii 
12.00 Sport Magazin 
13.00 Motor Plus
13.30 Apel de urgență 
14.00 Real TV
14.30 Dosarele Y 
15.00 Comisarul Rex 
16.00 Telenovelă 
18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă (div.) 
19.00 Hai noroc și voie bună (div.) 
21.00 Film artistic
22.00 Real TV
22.45 Ștjri 
23.00 Showul de noapte

I

Duminică 5 septembrie
7.00 Emisiune pentru copii 
11.00 Duminica la prânz 
12.00 Vacanță a la Petrișor
12.30 Tiberiu & Tibanu
13.30 Emisiune de folclor 
14.00 Cinemagia
14.30 Film artistic 
16.00 Telenovelă 
18.00 Focus
18.30 Emisiune de 

divertisment
20.15 Film artistic 
22.00 Tiberiu & Tibanu 
22.00 Focus

12.30 Tiberiu & 
Tibanu

Luni 30 august
7.00-12.00 Filme și seriale (reluări)
13.00 Maria (s)
14.30 Femeia în roșu (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. 50)
22.10 Milady (s)
23.00 Crimă pasională (thriller SUA 1957)

Marți 31 august
7.00-12.00 Filme și seriale (reluări)
12.45 Milady (s)
13.30 Maria (s)
14.15 Crimă pasională (r)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)
21.05 Concursul „Acasă!"
21.15 Lanțurile iubirii (s, ep. 51)
22.10 Mila'dy (s)
23.00 Luna Park (dramă Rusia/ Fr. 1991)

Miercuri 1 septembrie
7.00-12.00 Filme și seriale (reluări)
13.15 Maria (s)
14.00 Luna Park (r)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)
21.05 Concursul „Acasă!"
21.15 Lanțurile iubirii (s, ep.

52)
22.10 Milady (s)
23.00 Cinemateca de acasă: 

Hoțul invitat la cină (co. SUA 
1973)

Joi 2 septembrie
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.15 Maria (s/r)
14.00 Hoțul invitat la cină (f/r)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)
21.05 Concursul „Acasă!”
21.15 Lanțurile iubirii (s, ep. 53)
22.10 Milady (s)
23.00 Perry Mason: Spiritul Malefic (f. p. SUA 

1987)

Vineri 3 septembrie
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 Perry Mason: Spiritul malefic (r) 
16.00 Preciosa (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)
21.05 Concursul „Acasă!”
21.15 Lanțurile iubirii (s, ep. 54)
22.10 Milady (s)
23.00 Verdict just (dramă Canada 1995)

Sâmbătă 4 septembrie
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări) 
13.00 Maria (s) 
14.00 Verdict just (r) 
16.00 Preciosa (s)
17.00 Celeste se întoarce (s) 
18.00 Fotbal Premier League
19.55 Căsuța poveștilor
20.15 înger sălbatic (s)
21.15 Lanțurile iubirii (s, ep. 55)
22.10 Milady (s)
23.00 Duelul (w. SUA 1984)

Duminică 5 septembrie
7.00-12.00 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 Duelul (r)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Ultimul erou american 

(dramă SUA 73)
19.40 Căsuța poveștilor
19.55 Jackie Collins: Holly

wood
20.20 Poirot (s)
21.15 Lanțurile iubirii (s, ep.

56)
22.10 Milady (s) 
23.00 Schimbări (melodramă SUA ’91)

Luni 30 august
7.00 Știri
7.10 Bună dimineața, România!
9.00 Forța destinului (r)
13.00 Ora unu a venit (r)
15.00 Știri

16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.05 Secția de poliție (s) 
20.00 Actualitatea 
22.00 Dincolo de stadion
23.30 Cutia muzicală (r)
00.30 Fotografie de grup cu 

doamna (r)

Marți 31 august
7.00 Știri
7.10 Bună dimineața, România!
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
11.15 Studioul Tudor Vornicu (r)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s) 
19.00 Secția de poliție (s) 
22.00 Cutia Pandorei
22.45 24 din 24

Miercuri 1 septembrie
7.00 Știri
7.10 Bună dimineața, România!
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
11.15 Cutia Pandorei (r)
12.00 Dincolo de stadion (r)
13.30 24 din 24 (r)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
20.00 Actualitatea ȚELE 7
19.00 Secția de poliție (s)
22.30 Antistatic

Joi 2 septembrie
7.00 Știri
7.10 Bună dimineața, România!
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
11.10 Lou Grant (r)
13.00 Drumuri printre amintiri (r)
13.30 Documentar
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar (s)
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea TELE 7 
22.00 Linia întâi

Vineri 3 septembrie
7.00 Știri
7.10 Bună dimineața, România!
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
11.10 Secția de poliție (r)
12.00 Linia întâi (r)
13.00 Cântecul și casa lui (r)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
19.00 Secția de poliție (s)
22.00 Lumea în „Clipa 2000"
23.20 Tentații

Sâmbătă 4 septembrie
8.00 Știri
9.00 Țara spiridușilor
10.10 Tentații (r)
11.00 Aventuri în aer liber (r)
11.40 Lumea în „Clipa 2000”
13.00 Studioul Tudor Vomicu
19.00 Dincolo de anul 2000 (do) 
20.00 Actualitatea TELE 7
21.25 Papillon (dramă SUA 1973)

Duminică 5 septembrie
8.00 Știri
9.30 Papillon (r)
11.30 Globetrotter (r)
12.30 îți mai aduci aminte, Doamnă?
15.00 Drumuri printre amintiri
15.30 Cutia muzicală
16.00 Celebritate (s)
17.00 Forța destinului
19.00 Dincolo de anul 2000 (do) 
20.00 Actualitatea TELE 7
21.45 Prost să fii, noroc să ai (co. p. Anglia 1975)

Luni 30 august
10.00 Răpirea (co. SUA 1996)
11.30 Fiul cel bun (thriller SUA 1993) 
13.00 Voință de fier (f.a. SUA

1994)
14.45 Hamlet (dramă Anglia

1996)
16.45 Politicianul (thriller Anglia

'98)
18.45 Ucigaș virtual (SF SUA I

1995)
20.30 Vremea răzbunării

(thriller SUA 1996)
23.00 Cec în alb (co. SUA 1994)
0.30 Rapsodie în roz (co. rom. SUA 1995)

%
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Marți 31 august
10.00 Sânge fierbinte (dramă Spania 1997)
11.45 Johnny Belinda (dramă SUA 1948)
13.30 Dracula: Un mort iubăreț (co. SUA 1997)
15.00 Dragoste nebună (dramă rom. SUA 1995)
16.45 între două lumi (SF SUA 1997)
18.15 Lone Star (dramă SUA ’96)
20.30 Avalanșa (thriller SUA 1998)
22.15 Contact (SF SUA 1997)
0.45 După 15 ani (co. Anglia 1997)

Miercuri 1 septembrie
10.00 Anaconda (f.a SUA ’97)
11.30 Buddy (dramă SUA 1997)
13.00 Franklin (s)
13.30 Freejack (SF SUA 1992)
15.15 Scandalul Larry Flint (f.bio. SUA 1996)
17.30 Uimitoarele aventuri ale unui urs panda (f.a. 

SUA 1995)
19.00 Intrusul (dramă SUA 1995)
20.30 Rol principal (dramă SUA 1997)
22.15 Lexx (s)
23.00 Rămășițele zilei (dramă SUA 1993)
1.15 Extraconjugal (dramă SUA 1993)

Joi 2 septembrie
10.00 Mame și fii (dramă SUA 1996)
11.45 Franklin (s)
12.15 Trainspotting; Din viață scapă cine poate 

(dramă SUA 1996)
13.45 A doua carte a junglei (f.copii SUA 1997)
15.15 Băieții domnișoarei Evers (dramă SUA ’97)
17.15 Totul despre sex (s)
17.45 Ultima aventură (f.a. SUA ’93)
20.00 Foamea (s)
20.30 Categoria grea (co SUA ’95)
22.15 Diavolul în rochie albastră (f. suspans SUA 

’95)
0.00 Specialitatea casei: Roșii verzi prăjite (dramă 

SUA 1992)

Vineri 3 septembrie
10.00 Nu poți zori dragostea (co. rom. SUA 1989)
11.30 Franklin (s)
12.00 Eraser (thriller SUA

1996)
14.00 Angie (dramă SUA 

1994)
15.45 Chemarea sălbăticiei 

(dramă SUA 1995)
17.30 Comedia răzbunării (co.

Anglia/ Fr. 1998)
19.00 Nu privi în urmă (thriller

SUA 1996)
20.30 Asasinul din retea (hor

ror SUA 1993)
22.00 Concert Robbie Will

iams
23.00 Star Trek: Generații (SF SUA 1994)
1.00 Jurnalul Pantofului Roșu (s)
1.30 Mașini ucigașe (SF SUA ’94)

17.30 Comedia 
răzbunării

Sâmbătă 4 septembrie
10.00 Franklin (d.a.)
10.30 Războinicii stelari (s)
11.00 Tom și Huck (f.a. SUA 1995)
12.30 Avalanșa (thriller SUA 1998)
14.15 Colt Alb 2: Mitul lupului alb (dramă SUA 

1994)
16.00 Lexx (s)
16.45 Valul ucigaș (f.suspans SUA 1995)
18.45 Muntele văduvelor (dramă SUA ’94)
20.30 L.A. Confidential (dramă SUA 1997)
22.45 Minți periculoase (ramă SUA 1995)
0.30 Politicianul (dramă SUA 1998)

Duminică 5 septembrie
10.00 Comoara din pod (co. SUA ’97)
11.30 Gangsteri... la feminin (f.a. SUA ’96)
13.30 O altfel de tabără (co SUA 1994)
15.15 Voință de fier (f.a. SUA 1994) 
17.00 Ucigaș virtual (SF SUA 1995)
18.45 Golful francezului (f.a. SUA 1994)
20.30 I.Q. (dramă rom. SUA 1994)
22.15 Atacul Marțienilor (co SF SUA 1996) 
0.00 Devon și Trent (dramă SUA 1997)
1.45 Jurnalul Pantofului Roșu (s)
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Inginera Silvia Homoro- 
dean conduce o mică secție de 
producție din Geoagiu. Acti
vitatea acesteia este aceea de 
prelucrare a laptelui, iar co
lectivul este format în general 
din femei. Procesul de fabri
cație a cașcavalului, a brânzei 
telemea ori a smântânei presu
pune o igienă perfectă, efec
tuată și întreținută zi de zi. 
Destul de reținută în privința 
informațiilor pe care le aștep
tam - probabil din modestie -, 
dumneaei ne-a lăsat să ne facem 
singuri o părere. Am putut 
constata că aici, la “Elita”, încă
perile sunt proaspăt văruite și 
vopsite în alb, în ton cu jalu
zelele modeme ce “cad” ori
zontal pe ferestre, că igienei i 
se acordă cel puțin tot atâta 
timp cât și producției.

“Activitatea este continuă și 
nu-i ușor deloc - spunea, dar 
suntem aici ca într-o familie, un 
colectiv unit de tinere femei 
harnice din sat”. Dumneaei 
coordonează și supraveghează 
întregul proces de producție, 
ținând și evidența primară, iar

încă mai sunt zile fierbinți, așa că ținuta noastră 
trebuie să țină cont de asta. Deci mai putem să îm
brăcăm bluze, fuste, pantaloni sau rochii subțiri. O 
fustă lungă, în clini și cu buzunare, în stilul western, o
putem purta eu un maiou scurt din bumbac. Dacă de
sub tivul dublu tighelit “iese” și dantela (unui presupus 
jupon) ținuta noastră e și mai șic. Iar pentru verile 
răcoroase pe sub maiou, având aceeași lungime cu el, 
se poate purta o bluză (tricou) albă din bumbac, cu 
mâneci trei sferturi. Un tricou de bumbac, scurt și fără 
mâneci, se potrivește cu un pantalon de mătase. Cro
iala largă, evazată, talia joasă, fermoarul dublat de un 
șnur decorativ sunt elementele de modernitate ale
pantalonului. Pentru serile speciale se recomandă 
rochii în stil oriental (midi, cu guler gen tunică, cu o 
deschizătură asimetrică ce se continuă cu șliț adânc, 
căptușită cu mătase într-o culoare contrastantă).

Toamna e aproape și trebuie să ne pregătim s-o 
întâmpinăm și cu o vestimentație potrivită. Pielea 
rămâne la modă și în acest sezon. Se poartă fuste, 
bluze, rochii (chiar de seară), taioare și mantouri de 
toate lungimile din piele fină. Iar la sfârșitul toamnei, o 
dată cu frigul, se reîntorc în modă blănurile naturale (în 
diverse articole de îmbrăcăminte).

Ce mai purtăm la toamnă? Pelerinele vor avea mare 
căutare. Indiferent de lungime, culoare sau croială 
sunt elegante și practice (pot acoperi o ținută mo
destă). Și mantourile - sobre, romantice sau tip sport - 
rămân în top, culoarea și lungimea fiind la alegere. Și 
încă un detaliu: una din culorile de bază ale toamnei
este griul. Se va întâlni în hainele groase, în ținuta de zi 
sau de seară, indiferent de materialele din care sunt 
confecționate.

r—-------—- ---------—-|
iPe firul Ariadneil
| cu Rodi ca Tott

• "Trădarea: o crimă ca- 
I re nu îngăduie iertare, înțele- 
| gere și nici eufemisme”.
. • “Nu există opere de
I neînțeles. Important e câți înțe- 
| leg același lucru".
■ • “Când dușmanul îți
1 zâmbește, cere timp".
I • “Prietenul bun anevoie
| se cunoaște”.

• “Nu mă obliga să-ți
• spun că minți. Mi-e și așa des- 
| tul de rușine că te-am prins".
■ • “Riscul singurătății: în-
* cepi să te vezi dublu”.

• “Fericit e omul banal. 
| Lui nu i se întâmplă decât 
l banalități".
I • “Căsătoria cu martori 
| e un nonsens. Cine poate jura
■ că cei doi se iubesc?"

• “Marile iubiri nu se 
| destramă: se rup”.
| • “Mulți dau din coate
. ca să dea impresia că
■ zboară".
L
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dacă mai adăugăm faptul că sec
ția și-a diversificat activitatea 
prin a începe să producă și dale 
pentru pavaj, avem imaginea 
răspunderii ce-i revine acestei 
tinere femei. A lucrat cu ani în 
urmă ca șefa de fermă la fosta

“PENTRU COPII NE ZBATEM, 
SĂ L£ CREĂM UN VIITOR”

AESC din Geoagiu, între timp 
absolvind Facultatea de ingi
nerie și management din Bucu
rești. Prin căsătorie, în 1983, 
cu inginerul Anghel Nicolae 
Homorodean, s-a stabilit în co
mună. Două fetițe - Elena Irina 
și Alexandrina Maria - au îm
plinit cu timpul și mai mult 
rosturile familiei. “Acum sunt 
eleve - spunea -, una în clasa a 
Vil-a și cealaltă în clasa a IV-a 
la Școala generală din Geoagiu. 
Se descurcă singure, căci noi 
suntem foarte ocupați. Când 
erau mici le duceam la Pui, ia

Carolina Marc, din Obarșa, îngrijind 
Crucea de pe platoul Lacuri, 

ridicată spre binecuvântarea tuturor 
consătenilor săi.

Foto: Traian MÂNU

Retete de la cititoare
FASOLE A LA MARI

ANA. Cantități: 5 kg fasole 
verde, 3 kg roșii, 1 kg ardei 
(sau kapia), 1 kg (sau 1/2 
kg) ceapă, usturoi, pătrun
jel, sare, piper, dafin. Se 
spală legumele și verdeața, 
se rupe fasolea ca pentru 
gătit, se taie mărunt roșiile 
(eventual decojite), ardeiul 
(fideluță) și ceapa (ron
dele). Se așază în straturi 
alternative fasole, ardei, 
ceapă, roșii (ultimul să fie 
de roșii) și se lasă 3 ore, 
timp în care compoziția 
are suficientă zeamă pen
tru a fi pusă pe foc mic. 
Se lasă pe foc până se în
moaie fasolea. Atunci se 
adaugă piper, dafin, câțiva 
căței de usturoi pisat, ver
deață tocată și sare după 
gust. Se amestecă bine, 
se pune puțin salicilat 

părinții mei și le îngrijeau și 
părinții soțului din Gelmar.”

Acasă, treburile sunt împăr
țite, fiecare știind ce are de făcut. 
Și e firesc să fie așa, căci în fru
moasa gospodărie de la sat au o 
microfermă de animale, îngrijirea 

cărora înseamnă efort continuu. 
“Fiind încă tineri, ne descurcăm. 
Ce este greu a trecut peste noi. 
Acum urmează să ne creăm con
diții, asemenea celor de la oraș.” 
La toate treburile casei, dna Sil
via le antrenează și pe fetițe. 
“Nu le-am scutit, dimpotrivă - 
își amintește mama - le-am pus 
la lucru de mici, încredințându-le 
activități pe măsura putinței lor 
ia acea vârstă. Acum fiecare știe 
ce are de făcut și mă bazez pe 
ele în timpul cât sunt la firmă.”

Casa cu etaj din Gelmar este a 
familiei Homorodean. “Dar nu

(conservant). Fierbinte se 
pune apoi în borcane, se 
leagă (capsează) și se 
așază în haine pentru a 
se răci încet, în timp. Apoi 
se ține în locuri reci și ae
risite, putând fi consumată 
ca mâncare scăzută sau 
folosită compoziția pentru 
ciorbă. (M.P.)

SOS DE ROȘII 
VIOLETTE. 2 roșii mari 
(aproximativ 1/2 kg), de
cojite și tăiate mărunt, se 
călesc în puțin ulei. Li se 
adaugă usturoi pisat (o 
căpățână), o linguriță de 
muștar dulce, piper și 
sare (supco) după gust. 
Sosul poate fi servit cu 
paste făinoase fierte sau 
cu cartofi pai, peste care 
se poate rade, cine pre
feră, puțină telemea. 
(F.R) 

scrieți - spunea dna Silvia - să 
nu stârnim invidii”. Oricum, cine 
este înclinat spre invidie, deja 
poate fi stăpânit de un asemenea 
sentiment negativ, indiferent că 
scriem ori nu, căci impunătoarea 
casă în roșu există și tânăra fa
milie continuă să lucreze pentru a 
o finisa. “Pentru copii ne zba
tem, pentru a le crea un viitor” - 
afirma tânăra mamă. Cuvintele 
“concediu de odihnă” n-au mai 
fost rostite în familie de câțiva 
ani, doar uneori cu părere de rău 
că nu au timp de așa ceva. Speră 
că va veni și timpul acela când 
vor pleca cu toții într-o stațiune 
de munte sau pe litoral.

Are puțin timp pentru a 
citi un roman ori pentru a vi
ziona un film la TV, cu toate că 
sunt activitățile care o atrag. Este 
din Balanță și, ca orice femeie 
din această zodie, este cochetă 
și feminină, pare fragilă. Dar 
numai în aparență este fragilă, 
căci tot ceea ce a realizat până 
acum îi confirmă rezistența, 
voința de a realiza confort și 
trai bun pentru familie.

Estera SÎNA

Cui II ii in aure
‘Când pregătiți o saramură de pește, frecați într-un 

castronaș două linguri de ulei, o linguriță de zeamă de 
lămâie, mujdei și o ceșcuță de apă în care a fiert peștele.

★înainte de a pregăti o budincă de orez, tăieței sau 
griș, “îmbrăcați" complet cu zahăr caramelizat interiorul 
vasului.

‘Preparatele cu spumă de albuș se coc astfel: primele 
5 minute la foc mic, apoi pe foc mare, până când 
suprafața se aurește frumos.

★Pudrați cu făină cuburile mici de rahat sau stafidele 
pe care le veți folosi într-un aluat de chec și acestea se 
vor păstra repartizate egal în compoziție.

‘Când pregătiți tava pentru copt o prăjitură, ungeți-o 
numai strict pe fund cu ulei, untură sau margarină. Dacă 
veți unge și pereții tăvii, prăjitura nu va crește frumos.

*Dacă aveți nevoie ca miezul de nucă să rămână 
întreg, puneți nucile nesparte într-un vas cu apă clocotită, 
acoperiți și lăsați până se răcește. Nucile se vor sparge 
apoi ușor.

‘Stropiți cu zeamă de lămâie merele rase pentru 
plăcintă. Acidul distruge fermenții și merele vor rămâne 
albe și vor păstra vitamina C.

Buna - cuviință oriunde și oricând
Pentru omul modem a locui 

în hoteluri sau moteluri a de
venit un lucru extrem de obiș
nuit. Dar nu toată lumea știe să 
se poarte într-un asemenea 
loc public.

Cel dintâi lucru pe care tre
buie să-l știe cineva când 
ajunge la un hotel este cu
noașterea prețurilor acestuia, 
raportat la posibilitățile sale 
financiare. Pentru a evita si
tuațiile jenante este bine să 
obținem informații prealabile în 
legătură cu diversele categorii 
de hoteluri. Se poate întâmpla 
ca hotelul pe care l-am ales să 
nu aibă camere disponibile. De 
aceea mijlocul cel mai eficient 
și lipsit de riscuri este rezer
varea din timp a camerei sau 
camerelor de care avem ne
voie. Informațiile necesare se 
pot obține consultând o listă a

Peste ultima ediție, a V-a, 
a Festivalului internațional de 
folclor “Sarmizegetusa", liniș
tea s-a așternut de aproape 
două săptămâni. Dar impre
siile mai persistă. Interesant 
de remarcat este faptul că 
jocurile românești sunt foarte 
variate. Chiar dacă ai urmări 
câteva ansambluri, fiecare 
prezintă programe diferite, în 
repertoriul propriu având jo
curi de ordinul zecilor.

Dar nu despre specificul 
folclorului țărilor participante 
vreau să vorbim într-o pagină 
destinată în principal fe
meilor. Pentru că am remarcat 
și un alt element care dă far
mec unui asemenea festival 
și dansului în general. Este 
vorba despre prezența femi
nină, care dă grație și farmec 
oricărei apariții scenice. Nu 
sunt lipsite de frumusețe nici 
jocurile bărbătești sau numai 
de femei, dar dansul este prin 
excelență pentru perechi. 
Așa că oricât de distractive 
au fost dansurile austriecilor 
ce păreau niște copii mari și 
năzdrăvani ce-și trăgeau șu
turi în fund sau își furau pălă
riile, parcă un plus de farmec 
aveau cele în care apăreau și 
femei sau fete.

Din îndepărtata Republică 
Buriatia (din Federația Rusă) 
câteva cântărețe și dansa

hotelurilor la serviciile turistice, 
dacă așa ceva există.

Să nu uităm că hotelul este 
un loc public; de aceea se re
comandă să nu dăm drumul, la 
maximum, la televizor sau la 
radio, să nu aruncăm chiș-

HOTELUL

toace pe jos sau să stingem 
țigara pe tăblia mesei sau pe 
altă mobilă. într-un cuvânt, să 
ne comportăm ca și când am fi 
în casa noastră.

Contrar unor imagini din 
filme, în hotel nu te plimbi pe 
coridoare pe jumătate gol sau 
înfășurat într-un prosop. Tre
buie păstrate relații civilizate 
cu ceilalți clienți: să nu ne în
ghesuim la ușa ascensorului,

■>( (ftrtfir
toare, alături de partenerii lor 
ce păreau plăpânzi față de 
ele, au uimit prin ușurința cu 
care se mișcau. In ciuda ro- 
busteții unora dintre ele parcă 
pluteau în timpul dansului, im
presionau publicul prin vita
litatea și prin zâmbetul lor lu
minos. Oarecum la polul 
opus, dansatoarele din Chile, 
care au traversat un ocean și 
două continente ca să ajungă 
la festival, au fost mai tinere și 
mai subțirele. Iar unul dintre 
dansuri era un ritual prin care 
băieții urmăreau să le cuce
rească, să le obțină iubirea.

La fel de grațioase au fost 
și moldovencele din ansam
blul “Lozioara”, niște copile 
zglobii cu chipurile luminate 
de zâmbet. Cu dansuri diferite 
(ca ritm sau desen core
grafic), dar la fel de tinere, 
frumoase și zâmbitoare au 
fost și sârboaicele din ansam
blul GIK Banat Pionir, mem
brele formației din Cehia cât 
și cele din județul nostru. 
Fără fete dansurile sunt de 
neconceput, gingășia și deli
catețea lor sporindu-le far
mecul și atractivitatea. Femi
nitatea, pusă și mai bine în 
valoare de frurhusețea costu
melor populare, se remarcă și 
în cadrul folclorului.

Viorica ROMAN

să salutăm pe cei ce ne-au 
devenit deja familiari, să nu 
țipăm la personal pentru ne
reguli. Reclamațiile se pot 
face pe un ton civilizat, ferm, 
fără vociferări.

Să încercăm să ne adap
tăm “ritmurilor” din hotel: nu 
facem duș după miezul nopții 
decât dacă este strict necesar, 
să respectăm ora micului 
dejun.

Unii preferă să facă pe mis
terioșii în hoteluri, profitând de 
starea de incognito în care se 
află; alții, din contră, vor să de
vină prea familiari cu o persoană 
văzută pentru prima dată.

înainte de a pleca, nu vă 
luați “amintiri" din camera hote
lului; acest lucru creează o 
impresie dezagreabilă. S-ar 
putea ca prin dv să fie judecat 
orașul sau țara din care veniți.



• Cele mai frumoase gân
duri și un sincer “La mulți ani” 
pentru lacob Minodora din 
Gurasada cu ocazia zilei de 
naștere. Cu toată dragostea 
soțul Dorin și copiii. (6541)

MATRIMONIALEI

• Tânăr intelectual, 25 ani, 
pensionar de boală, stare 
materială, doresc cunoștință cu 
doamnă 20-30 ani sufletistă. 
Scrieți la Florin June, Rapolt, 
100, Hunedoara. (6954)

JANZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă mare Ilia, 
Mercedes 200 Diesel, chioșc 
metalic transportabil. Infor
mații, tel. 122.

• Vând apartament 2 ca
mere, cartier Dacia, bl.18, 
et.3,ap.36, tel. 711128.

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

• Vând casă Petreni. Inf. 
la tel. 225469 sau 626660. 
(6871)

• Vând casă cu gaze și 
grădină în Simeria, str. 1 Mai, 
nr. 33. Informații tel. 260677. 
(2766)

• Vând casă în satul Căr- 
piniș, nr. 3. (6874)

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

• Vând grajd CAP, pentru 
folosință pe loc sau demolare. 
Tel. 092/788876 (8255)

•Vând magazin ABC, SRL, 
în stare de funcționare situat 
lângă poarta Spitalului Pădișa, 
plus teren aferent 2,5 ari. Posi
bilități de extindere, vad corner-, 
cial. Informații la sediul firmei, 
Păclișa, Boantă Paul. (3141)

• Vând Volkswagen 
Passat 1,9 TDI, fabricație 
1997, înmatriculat, toate 
extrasele, preț negociabil 
31.000 DM. Tel. 092/249501.

• Vând Audi 80, înma
triculat, 1281 cmc, necesită 
reparație (eventual talon + 
piese). Tel. 092/595027, 
7.000.000, negociabil. (6845)

• Vând tractor U 650, 
semiremorcă și plug. Tel. 
360,358, Gurasada. (6861)

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

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

• Vând car, adaptabil la 
tractor, Orăștie, Plantelor, 8, 
tel. 247191 (8254)

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

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

• închiriez abator, condiții 
optime, în Crișcior, str. Za- 
rand, 175. Informații 650389 
(3380)

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

• Angajăm colaboratori 
pentru un domeniu de acti
vitate dinamic și diversificat, 
care vă oferă posibilitatea de 
promovare. Tel. 621446,094/ 
280444. (6727)

• Direcția Silvică anga
jează cu contract de cola
borare diriginți de șantier 
atestați de M.L.P.A.T. pen
tru obiectivele “Refacerea 
drumului forestier calamitat 
Axial Strei” - în localitatea 
Baru și “Corectarea to- 
renților din Bazinul Hidro
grafic Grădiștea" - în loca
litatea Costești, comuna 
Orăștioara. Persoanele 
interesate, care îndeplinesc 
condițiile cerute, sunt rugate 
să se prezinte la Direcția 
Silvică Deva, cu sediul în 
Deva, str. Mihai Viteazul, nr. 
10, tel. 224649 sau 222481 
(OP)

• Contabil ofer serviciu de 
contabilitate pentru societate 
comercială mică. Informații 
tel. 216807.

• Angajez șofer categoria 
D, cu domiciliul în Simeria 
sau în apropiere. Tel. 094/ 
895824(8253)

• Calitate belgiană prin 
TERMOSANITARA tub Hen- 
ko, fitinguri cremate, centrale 
termice, apometre Zenner, 
radiatoare Stelrad, Dunafer. 
Apelați cu încredere la noi. 
Hunedoara, str. Dorobanților, 
12,tel.092/701072(8170)

5 r?GO memorări j
• A trecut un an de când o 

boală grea a luat-o de lângă 
noi pe cea mai bună soție, 
mamă, soacră și bunică

GROȘANGHEORGHÎȚA(GIJA)

Parastasul de pomenire va 
avea loc la Biserica Ortodoxă 
din Fărcădin, în data de 29 
august 1999. Nu te vom uita 
niciodată. Familia. (3138)

• Familia Cărăguț anunță 
împlinirea a 12 ani de la 
decesul dragului lor fiu, 
frate și nepot

ADRIAN CĂRĂGUȚ

Nu te vom uita niciodată! 
Familia. (6543)

1T: DECESE

• Familia îndoliată mulțu
mește tuturor celor care au 
fost alături de noi și l-au 
condus pe ultimul drum pe 
cel care a fost

DOMINIC CHIRCA(PUIU)

Prin ofidi poștale dinjudețul Hunedoara 
Anunțuri de mică publicitate 

la ziarul 

“Cuvântul liber”
La oficiile poștale din județul nostru, cu excepția celor din 

raza O.T. Petroșani, se primesc, în zilele lucrătoare, anunțuri 
de mică publicitate pentru ziarul "Cuvântul liber". Adre- 
sându-se oficiilor poștale, unde se obțin toate relațiile 
necesare in acest sens, agenții economici și persoanele fizice 
din orice localitate au posibilitatea să economisească timp și 
bani, totodată existând șansa reușitei în afaceri apelând 
serviciile ce le sunt oferite cât mai aproape de firmă sau de 
domiciliu.

Solicitările se vor prezenta la ghișeele oficiilor poștale 
respective.

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 mai mici 
prețuri.

\J
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Cu sediul în Hunedoara, P-ța Libertății, nr.16
Organizează LICITAȚIE pentru ÎNCHIRIEREA următoarelor spații 

comerciale:
1. Spațiu comercial nr.38 Dacia, bl.38 370 mp

2. Spațiu comercial P-ța Libertății, nr.l 8 60 mp

3. Spațiu mag. nr.91 sir. Trandafirilor 60 mp

4. Spațiu mag. nr.64 str. Trandafirilor 179 mp

5. Spațiu mag. nr.126 str. Arenei 370 mp

6. Spațiu comercial bl.20 belul Dacia 212 mp

7. Spațiu comercial bl.20 bdul Dacia 90 mp

8. Spațiu comercial bl.38 bdul Dacia 94 mp

9. Cofetărie Ceangăi bdul Traian 85 mp

10. Restaurant Dunărea 400 mp
11. Complex Brădet 110 mp

12. Mag. nr.84 Ghelar str. Minerului 427 mp

13. Mag. nr. 28 Răcățtie 206 mp
14. Bar "Enigma* Elisabelo Mărgineanu 214 mp

15. Spațiu comercial bl.2 Teliuc 50 mp

16. Restaurant Bucegi 265 mp
17. Spațiu comercial (mobilă) Complex Gambrinus 667 mp

18. Spațiu Bar Dunărea 60 mp
19. Spațiu comercial Dunărea 25 mp

Licitația va avea loc în data de 10.09.1999, la sediul societății. Documentația necesară

World Trade 
Contact S A.

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

Tel.: 092-557223
Fax: 092-159059

Hârtie copiator 
Prima Copy 

Hârtie imprimantă; 
hârtie de scris; hârtie 

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

București
Căutăm firme pentru 

colaborare cu profil de 
distribuție sau magazine 
specializate în papetărie.

ROMANIA

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

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

angajează

FACTURISTĂ
CERINȚE:»

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

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

CERERE DE OFERTĂ
CU PRIVIRE LA SELECTAREA ADMINISTRATORULUI /

ADMINISTRATORILOR
Societatea comercială: REVA SA Simeria Structură acțlonariat:
Județ: Hunedoara
Cod fiscal: R2150217 FPS (%): 69,99
Nr. Registrul Comerțului: J20/ 643/ 1992 SIF (%): 20,53
Capital social (mii. lei): 10.824 PPM (%): 9,47
Telefon/ Fax: 054 - 260164 / 054 - 262040 PAS (%): 0
Activitate: reparații material rulant Alții (%): 0,01
Cod CAEN: H4

Adunarea Generală a Acționarilor de la SC REVA SA Simeria întrunită în ședință extraordinară 
în data de 28.07.1999 a adoptat Hotărârea nr. 28 prin care s-a stabilit organizarea concursului de 
selecție a administratorului/ administratorilor și componența nominală a Comisiei de selecție, în 
conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului României nr. 49/ 1999.

Selectarea administratorului/.administratorilor se va face în conformitate cu prevederile- 
Normelor Metodologice privind încheierea contractelor de administrare aprobate prin Hotărârea 
Guvernului României nr. 364/ 1999 și a procedurilor aprobate de către Comitetul Director al 
Fondului Proprietății de Stat prin Hotărârea nr. 52/11.06.1999.

Ofertele se vor transmite de către candidați în plic închis și vor conține documentele care să 
ateste îndeplinirea condițiilor minime obligatorii prevăzute la art. 9; art. 13 lit. a), b) și d) sau, după 
caz, la art. 10, precum și propunerile prevăzute la art. 13 lit. c) și e) din Normele Metodologice 
aprobate prin HG nr. 364/1999. Ofertele se vor depune la sediul societății comerciale, până Tn data 
de 28.09.1999, ora 15,00.

Prezenta CERERE DE OFERTĂ, anexele acesteia, precum și celelalte documente prevăzute la 
art. 8 lit. a) până la g) din Normele Metodologice menționate mai sus se pot procura contra cost de 
la sediul societății, serviciul PERSONAL, începând cu data de 30.08.1999.

Desemnarea câștigătorului concursului se va face pe baza punctajului obținut ca urmare a 
evaluării, inclusiv pe bază de interviu, a ofertelor prezentate de către candidați.

Interviul candidaților cu plenul Comisiei de selecție se va desfășura în data de 7.10.1999, ora 
12,00, la sediul societății comerciale.

După parcurgerea etapelor prevăzute la punctul 9 al. (1), (2), (3) și la punctele 10, 11, 12 din 
procedurile adoptate de către Comitetul Director al FPS, prin Hotărârea nr. 52/ 11.06.1999, 
administratorul/ administratorii selectat/ selectați ca urmare a obținerii punctajului maxim va/ vor 
negocia și semna Contractul de administrare în conformitate cu prevederile art. 17 din Normele 
Metodologice aprobate prin HG nr. 364/1999.

Proiectul Contractului de administrare este cel prezentat în ANEXA nr. 3 la Normele 
Metodologice aprobate prin HG 364 /1999.



Cuvântul liber 26 AUGUST 1999

Guvernul a adoptat ordonanța privind 
impozitul pe venit

Guvernul a aprobat, în 
ședință extraordinară, 
ordonanța privind impozitul pe 
venit, din care au fost eliminate 
prevederile privind impozitarea 
pensiilor și a veniturilor din 
agricultură și silvicultură.

Venitul anual global 
impozabil reprezintă suma 
veniturilor nete realizate din 
activități independente, din 
salarii, din cedarea folosinței 
bunurilor, precum și a veniturilor 
din străinătate de aceeași 
natură, obținute de persoanele 
fizice române, din care se scad 
pierderile fiscale reportate și 
deducerile personale.

în afară de pensii și de 
veniturile din agricultură și 
silvicultură, nu sunt venituri 
impozabile și nu se impozitează 
ajutoarele, indemnizațiile și alte 
forme de sprijin material cu 
destinație specială acordate din 
bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale de stat, 
bugetul fondurilor speciale, 
bugetele locale, alte fonduri, 
precum și cele de natură 
primite de la terțe persoane; 
sumele încasate din asigurări 
de bunuri, de accident, de risc 
profesional și altele similare 
primite drept compensație 
pentru paguba suportată; 
sumele primite drept 
despăgubiri pentru pagube 
suportate ca urmare a 
calamităților naturale; sumele 
fixe de îngrijire pentru 
pensionari încadrați în gradul I 
de invaliditate, pensia IOVR, 
precum și pensia de 
întreținere.

De asemenea, contrava
loarea cupoanelor ce 
reprezintă bonuri de valoare 
care se acordă cu titlu gratuit 
persoanelor fizice conform 
dispozițiilor legale în materie; 
sumele sau bunurile primite sub 
formă de sponsorizare sau 
mecenat; alocația individuală de 
hrană acordată sub forma

tichetelor de masă suportată 
integral pe costuri de 
angajator; sumele sau bunurile 
primite cu titlu de moștenire și 
donație; bursele primite de 
persoanele care urmează 
orice formă de școlarizare sau 
perfecționare profesională în 
cadru instituționalizat. în 
același timp, sunt considerate 
venituri scutite de impozit 
sumele reprezentând plăți 
compensatorii.

Intră sub incidența 
impozitului pe venit persoanele 
fizice române fără domiciliu în 
România sau pentru 
persoanele fizice străine care 
realizează venituri în România, 
prin intermediul unei baze fixe 
aflate pe teritoriul României 
sau într-o perioadă ce 
depășește în total 183 de zile 
în orice perioadă de 12 luni, 
începând sau sfârșind în anul 
calendaristic vizat.

Impozitul anual se 
calculează prin aplicarea 
asupra venitului anual global 
impozabil a baremului anual de 
impunere. Conform acestui 
barem, pentru un venit anual 
impozabil de până la 
11.000.000 de lei, cota de 
impozitare va fi de 18%. 
Pentru veniturile anuale între 
11.000.001 de lei și 27.000.000 
de lei se va plăti un impozit de
I. 980.000 lei plus 23% pentru 
ceea ce depășește suma de
II. 000.000 de lei, pentru 
veniturile anuale între 
27.000.001 și 43.000.000 
impozitul va fi de 5.660.000 de 
lei plus 28% pentru ceea ce 
depășește suma de 
27.000.000, pentru veniturile 
anuale între 43.000.001 de lei 
și 60.000.000 de lei impozitul 
va fi de 10.140.000 de lei plus 
34% pentru ceea ce 
depășește suma de 
43.000.000 de lei, iar pentru 
veniturile anuale ce depășesc 
60.000.000 de lei impozitul va fi

ANUNȚ
r

Urmare aplicării prevederilor OUG nr. 49/ 
1999 privind administrația societăților 
comerciale ta care statul este acționar majoritar, 
SC Hațegtrans SA Hațeg anunță concursul 
pentru ocuparea funcției de administrator/ 
administratori in data de 4.10.1999, ora 12. 
Concursul se va desfășura la sediul societății, 
str. Horea, nr. 87/ A, localitatea Hațeg.

Cererea de ofertă, anexele acesteia, precum 
șl 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 intre orele 8-12, începând cu data de 
1.09.1999.

Ofertele care vor conține documentele 
menționate in Normele Metodologice mal sus 
amintite vor fl depuse in pilc închis la 
secretariatul societății zilnic intre orele 10-15 
până la data de 1.10.1999, ora 15.

în data de 4.10.1999, ora 10, la sediul 
societății, se vor deschide ofertele in prezența 
ofertanțllor. Absența ofertanților nu poate 
constitui obiect de contestație.

HU UITAT!

Se face la oficiile poștale din județ, 
la factorii poștali, la firma RODIPET. 

în acest fel economisiți 
8.500 lei pe lună! 

de 15.920.000 plus 40% pentru 
ceea ce depășește suma de 
60.000.000 de lei. Sumele fixe 
prezente în actul normativ se 
vor actualiza în funcție de 
indicele de inflație semestrial.

Pentru veniturile din salarii, 
Ministerul Finanțelor va stabili, 
pentru anul 2000, baremul lunar 
care cuprinde tranșele de 
venituri impozabile lunare și 
impozitul lunar, care reprezintă 
1/12 din baremul anual 
prevăzut.

Contribuabilii au dreptul la 
deducerea din venitul anual 
global a unor sume sub formă 
de deducere personală de 
bază (stabilită la suma fixă de 
800.000 de lei de la 1 ianuarie 
2000) și deduceri personale 
suplimentare, acordate pentru 
fiecare lună a perioadei 
impozabile: 0,6 ori deducerea 
personală de bază pentru 
soțul/soția aflat(ă) în 
întreținere; 0,35 ori deducerea 
personală de bază pentru 
fiecare din primii doi copii și 
0,20 ori deducerea personală 
de bază pentru fiecare din 
următorii copii aflați în 
întreținere; 0,20 ori deducerea 
personală de bază pentru 
fiecare alt membru de familie 
aflat în întreținere.

Plătitorii de salarii și de 
venituri asimilate salariilor au 
obligația de a calcula și de a 
reține impozitul aferent 
veniturilor fiecărei luni, la data 
efectuării plății acestor venituri, 
și de a-l livra la bugetul de stat 
la termenul stabilit pentru ultima 
plată a drepturilor salariale 
efectuate pentru fiecare lună, 
dar nu mai târziu de data de 15 
inclusiv a lunii următoare celei 
pentru care se cuvin aceste 
drepturi.

Calculul impozitului pe 
veniturile din salarii se face pe 
baza informațiilor cuprinse în 
fișa fiscală, care trebuie 
solicitată de către plătitorii de

venituri organului fiscal, până 
la data de 30 noiembrie a 
fiecărui an, pentru anul 
următor. Plătitorii de venituri 
din salarii au obligația să 
determine venitul anual 
impozabil din salarii, să 
calculeze impozitul anual și 
să efectueze regularizarea 
sumelor ce reprezintă 
diferența dintre impozitul 
calculat la nivelul anului și 
impozitul calculat și reținut 
lunar anticipat pentru 
persoanele fizice care au 
fost angajați permanenți ai 
plătitorului în cursul anului și 
nu au alte surse de venit.

Contribuabilii au obligația 
să completeze și să depună 
la organul fiscal în raza 
căruia își au domiciliul o 
declarație de venit global, 
precum și declarații speciale, 
în mod eșalonat, până la data 
de 31 martie a anului următor, 
celui de realizare a 
veniturilor. Declarațiile 
speciale se completează 
pentru fiecare categorie de 
venit și pe fiecare loc de 
realizare a acestuia și se 
depun la organul fiscal unde 
se află sursa de venit.

Contribuabilii care reali
zează venituri dintr-o singură 
sursă, sub formă de salarii, 
nu sunt obligați să depună 
declarație de venit global.

Pentru anul 2000, fișele 
fiscale vor fi solicitate 
organului fiscal de către 
plătitorii de venituri până la 31 
ianuarie 2000.

La propunerea Ministe
rului Finanțelor, Guvernul 
aprobă criteriile și termenele 
de depunere eșalonată a 
declarației de venit global și a 
declarațiilor speciale.

Nerespectarea acestor 
prevederi se sancționează 
cu amendă de la 10 la 50 de 
milioane de lei.

SIDERURGICA 
HUNEDOARA

va oferă prin Serviciul Protecție din cadrul societății 
noastre următoarele servicii: încărcare, verificare, reparare, 
recondiționare pentru stingătoarele de tip PI, P2, P3, P6, 
PIO, P5O, P12O, P25O, G2, G3, G6, SC9, SC90, 8C18O.

SIDERURGICA șl personalul specializat este atestat de către 
“Comandamentul Trupelor de Pompieri" conform OG 60/ 
1997.

Informații suplimentare și detaliile de preț pentru fiecare 
din serviciile menționate se pot obține la Biroul PSI.

Telefoane: 054-716121, 716131, 716521, int. 
2060 sau direct 054-712098.

SC REFRACTARA SA 
Baru Mare

cu sediul în corn. Baru, str. Principală, 
nr. 314, jud. Hunedoara

convoacă Adunarea Generală a Acționarilor 
pentru data de 1.09.1999, ora 9, la sediul 
societății, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea cererii de ofertă privind selecția 
administratorilor;

2. Aprobarea criteriilor de selecție a administratorilor 
și ponderea acestora;

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

concursului de selecție;
5. Desemnarea reprezentanților ce vor negocia și 

semna Contractul de Administrare.
6. Diverse.
in caz de neîntrunire a cvorumului următoarea 

Adunare Generală a Acționarilor se convoacă pentri ziua 
următoare, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

S.C. HAȚEGANA S.A.
Hațeg

Comisia de selecție a administratorior, constituită 
în baza hotărârii AGA de la SC "Hațegana” SA din 
29.07.1999 și in baza prevederilor art.4 (1) din 
Normele Metodologice aprobate prin HG 364/1999, 
anunță concursul pentru SELECȚIA 
ADMINISTRATORULUI/ADMINISTRATORILOR în data 

de 30.09.1999, ora 12, la sediul societății din Hațeg, 
str. Progresului, nr.29, județul Hunedoara.

Cererea de ofertă, anexele acesteia, precum și 
celelalte documente prevăzute la art.8, lit.a-g din HG 
364/1999, se pot procura de la sediul societății, 
zilnic, între orele 8-12, contra cost, cât și in baza 
unui acord de confidențialitate, începând cu data de 
27.08.1999. Ofertele se depun in plic sigilat la 
secretariatul societății, zilnic, intre orele 10-15, până 
la data de 27.09.1999 inclusiv.

în data de 28.09.1999, ora 12, la sediul societății 

se vor deschide ofertele in prezența ofertanților. 
Absența ofertanților nu poate constitui obiect de 
contestație.

Informații suplimentare la telefon 054-770550.

BANCA DACIA FELIA SA - 
SUCURSALA CLUJ-NAPUCA

vinde la licitație următoarele:
1. Apartament situat în Deva, str. N. 

Bălceascu, nr. 15, bl. 17, ap. 4
- preț de pornire: 87.800.000 lei.
2. Apartament situat în Deva, Aleea Teilor, 

bl. 73, ap. 24.
- preț de pornire: 60.700.000 lei.
Licitația va avea loc în data de 1.09.1989, 

ora 10,00, la Judecătoria Deva, Biroul 
executorilor judecătorești.

Informații suplimentare la 
teL 064/197047.

r—————————————————t 

'âHf în interesul ! 
! « pensionarilor!

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Deva a I 
| creat, pentru membrii săi, noi posibilități de destindere. | 
I în acest scop organizează săptămânal excursii cu ■ 
1 microbuzul în condiții avantajoase, la diferite obiective * 
I turistice și istorice din țară. Cei care doresc să I 
| participe se pot înscrie zilnic la sediul Casei, din str. |
■ împăratul Traian, nr. 33, unde pot face și opțiuni despre ■
■ traseele care interesează. 1
L —— — — —— — — — — — — — — — — — —J

SC CILINDRUL SA CĂLAN
organizează

CONCLUS de selecție a 
administratorului societății

In conformitate cu Normele Metodologice privind 
încheierea contractelor de administrare prin tlG 364/ 1999 și 
publicate In 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 SC CILINDRUL SA 
din localitatea Călan, str. Eurnallstului, nr. 17J, Județul 
Hunedoara, până la data de 29.09.1999.

Universitatea de Vest Timișoara va testa ofertanțil con
form art. 13, lit. a, din flG 364 /’99.

Candidațll vor depune, la sediul societății, In plic sigilat:
■ documentele care să ateste îndeplinirea condițiilor 

minime obligatorii prevăzute In Norme Metodologice la art. 9, 
art. 13, lit. a), b) și d) sau, după caz, la art. IO;

- oferta care cuprinde propunerile prevăzute la art. 13 lit. 
c) șl e), din aceleași Norme Metodologice.

Documentele prevăzute la art. 8 din Normele Metodologice 
vor fi puse la dispoziția candldaților pentru consultare, la sediul 
societății in zilele lucratoare, Intre orele 7-15, In baza unui 
acord de confidențialitate.

Interviul candldaților cu plenul comisiei de selecție se va 
desfășura pe data de 12.10.1999, ora 10,00, la sediul societății.

Informații suplimentare la telefon 054731461 la domnul 
Bâncilă Ovidiu.


