
Duminică la Baia de Criș

Expoziția-târg pentru revigorarea rasei Pinzgau
Aflată la cea de-a Vl-a 

ediție, expoziția-târg de animale 
organizată duminică, 29 august 
a.c., la Baia de Criș, se înscrie 
ca o manifestare deosebită cu 
caracter zootehnic, având ca 
obiectiv esențial revigorarea 
rasei de taurine Pinzgau. în 
discuția pe care am avut-o cu 
dnii ing. Gheorghe Jurcă, 
director general al Direcției 
generale pentru agricultură și 
industria alimentară a județului 
Hunedoara, și cu ing. Niculiță 
Mang, director al Oficiului 
județean pentru reproducția și 
selecția animalelor, au fost 
reliefate câteva aspecte legate 
de expoziția-târg, instituțiile pe

care le reprezintă, împreună cu 
Asociația județeană a 
crescătorilor de păsări și 
animale, fiind organizatorii și 
susținătorii acestei acțiuni de la 
debutul său în anul 1994.

Spre deosebire de alți ani, în 
1999 s-a urmărit o preselecție 
riguroasă a animalelor din rasa 
Pinzgau - 13 vaci aflate la a 
doua, a treia sau la mai multe 
fătări, 14 vaci la prima fătare, 6 
juninci și 9 vițele - care vor fi 
prezentate în expoziție de către 
proprietarii particulari din zona 
Bțad, în special de crescătorii

Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

sărbătoarea'
PĂDURENILOR

Sâmbătă seara, pe Dealul 
Cornetului din Poienița Voinii, 
începe tradiționala Sărbătoare 
a pădurenilor cu un spectacol 
folcloric, foc de tabără și jocuri 
de artificii, urmate de nedeie 
până în zori. Duminică, 
întâlnirea cu interpreții preferați 
la casa-muzeu a lui Drăgan 
Muntean și slujba la biserică 
prefațează spectacolul susținut 
de ansambluri, formații și 
numeroși soliști de marcă din 
țară și din județ. Programul 
artistic începe cu concursul de 
interpretare “La fântâna 
dorului” pentru soliști din zona 
pădurenilor. Spectacolele sunt 
prezentate de dna Marioara 
Murărescu, redactor șef la 
Redacția de folclor a TVR. 
(V.R.) ' 
______________________________/

SFÂRȘIT DE

Pasărea Colibri
la Deva

Mâine, 28 august a.c., în 
fața Casei de Cultură din 
Deva, va avea loc, începând 
cu ora 20, un concert susținut 
de grupul Pasărea Colibri, 
alături de care vor evolua 
Double D și Fantasy. Show-ul 
îl are ca animator pe 
binecunoscutul prezentator 
de televiziune, Horia Brenciu. 
Spectacolul face parte dintr- 
un mini-turneu ce se va 
desfășura în mai multe 
localități, între care Petroșani, 
Târgu-Jiu și Drobeta Turnu 
Severin. (G.B.)
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Fotbal în 
Divizia D

în etapa a IV-a din Divizia 
D (duminică, 29 august) 
reținem întâlnirile Victoria 
Călan - Retezatul Hațeg, Dacia 
Orăștie - Constr. Hunedoara, 
CFR Marmosim - CIF Aliman 
Brad, Met. Crișcior - Victoria 
Dobra, Casino Ilia - Min. P. 
Ruscă. (S.C.)

Farmacii de 
serviciu

Mâine, 28 și duminică, 29 
august va onora rețetele, 
pentru cei din Deva, farmacia 
“Daciapharm", din cartierul 
“Dacia", bloc 28.

La Hunedoara va fi de 
gardă farmacia "Robinia”, 
strada M. Viteazu (colt cu 
“Dacia”), telefon 713537. (E.S.)
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La 25 de ani de existență

Infomin 
Deva s-a 
privatizat
• FPS îi pune probleme inutile
• Colectivul s-a redus de peste 

cinci ori
• Activitate diversă, în 

continuă dezvoltare

In acest an, Infomin Deva împlinește 25 de 
ani de existență. O aniversare care coincide 
cu un alt eveniment important în viața sa și 
anume privatizarea. înființată în 1974, ca un 
nucleu de informatică - proiectare - prelucrare 
automată a datelor, în cadrul Centralei 
Minereurilor Neferoase Deva, apoi desprinsă 
din corpul viitoarei Regii Autonome a Cuprului 
Deva, în 1992, devenind societate comercială 
pe acțiuni, SC Infomin SA a depus dosarul de 
privatizare la Fondul Proprietății de Stat în anul 
1996. Cum însă instituțiile cu activitate de 
cercetare - proiectare - informatică nu erau 
trecute pe listele de privatizare, a trebuit să 
aștepte până în acest an, când s-a dat liber la 
privatizare și acestor societăți comerciale. Deși 
inițial metoda era de negociere directă - a 
societății cu FPS ■. pe parcurs au apărut alte 
reglementări, folosindu-se procedeul licitației 
cu strigare.

- Am participat cu PAS-ul nostru, am fost 
singuri în competiție, am negociat valoarea de 
pornire a licitației și ne-am adjudecat 
societatea, ne spune matematicianul loan 
Manea, directorul SC Infomin SA Deva și 
artizanul pasului acesteia la economia de piață. 
Ulterior, cei de la FPS central au contestat 
valoarea licitată, tot de dânșii stabilită, și ne 
țin acum în șah. Sperăm ca problemele să se 
rezolve în favoarea noastră, și asta cât mai 
repede, întrucât se apropie data limită a 
termenului de 90 de zile de la încheierea 
contractului de vânzare - cumpărare, până la 
care trebuie să achităm integral suma 
prevăzută în contract.

Am discutat despre această situație și cu 
dl Viorel Coposescu, directorul Sucursalei 
Teritoriale Hunedoara a FPS. "Noi am fost 
bucuroși că salariații de la Infomin au câștigat 
licitația, desfășurată în perfecte condiții legale, 
ne-a declarat domnia sa. Din păcate, unele 
reglementări noi ale Legii privatizării le creează 
neplăceri. Credem că dreptatea va fi de partea 
lor."

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

ANCHETA SĂPTĂMÂNII

Bogăție de produse, prețuri
accesibile, cumpărători puțini

Este vremea aprovizionării cămărilor iernii, 
când în mod obișnuit gospodinele închid în 
borcane prin conservare legumele verii, când 
sunt căutate roșiile, gogoșarii, ardeii, vinetele, 
conopida, ceapa și chiar castraveții. Și dacă mai 
este timp pentru murarea verzei sau adăpostirea 
cartofilor și rădăcinoaselor, bulionul, dar și alte 
murături (ardei cu varză, vinete pentru salată 
sau musaca) nu prea suferă amânare.

Marți, 24 august, am realizat o documentare 
în piața din Deva spre a ne face o imagine 
despre aprovizionarea acesteia, despre preț, 
cerere și ofertă. Chiar dacă în ziua de miercuri a 
săptămânii este de regulă forfotă obișnuită, când 
se vinde și se cumpără mai mult, producătorii 
care vin la Deva din alte județe ale țării ajung de 
obicei mai devreme cu o zi - două și chiar rămân 
în localitate peste săptămână pentru a-și vinde 
marfa. Ca și altă dată, se îndreptau spre piață 
sau ieșeau de aici cu câte o sacoșă în mână 
numeroase femei, căci cu toate că mai sunt și 
persoane norocoase cărora le fac piața părinții 
ori soțul, femeile sunt cele care duc povara 
cumpărăturilor și apoi a pregătirii și conservării 
legumelor. Am întâlnit din păcate persoane cu 
“încărcături” mult prea ușoare, plimbând mai mult 
câte o plasă în care n-au pus mai nimic, căci nu 
.le-au ajuns banii.

Foștii proprietari 
trebuie să 

depună cererile 
de retrocedare
Ministrul Justiției, Valeriu Stoica, a 

declarat, după ce Camera Deputaților a 
adoptat pe articole proiectul de lege privind 
restituirea imobilelor naționalizate, că cel mai 
important lucru pe care trebuie să-l înțeleagă 
foștii proprietari este că, în termen de șase 
luni de la intrarea în vigoare a legii, ei trebuie 
să-și prezinte cererile. “Dacă nu o fac în acest 
termen, nu li se mai oferă această 
posibilitate”, a spus Valeriu Stoica. El a arătat 
că una dintre “inovațiile" legii este reducerea 
lanțului birocratic, în sensul că foștii 
proprietari adresează cererea de restituire 
direct actualilor deținători ai imobilelor 
revendicate. Ministrul Justiției a mai spus că, 
atunci când nu este posibilă restituirea in 
natură, foștii proprietari pot opta pentru 

^despăgubiri bănești. (Mediafax) ■ Â

Prețuri exprimând calitatea
La mesele destinate producătorilor agricoli 

am observat cantități impresionante de mărfuri, 
vânzătorii respectând obligativitatea de a afișa 
vizibil prețurile. Costurile produselor variau 
ușor de la o masă la alta, în funcție de calitate. 
Astfel kilogramul de ardei gras costa 2.000 
5.000 lei, vinetele se vindeau cu 2.500 - 3.000 
iei/ kg, castraveții se găseau la 2.000 - 4.000 
lei/ kg, cartofii 2.500 - 3.000 lei/ kg, ceapa - 
3.500 lei/ kg, conopida (ceva mai scumpă) - 
10.000 lei/ kg, gogoșarii 4.000 - 5.000 lei/ kg, 
fasolea verde 4.000 lei/ kg, morcovii - 2.500 lei/ 
kg, roșiile 4.000 - 6.000 lei/ kg, usturoiul 7.500 - 
10.000 lei/ kg, varza 4.000 lei /kg. Fructele din 
abundență se vindeau cu 10.000 lei kilogramul 
de struguri, 4.000 lei/ kg de prune, 5.000 lei/ kg 
de mere, 7.000 -12.000 lei kilogramul de pere.

in balanță: cheltuielile și câștigul
Am stat de vorbă cu vânzătorii de la mese 

cât și cu cumpărătorii. “Ca producător, am 
venit aici la piață cu conopidă, vinete, ardei, 
spunea dl Ștefan Cozâldea din Pâncota -

Estera SÎNA, Cristina ClNDA

(Continuare în pag. 2)

în Parcul Lumii din Beijing

UN SIMBOL AL 
PRIETENIEI 

ROMÂNO-CHINEZE

De la dl dr. Mihail Nicolae Rudeanu, 
președinte al Filialei Hunedoara a 
Asociației Române de Prietenie cu RP 

Chineză, am aflat câteva noutăți legate de o 
misiune pe care a avut-o recent la Beijing, 
cu prilejul aniversării a 50 de ani de la 
reluarea relațiilor de prietenie între poporul 
român și cel chinez. Cu această ocazie, așa 
cum ne-a spus interlocutorul, în Parcul 
Lumii din Capitala chineză a fost instalată 
o troiță construită de către un sculptor din 
zona Făgetului. De reamintit și de precizat 
faptul că în acest loc urmează să fie 
construită, conform celor convenite de filiala 
hunedoreană și Guvernul regiunii Beijing, 
o replică fidelă a Mănăstirii Prislop - Hațeg. 
Pentru început, ca semn și simbol al bunelor 
relații și al prieteniei veșnice între cele două 
popoare, a fost donată o troiță, pe măsură ce 
vor exista fondurile necesare și vor fi 
îndeplinite toate condițiile protocolului 
stabilit - putându-se trece și la construirea 

Nicolae TÎRCOB
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l Cuvântul liber 27 AUGUST 1999

Scrisoare deschisă 
adresată Președinției, Senatului și 

Guvernului României, partidelor politice 
și miniștrilor: Justiției, Apelor, 

Pădurilor și Mediului (II)
în acest scop merită apelat și 

la prevederile art.34, alin.1 din 
Legea 18/1991, rămas 
nemodificat, prin care s-a stabilit 
că: Terenurile proprietatea statului 
sunt acele suprafețe intrate în 
patrimoniu în conformitate cu 
prevederile legale existente până 
la 01.01.1990. Solicităm ca și în 
acest alineat să se nominalizeze 
legile potrivit cărora pădurile au 
trecut în proprietatea statului, 
dacă s-au emis, în caz contrar 
solicităm ca proprietarii 
nominalizați în sistemul de 
evidență funciară și publicitate 
imobiliară sau urmașii acestora să 
fie lăsați să-și exercite 
prerogativele dreptului de 
proprietate prevăzute în art.480- 
482 C. Civil, fără nici o formalitate, 
așa cum s-a procedat și când s-a 
considerat că pădurile ar fi trecut 
în proprietatea statului, urmând ca 
prin proceduri succesorale situația 
juridică a terenurilor să fie adusă 
la zi, iar eventualele neînțelegeri 
între urmași să fie clarificate de 
instanțele de judecată.

Se vorbește de restituirea/ 
restabilirea dreptului de 
proprietate pe vechile 
amplasamente, prin vechi 
amplasamente înțelegându-se 
suprafața împădurită la data 
intrării în vigoare a legii prin care 
s-a dispus trecerea în proprietatea 
statului. Dar trebuie avut în 
vedere că din 10 în 10 ani 
suprafața amenajamentelor silvice 
s-a tot extins cu ocazia revizuirii 
acestora, revizii al căror obiect 
trebuie să fie stabilirea speciei de

UN SIMBOL AL PRIETENIEI 
ROMÂNO CHINEZE

(Urmare din pag. 1)

mănăstirii pe terenul deja 
atribuit în acest scop.

La ceremonia donației 
au participat, din partea 
Ambasadei României la 
Beijing, dl Constantin 
Lupeanu și Alexandru 
Cristi, secretar al 
ambasadei, iar din partea 
chineză dl Ma Fujiang, 
directorul genera) al 
parcului, dl Wang Jim Tao, 
secretar general al 
Guvernului regiunii Beijing 
pe probleme de cultură, 
precum și alți invitați. De 
menționat că, cu acest prilej, 
a fost scos în evidență faptul 
că relațiile româno-chineze 
au cunoscut o permanentă 
dezvoltare, gazdele
informând că, așa cum atestă 
documentele recent 
descoperite în China, aceste 
legături oficiale au o 
vechime de 100-150 de ani 
înainte de era noastră, când 
între daci și imperiul chinez 
s-a încheiat un pact de 
neagresiune. în același timp 
s-a subliniat că pe temeiul 
respectării credinței Fiecărui 
popor, în condițiile 
globalizării economiilor și 
relațiilor interumane, se 
poate realiza o pace 
mondială. Ca drept mărturie 
a înțelegerii și toleranței va 
fi și replica Mănăstirii 
Prislop, ca primul semn al 

a'rbori care se pretează a fi 
cultivați și nu extinderea ca 
suprafață a amenajamentului. 
Alte suprafețe cu păduri rentabile 
au fost plantate și considerate 
proprietatea statului, dar nici în 
cazul plantațiilor nu s-a întocmit 
vreo formalitate juridică. Așa s-a 
procedat și la revizia din 1998- 
1999.

Am apelat la acest mijloc de 
dialog cu instituțiile statului de 
drept pentru că la scrisorile 
adresate Președinției, Senatului 
și Guvernului României, precum 
și Ministerului Justiției, la data 
de 07.07.1999, nu am primit nici 
un răspuns, iar răspunsurile 
anterioare au ocolit întrebările 
noastre.

Sperăm că factorii vizați vor 
trata cu răspundere această 
scrisoare, cărora le mulțumim 
anticipat pentru efortul ce-l vor 
face în vederea lămuririi situației 
create, dar mai ales stopării 
zecilor de mii de acțiuni în 
judecată, artificial determinate.

Nu ne considerăm exagerat 
de corecți sau deștepți și din 
acest motiv rugăm cititorii să ne 
transmită părerea lor cu privire 
la modul de abordare a 
problemei terenurilor cu păduri, 
chiar și sub formă de întrebări, 
rămânând astfel deschiși 
dialogului în vederea informării 
celor interesați.

Asociația composesorilor 
și proprietarilor de păduri 

din județul Hunedoara 
Sindicatul liber

ortodoxiei române în China, 
existând deschideri și pentru 
alte viitoare demersuri în 
acest sens. Propunerea de 
construire a mănăstirii a fost 
acceptată, pornindu-se de la 
considerentul că momentul 
de cultură respectiv reprezintă 
spiritualitatea de peste 2000 
de ani a poporului nostru, 
Prislopul găsindu-se într-o 
zonă unde s-a zămislit 
poporul român. Acest monu
ment poate deveni, în timp, un 
loc de pelerinaj pentru 
turiștii din multe țări ale 
lumii care vizitează China, 
rămânând un simbol peste 
veacuri, ce va marca prietenia 
româno-chineză.

(Urmare din pag. 1)

din comunele Baia de Criș, Vata 
de Jos și Ribița. Manifestarea 
se constituie - așa cum 
apreciau interlocutorii - într-un 
bun prilej de a evidenția 
preocupările specialiștilor din 
domeniul zootehniei și ale 
crescătorilor de taurine pentru 
a îmbunătăți însușirile pro
ductive ale rasei și a menține în 
efectiv numai exemplare 
valoroase, cu potențial 
productiv ridicat. Concomitent 
se mai îndeplinește și un alt 
obiectiv, anume acela al 
încurajării creșterii taurinelor 
din rasa Pinzgau în zonele de 
altitudine, unde sunt puse mai 
bine în valoare condițiile

Agenția 
Națională•

pentru Locuințe 
va începe să 
funcționeze

- I

Agenția Națională pentru 
Locuințe (ANL) va începe să 
funcționeze Începând cu data 
de 15 septembrie, a declarat, 
într-o conferință de presă, 
Laszlo Borbely, secretar de 
stat în MLPAT.

El a precizat că vor exista 
chestionare la toate oficiile 
poștale, pentru cei care vor să 
își construiască locuințe prin 
Agenție. După completarea 
acestui chestionar și 
trimiterea prin poștă la ANL, 
Agenția va comunica în termen 
foarte scurt numele băncii 
care se va ocupa de 
perfectarea contractului și, 
după ce va fi verificată 
solvabilitatea clientului, se va 
încheia un contract de mandat 
cu ANL, urmând ca, în termen 
de un an, persoana respectivă 
să primească locuința “la 
cheie”.

“Anul acesta vom da un 
număr limitat de credite, dar 
anul viitor vom porni cu un 
proiect de 300 de milioane de 
dolari, credit internațional cu 
garanție guvernamentală, care 
se va concretiza în 
construirea a 12.500 de 
locuințe în toată țara", a 
adăugat Borbely.

El a apreciat că această 
instituție nu este birocratică, 
ci una care va ajuta cetățeanul 
să obțină o locuință în condiții 
mai bune decât până acum.

Expozltla-târg
naturale - pășunile și fânețele. 
De asemenea, prin excluderea 
montelor naturale se asigură 
obținerea unor produși care să 
reprezinte caracteristicile de, 
bază ale rasei - greutate 
corporală, producție de lapte, 
simetrie uger, talie ș.a. - având 
în vedere că materialul seminal 
utilizat la însămânțările artificiale 
provine de la cei mai valoroși 
reproducători din țară sau din 
străinătate.

Notabil este și faptul că, pe 
lângă specialiști în zootehnie din 
județ și din țară, inclusiv de la 
Ministerul Agriculturii și 
Alimentației, la actuala ediție a 
expoziției-târg iau parte și

Infomin Deva 
s-a privatizat

(Urmare din pag. 1)

Dincolo de acest diferend 
neplăcut, colectivul de la Infomin 
Deva își desfășoară activitatea 
în condiții de angajament și 
responsabilitate, ca virtuali 
proprietari ai firmei lor, racordați 
total la cerințele și exigențele 
economiei de piață. După cum 
sublinia dl loan Manea, în pofida 
faptului că efectivul s-a redus 
considerabil, de la 135 de 
angajați în anul 1990 la doar 25 
astăzi, sfera activității nu s-a 
restrâns prea mult, 
desfășurându-se pe cinci 
paliere, cu atribuții bine precizate. 
Pe scurt, acestea sunt: 
cercetare - proiectare în 
domeniul automatizării 
proceselor tehnologice din 
minerit; proiectare și asistență 
tehnică pentru sistemele 
informaționale în economie; 
comerț cu tehnică de calcul și 
consumabile și asigurarea ser- 
vice-ului pentru acestea; cursuri 
de perfecționare în sectorul 
informaticii; editarea/le cărți și 
reviste îp colaborare cu unități 
poligrafice din județ și din țară. 
De patru ani, Infomin Deva 
editează Revista Minelor, 
adresată specialiștilor în 
domeniu și unor schimburi cu 
publicații similare din țările din 
Europa de Est, chiar din China.

- Bineînțeles că activitatea de 
bază rămâne cea care a fost și 
până acum și anume cercetarea 
- proiectarea în informatică -
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reprezentanți ai Asociației 
crescătorilor de taurine 
Pinzgau din Austria, un 
împuternicit guvernamental și 
fermieri austrieci.

Apreciind gestul 
sponsorilor generoși ai 
manifestării, organizatorii 
anunță acordarea unor premii 
însemnate pentru crescătorii 
de animale, acestea constând 
în materiale de construcții 
(ciment), furaje combinate și 
premii în bani.

De menționat că la 
manifestare iau parte, cu 
utilaje specifice, firme 
consacrate în industria 
alimentară și zootehnie.

precizează dl loan Manea -, 
pentru care avem specialiști de 
valoare, dispunem de aparatură 
și tehnică modernă, menținem 
bune relații cu Subunitățile 
CNCAF Minvest Deva, cu alți 
parteneri tradiționali, însă am 
atras și parteneri noi de 
cooperare și afaceri. Sigur că, 
fiind privatizați, au crescut mult 
responsabilitățile angajaților 
noștri, spiritul de exigență 
pentru calitatea lucrului făcut, 
dar și încrederea clienților în 
valoarea și posibilitățile 
noastre. Metamorfozele din 
minerit nu ne-au îngustat prea 
mult aria de acțiune, ci doar 
volumul, având în continuare de 
executat proiecte, studii, alte 
lucrări legate de modernizarea 
industriei miniere sau de 
închiderea unor unități din 
domeniu. în paralel, ne extindem 
și activitatea editorială, 
comerțul cu tehnică de calcul 
și consumabile, celelalte 
preocupări, astfel încât să dăm 
cât mai multă consistență și 
eficiență întregii noastre munci, 
să le putem asigura angajaților 
salarii corespunzătoare. 
Statutul de privatizat impune și 
obligă mult mai mult decât cel 
de salariat cuminte într-o 
unitate cu capital de stat.

Perfect adevărat. Tocmai de 
aceea, FPS ar trebui să 
ușureze privatizarea, nu s-o 
încorseteze în gânduri obtuze 
și hotărâri care mai de care mai 
fade, mai controversate.

[ Negociatorii]
FMI revin in l

România
O echipă de negociatori ai ! 

Fondului Monetar Internațional va sosi I 

la București la 7 septembrie, pentru a | 
discuta cu autoritățile române asupra ' 
proiectului de rectificare a bugetului pe I

anul în curs, a declarat agenției 
MEDIAFAX loan Nicolescu, secretar de 
stat în Ministerul Finanțelor.

Rectificarea bugetului ar putea 
avea loc după sau în timpul vizitei în 
România, în luna septembrie, a echipei 
FMI care va efectua prima analiză a 
stadiului îndeplinirii acordului stand-by, 
care condiționează eliberarea celei de- 
a doua tranșe a împrumutului, a 
anunțat recent ministrul Finanțelor, 
Decebal Traian Remeș.

I 
i
I
i
I
■

I
■
I

Vineri, 27 august

2 BERBEC
Sunteți entuziasmați de 

planuri noi. Dar nu vreți să 
vorbiți despre ele nici măcar 
cu cei din familie. Nu mai 
faceți pe misteriosul, dați 
dovadă de lipsă de 
încredere și-i jigniți pe ceilalți.

O TAUR
E o perioadă bună pentru a 

vă măsura capacitatea și a 
vă asuma sarcini mai mari 
decât până acum. Cu banii și 
cu sentimentele sunteți, de 
data asta pe bună dreptate, 
cam zgârciți.

Ș GEMENI
în domeniul profesional 

trebuie să măriți ritmul, dacă 
doriți să fiți performant. 
Rezultatele nu se vor lăsa 
așteptate. Fiți mai tolerant cu 
cei din jur, chiar dacă aceștia 
nu vă înțeleg.

□ RAC
Sunteți în fața unor zile 

pline de reușită și nu numai 
că vă ies toate socotelile, dar 
găsiți chiar o plăcere în 
problemele pe care le aveți 
de rezolvat.

O LEU
Aveți probleme cu 

sănătatea; sursa lor este 
alimentația. Evitați consumul 
excesiv de carne cu grăsimi; 
profilați-vă pe salate!

2 FECIOARA
Nu v-a revenit cheful de 

muncă și aveți probleme cu 
memoria. Notați-vă ideile, ca 
să ocoliți situațiile jenante. Să 
nu fiți zgârciți când e vorba 
de sănătatea dv.

O BALANȚA
Dacă până acum ați făcut 

doar planuri, este timpul să 
acționați cu putere și să 
treceți peste orice obstacol. 
Aveți grijă la amănunte în 
dragoste, să nu plătiți prea 
scump apoi.

2 SCORPION
Cei care s-au născut după 

10 septembrie se pot 
aștepta la surprize neplăcute, 
în mod deosebit în data de 
28, când vor avea o decepție 
tare amară în plan 
sentimental.

O SĂGETĂTOR
Puteți să vă fructificați din 

plin capacitățile avantajoase 
ale propriei personalități. 
Sentimental puteți fi ușor 
rănit, fapt ce va fi din plin 
exploatat de colegii bârfitori.

3 CAPRICORN
Aveți probleme cu 

articulațiile. încă nu ați găsit 
terapia potrivită. Manifestați 
mai multă grijă în privința 
banilor, căci veți avea curând 
cheltuieli neprevăzute.

O VĂRSĂTOR
în aceste zile veți 

aștepta în van intervenția 
Fortunei. Castanele trebuie 
să le scoateți singuri din 
foc. Nativele zodiei își vor 
pune astăzi planurile în 
aplicare.

O PEȘTI
Vreți să faceți prea multe 

lucruri deodată. Aveți 
tendința de a-i manipula șl 
de a-i conduce pe ceilalți; 
numai că aceștia nu sunt 
dispuși întotdeauna să 
suporte tendința dv. 
autoritară.
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în scopul menținerii 
echilibrului pe piață a 

produselor agroalimentare

Programe TV - sâmbătă și duminică

Statul va achiziționa, în 
scopul menținerii sau refacerii 
echilibrului pieței produselor 
agroalimentare, o anumită canti
tate de produse agroalimentare, 
prevede ordonanța recent 
adoptată de Guvern privitoare la 
organizarea și funcționarea pieței 
produselor agroalimentare.

Actul normativ prevede 
formarea unui preț indicator in
tern pentru o serie de produse 
agroalimentare, care este prețul 
mediu determinat de condițiile de 
piață dintr-o perioadă de 
referință, acesta urmând să fie 
publicat de MAA în publicația 
oficială a ministerului. Ordonanța 
prevede și introducerea prețului 
minim garantat, aprobat prin

(Urmare din pag. 1)

Arad. Prețurile sunt mici. 
Cheltuim foarte mult, începând 
cu răsadurile și până la 
recoltat. îndeosebi vinetele 
necesită stropiri cu substanțe 
costisitoare împotriva bolilor și 
dăunătorilor. Comparativ cu anul 
trecut, când benzina costa 
3.700 lei/ I, acum este peste 
9.000 lei/1, iar un kilogram de 
vinete se vinde cu cel mult 
3.000 de lei.” De aceeași părere 
era și dl Gheorghe Deliman, din 
Seleuș, același județ. “S-au 
închis multe întreprinderi, nu mai 
sunt salariați care cumpărau de 
obicei, iar acum marfa se vinde 
mai greu...”

Venise cu conopidă de 
vânzare, din zona Aradului și 
Petru Truț. "Ceea ce recoltăm 
este din propria grădină și din 
solarii. Deocamdată nu am prea 
mulți concurenți, dar nici 
solicitanți. Lumea nu mai are 
bani și se vede de pe o zi pe 
alta acest lucru. Cu toate 
acestea, marfă este din 
abundență, iar prețurile sunt 
mici."

Pensionari cu plase 
ușoare...

lată și opinii ale unor 
gospodine. “Piața este foarte 
bine aprovizionată - aprecia 
dna Zsock Mărioara. Sunt de 
toate, prețurile sunt accesibile, 
însă salariile mici nu permit 
aprovizionarea cu cantități 
mari." Pensionara Irina David 
purta cu ușurință plasa în care 
avea doar 1 I de lapte și câteva 
legume. Pentru pensia 
dumneaei, de nici 200.000 lei, 
totul părea foarte scump. “Bună 
piață, sunt de toate, numai bani 
să fie ... și sunt destul de 
ieftine” - afirma Clara Ban, 
opinie împărtășită și de Raveca 
Stoica, ambele pensionare din 
Deva. 

hotărâre de Guvern, stabilit sub 
nivelul prețului indicator intern la 
care statul se obligă să cumpere 
o anumită cantitate de produse 
agroalimetare.

Produsele agroalimentare 
care pot fi reglementate sunt grâul 
de panificație, porumbul furajer, 
semințele de floarea soarelui 
pentru industrializare, zahărul, 
laptele și produsele din lapte, 
carnea de pasăre și carnea de 
porc. Pentru aceste produse statul 
are posibilitate să intervină prin 
stabilirea unui preț minim garantat, 
în cazul dereglării pieței.

Importatorii sau exportatorii 
de produse agroalimentare vor 
trebui să plătească un tarif de 
protecție în cazul în care prețul

Bogăție de produse
Speranțe și dezamăgiri

Tot din județul Arad venise 
la piața din Deva cu vinete și 
ardei Emilia Cozâldea. “Vom 
rămâne aici mai multe zile, până 
când vom vinde marfa, căci 
altfel cheltuielile de transport ar 
fi prea ridicate. Munca depusă 
este enormă pe toată perioada 
anului (începând din februarie 
cu răsadurile), iar câștigul nu se 
vede nicăieri. Nu ne îmbogățim, 
banii câștigați folosindu-i pentru 
pregătirea copilului de școală și 
pentru aprovizionarea cu 
lemne."

Venită pentru prima dată 
aici, Elena Panduru din 
Grădinari, județul Olt, era 
nemulțumită pentru că “noi, 
producătorii, nu avem loc, 
suntem mutați de la o masă la 
alta, deoarece sunt prea mulți 
ambulanți." Spera să-și vândă 
gogoșarii și vinetele, cu toate că 
abundau asemenea produse.

Mulți dintre producătorii - 
vânzători aflați în piață erau 
dezamăgiți pentru ritmul lent în 
care se solicita marfa, trebuind 
să rămână zile în șir spre a o 
valorifica. "în comparație cu cât 
muncim noi, ca producători, și 
până ajungem aici - spunea 
Aurica Vancu din Făget - 
prețurile sunt foarte mici. Dacă 
am socoti cât muncim, cât 
cheltuim cu întreținerea 
culturilor, cu transportul și cât 
vindem, n-ar merita să venim 
până aici. Ne descurcăm greu, 
dar asta-i viața". De aceeași 
părere era și Maria Străinu din 
Drăgășani (Vâlcea) și Ion Nilă 
din Dolj. Ei speră ca ziua de 
mâine să fie mai bună decât 
azi, să le aducă cumpărători. 
Altfel sunt nevoiți să arunce 
cantități mari de marfă 
depreciată.

declarat în vamă este mai mic 
cu cel puțin 15% față de prețul 
indicator intern sau dacă prin 
volumul importului sau al 
exportului se generează o criză 
a pieței interne. Tariful de 
protecție se aprobă pe perioada 
determinată prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
MAA.

Ordonanța dă posibilitatea 
înființării organizațiilor 
ipterprofesionale pe produs, 
fără scop lucrativ, care vor 
reprezenta și proteja interesele 
societăților sau organizațiilor de 
pe filiera producerii, păstrării, 
prelucrării, distribuirii și 
comercializării produselor 
agroalimentare.

* * *

Cum am văzut, curățenia 
se păstrează, vânzătorii 
adunând resturile ori legumele 
stricate în recipiente. Despre 
acest aspect, dl loan Bonta, 
administratorul piețelor, 
afirma: "Transportul gunoiului 
îl facem cu SC “Salupan” 
SRL, societate care ne-a 
dotat și cu pubele și 
minicontainere cu capac. 
Platforma pe care sunt 
amplasate, închisă ermetic, se 
spală încontinuu, se 
dezinfectează cu clorură de 
var. Piața este împânzită cu 
aceste pubele, avem 
recipiente amplasate la 
fiecare rând de mese."

Notăm că există acum în 
piață două cântare de 
verificare, cumpărătorul 
având posibilitatea să-și 
cântărească marfa, în cazul 
unor suspiciuni. Cât despre 
prețuri, în general, 
interlocutorul nostru afirma 
că sunt acceptabile. La roșii 
producția a fost mai slabă și 
din acest motiv prețurile sunt 
mai ridicate. "Cele timpurii 
sunt aduse din Oltenia și se 
termină repede. Acum Aradul 
și Timișul ar fi trebuit să 
năpădească piața cu roșii, 
dar mana a făcut ca 
producția să scadă.”

Cum am văzut și cum ne- 
a confirmat de altfel și dl 
Bonta, a scăzut numărul 
celor care cumpără spre a 
revinde, fără a fi producători, 
în acest sens, dumnealui 
sugera primăriilor din țară ca 
în certificatul de producător 
să fie evidențiată fiecare 
cultură în parte, eliminându-se 
astfel obținerea unor 
câștiguri fără muncă.

Sâmbătă
28 august

TVR 1
8.30 Mica sirenă (d.a)

9.30 Lumea dragonului:
legenda continuă (f. fant. 
SUA 1997) 11.00
întâlnirea de sâmbătă 
14.10 Arca...Marinei în 
Țara Marinarilor 16.00 
Tenis. Campionatele 
Internaționale feminine 
ale României. 17.20 
Călărie - Concurs hipic 
18.20 Săptămâna 
sportivă 18.35 O familie 
ciudată (s, ep. 51) 19.00 
Teleenciclopedia 20.00 
Jurnal. Meteo 20.30 
Festivalul “Mamaia 1999”
22.30 Atletism CM, 
Sevilla (d)

TVR 2
8.00 Vorbește-mi de 

școala ta! (do) 8.30 Sailor 
Moon (d.a) 9.00 Bzzz.
10.35 Toate pânzele sus 
(s, ep. 7) 12.30 TVR 
Timișoara 14.00 Avocații 
(s) 15.00 Călărie - con
curs 16.00 Grecia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
17.35 S.O.S. la capătul 
lumii! (d.a) 18.00 O viață 
dedicată elefanților (do) 
18.55 Filmele săptămânii 
19.00 Randez-vous la 
majestic 20.00 Atletism 
CM de la Sevilla 23.00 
Meridianele dansului

ANTENA 1
7.00 Secolul XX (do) 

8.00 Teo și Mircea Șou
11.15 Fir întins 12.15 
Casa de piatră 12.45 
Constelația cinema (mag.)
13.15 Nightman (s, ep. 9)
14.15 Tropical Heat(s, ep. 
38) 15.45 Fashion club cu 
Doina Levintza 16.00 
Elena, viața mea (s, ep. 
20) 17.00 Fotbal AS Rocar 
- FC Petrolul (d) 19.00 
Observator 19.30 
Sâmbete și zâmbete (div.) 
20.00 Micul Nikita (triller, 
SUA ’88) 22.30 Observator 
23.00 Party Time - în di
rect de la Olimp (d)

PRO TV
8.00 Tom și Jerry (d.a)

8.30 Povestiri din Marea 
Sudului (s) 9.30 Lois și 
Clark (s) 11.00 ProMotor
11.30 Piedone în Egipt 
(co. Italia ’79) 13.00 Știrile 
PRO TV 13.10 Susan (s, 
ep. 25, ultimul episod) 
14.10 Bebe (s, ep. 31)
15.35 Buffy, spaima 
vampirilor (s, ep. 43) 16.30 
Lumea filmului 17.00 
ProFashion (mag.) 17.40 
Aripile pasiunii (s, ep. 77)
18.30 Inimă de țigancă (s, 
ep. 83) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 Ultimul Don (s, 
ultimul ep.) 21.00 
Supraviețuitorii (co. SUA 
1992) 22.55 Știrile PRO 
TV 23.00 Goana după 
fuste III (co. Canada ’81)

Duminică 
29 august

TVR 1
8.00 Personaje celebre 

(d.a) 8.30 Ursulețul
Winnie (d.a) 9.05 Kiki 
Riki Miki... cea mai 
fantastică vacanță a verii 
te așteaptă numai la TVR 
1! (mag. pt. copii) 10.05 
Atletism CM de la Sevilla 
(d) 11.05 Viața satului
11.45 Atletism CM Sevilla 
(d) 14.10 E șansa ta! (div.) 
16.20 Atlas 16.45 Copiii 
Dianei (do) 17.35 Super 
Gol Show (cs) 18.00 
Tenis. Campionatele 
internaționale feminine 
ale României 19.30 
Fotbal Info 20.00 Jurnal. 
Meteo 20.30 7 zile în 
Româniâ 21.00 Atletism 
CM de la Sevilla (d) 22.20 
Vizitatorul (s, ep. 9) 23.10 
Sport

TVR 2
8.00 Palete (do) 8.30 

Miracol (do) 9.00 Cronica 
Amazoniej (do) 9.30 Arca 
lui Noe (r) 10.30 Integrale 
Liane Foly 11.30 TVR lași
13.30 Știrile... XXL pentru

copii și tineret 14.00 
Avocații (s) 14.50
Slovacia - drumul spre 
Vest 15.00 Călărie con
curs 16.00 Grecia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
18.30 Rumba-Sumba... 
și copiii cântă ce vor ei
19.45 Atletism CM de la
Sevilla (d) 21.00
Retrospectiva premiilor 
APTR 22.05 Sportmania 
(mag.) 22.35 Dragoste și 
dușmănie (dramă SUA 
’79)

ANTENA 1
8.00 Teo și Mircea Șou

11.15 Creatorul de stele 
(s. SUA 1981, ep. 4) 
13.00 Documentar 14.00 
Familia în vacanță 16.00 
Elena, viața mea (s., ep. 
21) 17.00 Fotbal Farul - 
FC Steaua 19.00 
Observator 20.00 Micul 
Nikita (SUA) 21.45 Pre
tender (s) 22.55 O noapte 
cu Adrian Păunescu

PRO TV
8.00 Conan Aven

turierul (d.a) 8.30 Tom și 
Jerry (d.a) 9.00 Super 
Abracadabra 11.00 
Babylon 5 (s, ep. 15) 
12.00 Oamenii secolului 
(s, do) 13.00 Știrile PRO 
TV 13.15 Columbo: 
Crimă la Hollywood (f. p. 
SUA 1998) 15.00 Auto 
MP de Formula 1 al 
Belgiei (d) 17.00 Echipa 
Mobilă 17.40 Aripile 
pasiunii (s, ep. 78) 18.30 
Inimă de țigancă (s, 
ep.84) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 Culoarea 
purpurie (dramă SUA 
1985) 22.30 Procesul 
etapei

Răspunzând solicitărilor 
cititorilor, îndeosebi ale 
celor din mediul rural, unde 
presa de sâmbătă se 
difuzează lunea, începând 
cu acest număr, publicăm 
programele TV pentru 
sâmbătă și duminică în 
ziarul de vineri.

f
Vineri

27 august
TVR1

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 TVR 
Craiova 15.30 Emisiune în 
limba germană 17.00 De la 
lume adunate... 18.10 Voie 
bună la TVR 19.10 Sunset 
Beach (s, ep. 518) 20.00 
Jurnal. Meteo. Sport 20.30 
Festivalul Mamaia ‘99 21.30 
Fotbal. în pauză TVR Info

TVR 2
8.50 Tip-Top, Mini-Top

10.15 Limbi străine. 
Spaniolă (r) 10.40 O familie 
ciudată (r) 11.10 Star Trek 
(r) 12.00 Tezaur folcloric (r)
13.15 Dragostea contează 
(s, ep. 5) 14.00 TVR Craiova 
14.40 TVR Cluj-Napoca

15.05 Rebelul (s, ep. 124) 
16.00 Grecia (s, ep. 136)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 
952) 17.30 Tribuna
partidelor parlamentare , 
18.00 Cinematograful " 
vremii noastre 19.00 Cu 
ochii’n 4 (r) 20.00 Atletism 
CM de la Sevilla (d) 22.40 
Tom Jones (s)

ANTENA I
7.00 Știri 7.10 Cafea cu 

fiarfum de femeie (s) 10.50 
Știri 11.00 Familia 
Robinson: Regăsirea
naturii (f.a. SUA 1975) 
13.00 Știrile amiezii 13.15 
Familia Robinson: Aventuri 
în munți (f. SUA 1979) 
15.00 Ape liniștite (s, ep. 
105) 16.00 Luz Maria (s, ep. 
71) 17.00 Știri 17.25 Elena, 
viața mea (s, ep.18, 19) 
19.00 Observator 20.15 
Fotbal FC National - SC 
Oțelul Galați (d) 22.30 
Observator 23.00 Party

Time - în direct de la 
Olimp 23.45 Baywatch 
Nights (s, ep. 42)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 
Tânăr și neliniștit (r) 11.00 
Doctor în Alaska (s) 11.45 
Melrose Place (r) 12.30 
News Radio (s) 13.00 
Știrile PRO TV 13.10 
Misionarul (r) 14.40
Monștrii (s) 15.00 Familia 
Bundy (s) 15.30
Ștrengărița (s, ep. 89) 
1-6.15 Tânăr și neliniștit (s, 
ep. 819) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.40 Aripile pasiunii 
(s, ep. 76) 18.30 Inimă de 
țigancă (s, ep. 82) 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 
Corbul, îngerul negru (s, 
ultimul ep.) 21.30 
Renegații (f.a. SUA 1989) 
23.30 Millennium (s)

ACASA
7.00-12.45 Filme și 

seriale (reluări) 13.30 Maria 
(s) 14.15 Perry Mason: O 
iubire pierdută (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. 47) 22.10 Mi
lady (s) 23.00 Shane (w. SUA 
1953)

PRIMA TV
7.00 Trăiește vara cu 

Nadine (r) 8.00 Dimineața 
pe plajă 12.00 Karaoke 
Show la discoteca „Enigma” 
13.00 Pretutindeni cu tine (r) 
14.00 Nimeni nu e perfect 
(s) 15.00 Jerry Springer 
Show 16.00 Pretutindeni cu 
tine (s) 17.00 Trăiește vara- 

cu Nadine 18.00 Știri 19.00 
Alegeți filmul! 20.30 Real TV 
21.00 Karaoke Show la 
Mamaia 22.00 Show-ul de

10.00 Un alt Karate Kid 
(f.a SUA 1994) 11.45 Cele 
două fețe ale dragostei (co. 
romantică SUA 1996) 13.45 
Muntele văduvelor (dramă 
SUA 1994) 15.30 Nemesis 
(SF SUA 1993) 17.00 Phoe
nix (dramă SUA 1998) 18.45 
Un zâmbet ca al tău (co. SUA 
’97) 20.30 Lone Star (dramă 
SUA 1996) 22.45 Incognito 
(thriller SUA 1997) 0.30 
Jurnalul Pantofului Roșu (s, 
er.) 1.00 Michael Collins 
(dramă SUA/Irlanda 1996)

TELE 7 ABC
(canal 34 UHF)

9.00 Știri locale (r) 9.15 
Deva Mix (r) 9.45 Matinal Info

10.30 Dintre sute de ziare 
1?.3O Deva Mix 18.10 Lou 
Grant (s) 19.00 Secția de 
poliție (s) 20.00 Actualitatea 
Tele 7 20.45 Știrile locale 
21.00 Dintre sute de ziare 
22.00 Lumea în clipa 2000 
0.00 Știrile locale

PRO TV - DEVA
06.10-06.50 Program comer

cial PRO TV Deva 06.50 - 07.00 
Știri locale (r) 07.00-
10.00“Bună dimineața, PRO TV 
e al tău!” (coproducție cu stațiile 
locale) 10.00-10.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
17.00-17.30 Știrile PRO TV 
(coproducție) 00.05-00.15 Știri 
locale

Redacția nu-și asumă mo
dificările ulterioare interve
nite în programele postu
rilor TV.
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Simeria - secvențe citadine I La 9 septembrie
România va deschide un 
centru cultural la Berlin

Reva Simeria - cu fața 
către occident

De curând Ia Reva 
Simeria un nou val de 
disponibilizări cuprinzând 
151 de salariați a fost 
consemnat în "cartea" 
tranziției. Măsura a fost 
adoptată de către consiliul 
de administrație al 
societății în urma reducerii 
numărului de vagoane 
atribuite pentru reparații de 
la 3000 la 1000.

Decizia de disponi
bilizare a personalului a 
fost luată, după cum ne-a 
precizat între altele dl 
Octavian Budac, directorul 
general al societății, din 
cauza imposibilității de 
majorare a salariilor, 
precum și a lipsei 
lichidităților. Deși aflată pe 
drumul tranziției Reva 
Simeria înregistrează pe 
acest an un bilanț pozitiv, 
un profit brut de peste 3,5 
miliarde de lei, iar anul în 
curs este acoperit în 
totalitate cu contracte, atât 
comenzi pentru reparații 
vagoane de marfă cât și 
pentru cisterne. Calitatea 
reparațiilor 
Simeria a 
standardele 
acceptate
occident, întrucât multe 
dintre vagoanele reparate 
aici rulează în Germania, 
Franța sau alte țări vestice.

“Acest fapt, ne-a mai 
precizat interlocutorul 
nostru, ne deschide o nouă 
perspectivă pentru relații 
cu parteneri externi, iar de

șansă

și anul 
an bun,

Datorii de peste 1,2 miliarde
de lei la asociațiile de locatari»

Convorbire cu Gheorghe Stoica, director 
la General Simprest

efectuate la 
ajuns la 

de calitate 
de către

aici avem o garanție a zilei 
de mâine. în prezent 
suntem în discuție cu 
reprezentanții căilor 
ferate din Ungaria pentru 
a efectua reparații la 
vagoanele cumpărate de 
la SAF București. Credem 
că obținerea acestei 
autorizații de reparații va 
da o nouă 
societății”.

Cu toate că 
1998 a fost un
primele șase luni din 
acest an s-au încheiat cu 
rezultate bune,
problemele cele mai mari 
ale societății derivă din 
lipsa lichidităților. Acest 
fapt a determinat 
reeșalonări la plata TVA- 
ului și la unele greutăți în 
aprovizionarea și plata 
furnizorilor de materii 
prime și energie.

Un lucru îmbucurător 
de consemnat este și 
acela că Reva Simeria a 
reușit să ajungă la zi cu 
plata datoriilor la bugetul 
statului cu excepția TVA- 
ului care a fost reeșalonat 
pe parcursul mai multor 
luni. După ultima 
disponibilizare Reva 
numără 865 de persoane, 
iar aniversarea a 130 de 
ani de la înființarea 
primelor Ateliere de 
reparații vagoane pare să 
dea o nouă speranță celor 
ce lucrează aici.

Rubrică realizată de Cornel POENAR

- Die director, datoriile asociațiilor de locatari rămân în 
continuare o problemă deosebit de dificilă de soluționat, iar de 
aici derivă numeroase greutăți în furnizarea de servicii Care 
este situația la zi, din această perspectivă?

- Și la Simeria datoriile asociațiilor de locatari pentru 
serviciile furnizate de către societatea noastră se ridică la 
sume foarte mari, in urmă cu câteva zile valoarea totală a 
acestora se ridica la 478 de milioane de lei, sumă foarte mare 
pentru orașul nostru. în asociații datoriile au ajuns la 72 de 
milioane de lei - Asociația nr.2, 62 milioane de lei - Asociația 
nr.15, 25 de milioane - Asociația nr.16, 36 milioane - 
Asociația nr.22, 49 milioane lei - Asociația nr.16. Pe lângă 
acestea sunt multe asociații care au datorii între 10 și 20 de 
milioane de lei.

- Die director, există asociații care nu au datorii?
- Spre bucuria noastră avem și asemenea exemple. De 

aici rezultă că un rol esențial în recuperarea datoriilor îl au 
administratorii și președinții de asociații. Fără datorii sunt 
asociațiile nr.7, 24, 4, 5, 11, 26 și 28, unde se manifestă 
preocupare și interes pentru plata serviciilor prestate de noi 
și foarte mult spirit gospodăresc.

- La nivelul asociațiilor sunt datorii de 478 milioane de lei 
Care este nivelul acestora în societățile comerciale și în 
unitățile bugetare?

- Și aici ne confruntăm cu probleme. Pe unii nu îi mai 
găsim, cu alții suntem în proces, iar altă parte ne plătesc cum 
pot întrucât nu au lichidități. în total de Ia această categorie 
de beneficiari ai serviciilor noastre avem de încasat 750 
milioane de lei. Neputând încasa aceste sume de peste 1,2 
miliarde de lei, avem plăți neefectuate la Romgaz, Ia 
Apaterm Deva, precum și o serie de lucrări de efectuat la 
rețeaua termică. Dacă ar exista acești bani, alta ar Fi situația 
și în privința reparațiilor curente unde ne descurcăm cum 
putem.

- Cum vedeți ziua de mâine?
- Vom avea multe probleme atât cu recuperarea 

datoriilor, cât și cu cea a prețului la gigacalorie. Dispărând 
subvențiile prețul va fi mai mare pentru căldură și apă caldă, 
iar posibilitățile de plată ale locatarilor sunt tot mai mici.

Avem probleme cu apa rece după inundațiile din iunie, 
întrucât oamenii ne semnalează o calitate firavă a acesteia, 
cu costurile apei ce trebuie tratată suplimentar, cu o parte 
din canalizări, în special pe strada Ștefan cel Mare, dar din 
lipsă de bani încă multe lucrări nu le putem rezolva așa cum 
dorim.

România va deschide, 
în data de 9 septembrie, un 
centru cultural la Berlin, 
orașul care va deveni din 1 
ianuarie 2000 capitala 
Germaniei, au declarat, 
pentru MEDIAFAX, surse 
diplomatice.

La ceremonia inaugu
rală va participa șeful 
diplomației române, Andrei 
Pleșu, împreună cu 
omologul său german, 
Joschka Fischer. Centrul 
Cultural Român de la Ber

lin va fi condus de 
Ruxandra Demetrescu.

Deschiderea Cen
trului Cultural va avea loc 
înainte ca România să 
inaugureze noua clădire 
a Ambasadei de la Berlin. 
Conform dorinței statului 
german, țările care 
întrețin relații diplo
matice cu Germania 
trebuie să își mute 
ambasadele de la Bonn 
la Berlin, până la data de 
1 ianuarie 2000.

Peste trei mii de persoane 
s-au îmbolnăvit de meningită

Ministerul Sănătății a înregistrat, până la începutul 
săptămânii, peste trei mii de cazuri de meningită în întreaga țară, 
iar specialiștii apreciază că numărul de îmbolnăviri va continua 
să crească.

Potrivit ultimului raport privind evoluția epidemiei de 
meningită, cele mai afectate județe sunt: lași-cu 697 de 
îmbolnăviri, Neamț-343, Botoșani-346, Suceava-269, Constanța- 
218, Bacău -215. în ultima lună s-a mai constatat o creștere a 
numărului de cazuri, peste valorile estimate, în următoarele 
județe: Vaslui-73, Mureș-72, Galați-65, Maramureș-64, Timiș-59, 
Vrancea-58, Harghita -44, Hunedoara - 40, Dâmbovița -34. In 
București au fost înregistrate 92 de cazuri. Epidemiologii spun 
că în toate județele au fost înregistrate cazuri de meningită.

Majoritatea cazurilor evoluează cu forme clinice ușoare.
Numărul cazurilor de meningită acută virală înregistrate la 

nivel național, în ultima lună, este de peste patru ori mai mare 
decât cel înregistrat în întregul sezon estival al anului 1998.

La Motelul din Lăpugiu de Jos

Centrale de scară
în urma mai multor demersuri ale locatarilor de la câteva blocuri din 

Simeria. s-au montat centrale de scară pentru încălzire și apă caldă. 
Până în prezent s-au montat în Simeria șapte asemenea centrale ale 
căror randamente sunt net superioare sistemului actual de încălzire. 
După o experiență de un an de zile, locatarii care beneficiază de noile 
centrale termice pe gaz metan se declară foarte mulțumiți, iar banii 
plătiți sunt la jumătate din costurile din sistemul clasic.

Din primele estimări o asemenea investiție este suportabilă pentru 
fiecare apartament, având în vedere faptul că firma executantă acordă 
facilități în sistemul de plată până la cinci ani, fără dobândă și cu 
asistență de specialitate (garanție) pentru aceeași perioadă.

■V

Buget la sfert!

Recent, cu ocazia zilei de Sfânta 
Maria, la Simeria a avut loc 
tradiționala nedeie simeriană. 
Manifestarea aflată la a doua ediție a 
reunit un număr mare de iubitori ai 
cântecului și jocului popular, la care 
s-au mai adăugat oaspeți din Chile, 
Rusia, Republica Moldova și 
Iugoslavia, precum și îndrăgite nume 
ale folclorului hunedorean.

Cei prezenți la manifestare, ce 
s-a desfășurat pe parcursul a două 
zile, au rămas impresionați de ținuta 
spectacolelor, de autenticitatea

acestora ce conduc la 
promovarea unui folclor curat, 
fără influențe nocive ce se 
regăsesc la fiecare pas.

O manifestare similară cu 
participarea mai multor formații 
de muzică populară și nume 
consacrate ale folclorului 
românesc se intenționează să se 
organizeze în luna septembrie, cu 
ocazia împlinirii a 130 de ani de la 
înființarea Atelierelor CFR 
Simeria.

Construit în mare parte pe 
impozitele din salarii, bugetul 
local al Simeriei se află în mare 
suferință. Din cele șapte 
miliarde de lei cât a fost 
prognozat până în luna iulie, s- 
a realizat, cu mari eforturi, doar 
un sfert. Deși lipsa banilor de la 
bugetul local creează mari 
dificultăți în decontarea 
lucrărilor contractate în prezent 
de către Primărie, conducerea

executivă a orașului speră ca 
până la sfârșitul anului acești 
bani să fie recuperați, iar 
lucrările efectuate să fie 
decontate.

Cu tot bugetul de 
austeritate, edilii Simeriei sunt 
cu sufletul împăcat că orașul 
arată frumos, că s-au putut 
efectua o serie de lucrări 
edilitar-gospodărești ce dau o 
notă bună localității.

Edilitar-gospodărești
De curând s-au finalizat lucrările de decolmatare a Canalului Strei în zona 

șoselei naționale. în urma acestora cursul apei a fost coborât cu mai bine de 
un metru, fapt ce permite scurgerea rapidă a apei din gospodăriile din zonă. 
Anterior acestor lucrări, aproximativ un sfert din populația orașului avea mari 
probleme cu infiltrațiile de apă din pivnițe, subsoluri sau chiar în unele 
imobile. Terminarea lucrărilor de decolmatare a canalului a risipit teama de 
inundații în zonă, iar în grădini oamenii își pot pune acum ceea ce doresc.

Cu toate că austeritatea își face 
din plin prezența și la Simeria, din 
bugetul local s-au acordat pentru 
acest an 1,5 miliarde de lei. Până în 
prezent, după cum avea să ne 
precizeze primarul orașului, dl loan 
Rovinar, în școlile din localitate s-au 
efectuat sau se află în curs de 
finalizare lucrările de igienizare și 
reparație a școlilor, fapt ce conduce 
la asigurarea unor condiții optime 
pentru începerea noului an școlar.

Primarul Simeriei este de părere 
că pentru școlari și copii nu trebuie 
făcut nici un rabat de la bani, chiar 
dacă în final se vor depăși 
fondurile planificate pentru 
repararea, igienizarea și încălzirea 
unităților de învățământ, iar noul 
an care se apropie cu pași rapizi 
să poată să înceapă în condiții 
bune pentru toți elevii din Simeria 
și localitățile aparținătoare 
orașului.

Aniversare
In septembrie se împlinesc 90 de ani de la înființarea echipei de fotbal 

locale din Simeria. Cu această ocazie autoritățile locale doresc să 
marcheze evenimentul prin organizarea unei întreceri la care să participe 
mai multe echipe de fotbal de copii și seniori. Data exactă a aniversării se 
va stabili în zilele următoare, precum și programul ce va marca momentul 
aniversar. Să mai notăm că echipa din Simeria se află în prezent pe locul 
întâi, Divizia D, lucru ce relevă dorinfa fotbaliștilor din localitate de a 
întâmpina evenimentul cu rezultate dintre cele mai bune.

O altă investiție promovată 
din fondurile locale ale 
Primăriei Simeria în sfera 
școlară vizează racordarea 
Liceului din localitate la o sursă 
independentă. Prin schimbarea 
sursei de apă se urmărește 
îmbunătățirea calității acesteia,

precum și asigurarea unui debit 
corespunzător. De asemenea 
tot la liceu se află în curs de 
derulare lucrările de refacere a 
hidroizolației cantinei liceului 
care în ultima perioadă de timp 
a fost distrusă din cauza 
intemperiilor.

Funcționând în spațiul 
Cooperativei de Consum 
Dobra, Motelul turistic din 
Lăpugiu de Jos este 
administrat cu pricepere de 
dl Dorel Anucuța.

în doar câțiva ani, 
motelul a suferit o serie de 
schimbări, datorită cărora s- 
au obținut venituri substan
țiale, motelul situându-se 
acum printre cele mai 
prospere unități comerciale 
de acest gen din județ.

Amplele lucrări de 
modernizare au prevăzut o 
construcție nouă, alcătuită 
dintr-o sală de servire cu o 
capacitate de 60 de locuri, 
un separeu cu 30 de locuri și 
o terasă de vară care 
adăpostește alte 70 de 
locuri. Refacerea
acoperișului a fost posibilă 
datorită fondurilor venite din 
partea Federalcoop. Pentru 
ca mâncarea să poată fi 
gătită în cele mai igienice 
condiții, s-a reamenajat 
bucătăria și s-au refăcut 
instalația de apă și sobele 
care asigură încălzirea. Ca 
noutate, modernul han pune 
la dispoziția turiștilor cinci 
camere a câte două locuri 
fiecare, mobilate și dotate cu 
cele necesare la prețuri 
accesibile (125.000 lei/ 
noapte).

“Personalul calificat - un 
barman și doi bucătari -

oferă potențialilor clienți un 
meniu variat și o gamă 
diversificată de băuturi 
alcoolice și răcoritoare. în 
fiecare zi se poate servi 
ciorbă de burtă, cotlet de 
porc, mici ș.a., iar în cazul 
unor grupuri acceptăm 
meniul acestora, în baza 
unei comenzi făcute 
anterior sosirii clienților. 
Aprovizionarea cu 
produse alimentare se 
face cu mijlocul de 
transport propriu, de la 
depozitele cooperativei, 
iar băuturile alcoolice și 
răcoritoarele prin depozitul 
central al Federalcoop”, 
spunea dl Dorel Anucuța.

Datorită amplasării 
unității ■ într-un cadru 
natural deosebit de 
frumos, aproape de limita 
județului Hunedoara, pe 
șoseaua înspre Timi
șoara, majoritatea clien
ților fac parte din rândul 
drumeților. Deoarece 
motelul atrage privirile 
prin însăși construcția 
acestuia, personalul 
calificat, amabil și 
operativ completează 
calitatea serviciilor. Cu 
siguranță acestea sunt 
doar câteva din aspectele 
care au redat viață 
motelului din Lăpugiu de 
Jos.

Cristina CÎNDA

Gaz metan
în aceste zile la Școala generală nr. 1 din Simeria se finalizează 

lucrările de introducere a gazului metan. Până în prezent încălzirea 
sălilor de clasă s-a făcut cu lemne, fapt ce a creat disconfort și 
dificultăți în aprovizionare. Autoritățile locale spun că promovarea 
investiției de introducere a gazului în școală reprezintă o condiție 
absolut necesară, mai cu seamă că racordul de gaz metan se află la 
poarta școlii.

De binefacerile gazului metan se vor bucura peste 400 de elevi 
ce învață la Școala nr. 1 din Simeria, iar costurile totale, de 
aproximativ 300 de milioane de lei, sunt suportate din bugetul local.
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O valoroasă apariție editorială
/

/
Jn felul său, Ion Filip, autorul 

acestei cărți, este un temerar 
sau, în orice caz, unul dintre 
extrem de puținii oameni care 
se încumetă să scrie și să ti
părească o asemenea carte. 
Și emoționant spune domnia- 
sa: “Satul Cigmău fiind, din pă
cate, pe cale de dispariție, nu 
am avut de ales: a trebuit să 
îndrăznesc așa nepriceput și 
lipsit de mijloace cum eram” 
(Câteva explicații, p.5). Fapta 
sa trebuie apreciată atât din 
punctul de vedere al efortului 
intelectual-lingvistic cât și, mai 
ales, din punct de vedere știin
țific. Afirmația are ca fun
dament conținutul acestui mini- 
dicționar riguros alcătuit dove
dind în primul rând dragoste 
pentru satul de baștină al unu
ia dintre cei mai importanți 
scriitori români dintotdeauna: 
Ion Budai-Deleanu. Evident, în 
acest fel, realizarea autorului - 
pentru că este o realizare, cel 
puțin meritorie - trebuie con
siderată un aport substanțial 
nu numai la receptarea în de
taliu a epopeii Țiganiada - ca
podoperă a-literaturii române 
care a stat la baza întocmirii 

acestui GLOSAR - dar și la re
aducerea în actualitate a unei 
problematici lingvistice majore. în 
fond, despre ce este vorba? 
Cuvintele cuprinse în Glosar fac 
parte, nu totdeauna exclusiv, 
dintr-un dialect destul de bine

Ion Filip: GLOSAR CIGMĂIAN, 
Editura Eubeea, Timișoara, 1999

fixat în perimetrul geografic cig- 
măian, adevăr care i-a înlesnit 
autorului cuvintele: “Conserva
torismul cigmăian este uluitor" 
(idem). Interesant mi se pare a fi 
faptul că, deși au trecut aproape 
două sute de ani de ța scrierea 
Țiganiadei (la anul se vor împlini 
chiar două secole de la termi
narea primei variante a epopeii), 
locuitorii satului Cigmău, puțini 
câți mai sunt, comunică și acum, 
și se înțelegi, făcând uz de cu
vinte utilizate de Ion Budai-De
leanu în Țiganiada. Dar, la fel de 
interesant este și faptul că o 
seamă de noțiuni pot fi întâlnite 
și în alte graiuri din zone ale 
Ardealului, inclusiv Harghita- 
Covasna, ceea ce nu e puțin 
lucru... Din păcate, sau mai bine- 

zis paradoxal, este că noțiuni 
care acoperă un teritoriu destul 
de mare nu au fost incluse nici 
în DEX-ul dinainte de '89, nici în 
ediția nouă tipărită în 1998 sub 
egida Institutului de Lingvistică 
“lorgu Iordan" al Academiei Ro

mâne. Sau chiar dacă există 
cazuri când unele cuvinte se 
regăsesc atât în Glosarul cig
măian cât și în DEX, definițiile lor 
diferă substanțial, lată și argu
mentele: AGESTRU, Glosar = 
Adăpost; DEX = Con de dejecție; 
AIEPTA, Glosar = A-și aranja 
ținuta; DEX = A-și lua avânt; 
HÂRCĂ, Glosar = Flegmă, scui
pat; DEX = Craniu de mort; 
ȘTEAMP, Glosar = Păr scurt, po- 
ciumb, țăruș; DEX = Mașină de 
lucru folosită în trecut pentru 
sfărâmarea minereurilor (au
rifere); CIUFULI, Glosar - A bat
jocori, a porecli; DEX = A zbârli 
părul sau barba cuiva; dar iată 
și câteva exemple de cuvinte 
foarte cunoscute și utilizate 
frecvent, pe care le găsim în 

Glosar, însă nu și în DEX: 
BARABÂ (vagabond, om de 
nimic etc ); BUCINIȘ (cucută); 
BUCTA (a rata); MARHĂ (vită 
mare); STROFOCA (a pune 
prea mult suflet); VANDRĂ (a 
umbla vandra, a vagabonda); 
ZGÂRNÂIT (zgârcit, avar) etc. 
lată de ce personal consider 
această lucrare, drept că de 
dimensiuni reduse, de mare 
importanță pentru oricare cer
cetător de lingvistică. în ace
lași timp putem considera Glo
sarul cigmăian un semnal de 
luat în calcul în condițiile în care 
limba română se umple de 
unele noțiuni împrumutate doar 
pentru a înlocui termeni care, 
altfel, chiar din punct de ve
dere fonetic, redau excelent 
semnificația. Cazul "ZGÂR- 
NĂIT” mi se pare grăitor din 
acest punct de vedere. De 
aceea, îmi permit să spun că 
Ion Filip cu al său GLOSAR 
CIGMĂIAN ne... întoarce nu nu
mai la Țiganiada consăteanului 
său Budai-Deleanu, ci și la 
grija pe care trebuie s-o avem 
pentru patrimoniul limbii noas
tre materne.

Dumitru HURUBĂ

/
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Dimineți albe
îmi colorează oglinzile de sub pleoape 
mâinile fântânilor aștern zăpezi albastre/ în inimi - 
cuvintele amorțite de frig și de întuneric 
adună somnul în cuiburi -

/

/
/

tot mai multe busturi de femei 
așteaptă aprinsele îmbrățișări 
infidel aerul se strecoară 
între mine și tine 
așterne insecte de chihlimbar 
între mare și soare...

7

/
/
/

7

/
I

r>

Cu sufletul alb ca și neaua dintâi 
Mai adorm în semințe și mă rog, uneori, 
Prin vremelnice temple, amăgit, de comori, 
Cu un sul de tristețe așternut căpătâi.

Știu că vrei să mă tulburi, desfătare de vânt, 
Vers scăldând în descântec, trecătoru-ți surâs. 
Azi, cu ochiul de gheață, și albit de ani îs - 
Mai bogat în tăcere și mai plin în cuvânt:

îmi adun iarăși anii în cofiță, prin vii, 
Când împușcă în umbre, într-o doară, pândari. 
Cad din candele, argintând, fluturi mari 
Și-ți aud iarăși pașii. Și Te caut iarăși... 
știi?

loan BARB

\

\

\

\

• Nu putem generaliza, 
afirmând că specia umană ac
tuală aparține unui timp, unui 
azi, că suntem “contemporani”. 
Nici luând în ecuație popoare, 
națiuni, continente, nici măcar 
în imediatul nostru, până la 
cele mai restrânse comunități, 
chiar la ... familie!

Trăim, ne consumăm du
ratele proprii de timp, ne 
trăim, fiecare pe lungimea de 
undă și orbita unică, astfel, un 
timp care pulsează liber, 
plurivalent și pluridimensional.

Dar trecutul, prezentul, 
viitorul pot fi prezente mereu, în 
oameni, infinit cuantificabil 
tocmai în relația dintre fiecare 
și un timp continuum, abstract, 
utopic: de la barbarie, la, bună
oară, sublim, oamenii sunt, în 
realitatea probabilă, ăi acelui 
timp, ai acelei istorii. Un 
"Einstein", fulgerat de intuiții 
geniale, a cugetat undeva, în 
era primitivismului oarecare, 
cum un barbar oribil, o fiară 
sub-umană, își etalează “azi” 

Despre om și timp
prezența, prin fapte, peste tot. 
Prin ceea ce este el, individul - 
anume, în corelație sau în 
sine, față de celălalt (ceilalți), 
niciodată nu aparține aceluiași 
limp. A fi contemporan e o 
iluzie.

Cât de contemporan este 
un Homer cu un asasin al “zile
lor sale"? Dar un Borges, cu un 
trubadur medieval, un măcelar 
care mânuiește computerul 
pentru a jupui și tranșa vitele, cu 
un boșiman, un inginer pe stația 
orbitală “Soiuz"etc., etc.?

Cât de contemporan este 
cititorul “meu" cu mine, eu în
sumi, cu urmașul lui, peste o 
sută de ani? Nu suntem în 
timp, ci în durate, nu apar
ținem, ta plural, nici unui 
timp, nici unei durate.

o In laboratoare supra- 
dotate deja, există semeni ai 
noștri care, prin ceea ce re
levă, pregătesc sau fac, apar
țin unui viitor probabil și po
sibil, un viitor care poate fi 
mâine, sau doar peste o mie- 
două mii de ani. Astfel și “în 
trecut”, Michelangelo, inven
tatorul, Jules Verne ori H.G. 
Wells, Socrate ori Homer, 
“erau", de facto, în azi, într-un 
fel în viitor care(le) suntem.

_

Aceste raționamente ful
gurante nu sunt sofisme, ci 
doar vag nuanțate idei ale unei 
alte realități, spun “alte” de
oarece nu pot proba rațional, 
nu pot imagina măcar o rea
litate șl ea să fie a tutu
rora, într-un anume timp dat, 
deși se află deja în discuții 
savante noțiunea de “realitate 
virtuală"...

Numai Dumnezeu este 
atemporal, presupun, iar omul, 
oamenii, sunt nu atemporali, 
cu toate cele scrise mai îna
inte, ci mai degrabă “durabili 
aparțin unor durate proprii , 
așa cum tot ce e viu, și ma 
nifest ca atare, își este sieși 
limitat într-un timp/ trăit; adică 
o durată unică. Dacă nu cre
dem în reîncarnare, altfel și 
aceste durate, succedate 
după legi enigmatice pentru 
noi, ar fi doar ale unei durate 
mai mari; însă nimic nu ne 
încurajează să o numim eter
nitate. Oricum, nu acea 
succesiune ar fi.

Tot ceea ce îmi menține, în 
acest eseu pe care, dacă bine
voiți, îl puteți considera o sim
plă speculație lirică, tot ceea ce 
mă menține optimist, este para
doxal ideea că, de vreme ce 
creierul meu accede spre un 
atare raționament, devreme 
ce am un puternic impuls de 
a exprima astfel de raționa
mente celorlalți, de a te co
munica, de a scrie poezie, de 
a-mi supra-viețui, îmi ono
rează condiția de om, între 
rațional și imaginar, între 
realitatea “mea" și visul 
“meu” (nostru)... Consider că 
e miracol să avem un atare in
stinct, o propensiune spre idea
luri mari, care pot fi benefice 
mai multora, consider măreț 
chiar destinul dramatic al omu
lui, care crește, creează, ac
cede, moare, dar transmite într- 
un “etern viitor” acea lumină ca
re-! întrupează în lume, în ome
nire, iar a o spori este definitoriu 
pentru OM, indiferent căruia din 
“timpuri" aparține acesta. Me
moria, iată datoria noastră!

Și iată de ce nu m-aș si
nucide, orice fapt insuportabil 
aș îndura. Nu pot fi umil în fața 
întunericului.

Eugen EVU

Bustul marelui cărturar român Nicolaus 
Olahus (1493-1568) din centrul municipiului 

Orăștie, sculptor Nicolae Adam
Ceramică utilitară realizată de meșterul Miron Betea din Dobroț 

Foto: Traian MÂNU

Miorița - revistă de etnografe și folclor
Sub egida Centrului Jude

țean de Conservare și Valori
ficare a Tradiției și Creației 
Populare, a Inspectoratului 
pentru Cultură al județului Hu
nedoara a apărut un nou nu
măr al revistei de etnografie și 
folclor “Miorița". De fapt este 
un număr dublu reunind un bo
gat volum de materiale și foto
grafii, ceea ce îl face deosebit 
de interesant, mai ales pentru 
specialiștii din domeniu, dar și 
pentru public.

Ceea ce ne-a impresionat 
de fiecare dată la apariția câte 
unui număr al publicației este 
modul profesionist, valoarea 
studiilor și documentelor conți
nute ce se datoresc cu precă
dere redacției alcătuite din spe

Peste 50 de Picturi și 30 de 
desene de Corneliu Baba vor fi 

expuse ia Lieee
Peste 50 de picturi și 30 

de desene semnate de 
Corneliu Baba vor fie ex
puse, la sfârșitulacestui 
an, la muzeul din orașul 
Liege, Belgia. Conform de
clarațiilor directorului Muze
ului Național de Artă al Ro
mâniei (MNAR), Roxana 
Teodorescu, lucrările vor 
prezenta toate etapele cre

cialiștii celor două instituții amintite, 
mai ales a redactorului coordo
nator, prof. Marcel Lapteș, a pro
fesorului Vasile Molodeț, care au 
știut să-și apropie colaboratorii 
valoroși ce fac din revistă una 
dintre cele mai bune din țară. Și 
mai trebuie să menționăm “încă
pățânarea" cu care acești oameni, 
în lipsa banilor, prin sponsorizări, 
reușesc să scoată revista pu
nând-o la îndemâna celor intere
sați. Acest ultim număr, spre 
exemplu, a apărut cu sprijinul 
generos al Consiliului județean 
Hunedoara.

Revista se deschide cu do
uă studii semnate de scriitorul 
Radu Ciobanu intitulate “Munci și 
lucrări” și de prof.univ.dr. Du
mitru Pop de la Facultatea de

ației marelui pictor român. 
Exponatele provin atât din 
colecția MNAR și a altor 
muzee din țară, cât și din 
colecția soției artistului, 
Constanța Baba. Expoziția 
se înscrie în seria de mani
festări culturale realizate 
împreună cu comunitatea 
franceză din Belgia, printr- 
un acord'(je colaborare. 

litere din Cluj-Napoca intitulat 
“Cultura populară și viața mo
dernă”. Articolele, ilustrate cu 
fotografii document, sporesc 
Impactul la cititor. Li se adaugă 
studiile “Țara Hațegului - vatră 
lingvistică, martor al continuității" 
semnat de dr. Bogdan Marines
cu, "Continuitatea elementului 
latin în credința despre ursitoa
re" realizat de dr. Irina Nicolau.

întrucât Hunedoara este o 
vatră folclorică extrem de bo
gată, cu o particularitate ieșită 
din comun, este firesc ca ma
rea majoritate a paginilor re
vistei “Miorița" să cuprindă stu
dii referitoare la județ, la te
zaurul hunedorean. Astfel, cu
noscuta prof. univ. Emilia Co
mișel semnează studiul “Folclo

începând din anul 2000, Sibiul va găzdui 

un festival replica Ia “Smithsonian Folk 
Festival” de la Washington

începând din anul 2000, la 
Sibiu va fi organizat un fes
tival de artă și tradiție popu
lară, care se dorește a fi o 
replică la “Smithsonian Folk 
Festival” de la Washington, a 
declarat corespondentului 
MEDIAFAX directorul Muzeului 
Civilizației Tradiționale Po
pulare "Astra”, Corneliu Bucur. 
Participarea artiștilor români la 
“Smithsonian Folk Festival”, 
desfășurat, în luna iulie, la 

rul muzical din Ținutul Pădu- 
renilor”, iar dr. Lucia Apolzan 
scrie “Alea Frumoase pe Pla
toul Luncanilor”. Rețin atenția 
și alte teme: “Particularități ale 
unor colinde cu duba în satul 
Bretea Mureșană"; “Magia me
talului în Ținutul Pădurenilor”; 
“Legende și tradiții hune- 
dorene”; “Biserici de lemn din 
județul Hunedoara"; “O vari
antă a cântecului Bradului din 
satul Crișan" ș.a.

Acest număr dublu al re
vistei “Miorița", care sperăm să 
nu fie ultimul, este unul de ex
cepție, confirmând că revista 
este una apreciată în țară și nu 
numai.

Mine! BODEA

Washington, a demonstrat 
faptul că tradiția populară ro
mânească este una deosebit 
de originală, fiind una din cele 
mai apreciate. Corneliu Bucur 
afirmă că doar prin valoriza
rea tradiției populare există 
posibilitatea păstrării culturii și 
spiritualității unui popor. Fes
tivalul se va numi “Astra Fes
tival" și va reuni tradiții popu
lare străvechi din toate zonele 
țării.
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V “PATRIA” DEVA: Cum 
să devii newyorkez (27-30); 
Capcană pentru părinți (31-2);

V “FLACĂRA” HUNE
DOARA: După plată și răsplată 
(27-30); Ed. TV (31-2);

“PARÂNG”PETRO
ȘANI: Nume de cod: Mercury

(27-30); Cum să devii 
newyorkez (31-2);

V “CULTURAL” LU-
PENI: Pasiune periculoasă (27- 
29);

M "DACIA” HAȚEG: Glo
ria (27-30); După plată și răs
plată (31-2);

V “ZARAND”BRAD: 
Mesaj de departe (27-30);

Good Will Hunting (31-2);
V “PATRIA” ORĂȘTIE: 

N-am uitat ce-ai făcut astă 
vară (27-29); Gorila Joe (31- 
2);

“LUCEAFĂRUL”VUL
CAN: Ed. TV (27-29);

V “LUMINA” ILIA: La 
hotarul dintre viată și moarte 
(27-29).

*’ .................."
Circulația pe podul peste Mureș de la Șoimuș

....... ....................... - - - - - ' - - ..........
în zilele de 27 șl 28 august 1999, circulația pe podul peste 

Mureș, la Șoimuș, se întrerupe între orele 10-18 pentru lucrări.
Pe relația Deva - Brad se va circula pe ruta ocolitoare prin 

Mintia. — —

SC “SIDE11MET” SA
CĂLIN

studii medii sau superioare; 
experiența în vânzări; 
vârsta maximâ 30 ani.

SC FARES SA ORAȘTIE
Angajează

AGENT DE VÂNZĂRI 
pentru municipiul Deva 

Condiții::

%

Se oferă salariu fix plus comision. 
Curriculum vitae se depune la depozitul 

FARES din Suntuhalm, str Suntuhalm, 
nr.31 A, pânâ la data de 31 august 1999.

Informații suplimentare la sediul FARES 
SA Orâștie, str. Plantelor,, nr.50, tel. 054- 
247572 sau fax 054-241942.

Grupul Școlar “Grteore Moisil” Deva 
ANUNȚĂ

locurile rămase libere pentru anul școlar 1999 - 2000

ȘCOALA PROFESIONALĂ - CURS DE ZI
Anul I - meseria:
O electrician întreținere și reparații - 20 locuri
□ mecanic tinichigiu vopsitor - 22 locuri
ȘCOALA COMPLEMENTARĂ - CURS DE ZI
Anul 1 - meseria:
O instalator instalații tehnico-sanitare - 5 locuri 
LICEU - CURS SERAL
clasa a Xl-a (cu absolvenți de școală profesională după 8 

clase) - 25 locuri
LICEU - CURS FĂRĂ FRECVENȚĂ
clasa a X-a (după 9 clase de liceu) - 25 locuri 
clasa a Xl-a (după 10 clase de liceu) - 25 locuri 
înscrierile se fac la secretariatul școlii, zilnic, între orele 8-14. 
Relații suplimentare la telefoanele: 621206, 621280.

Cu sediul In Călan, str. Furnalistului, nr.17 A
Organizează in data de 15.09.1999, ora 12, la sediul 

societății, LICITAȚIE PENTRU VĂNZAREA ACTIVELOR închise 
operațional:

1. Activul Bateria nr.3 de cocsificare compusă din 
bateria nr.3 de cocsificare, vagon de ghidare, mașină de 
șarjate etc. Prețul de pornire a licitației este de 8.642.202.166 
lei, din care:

Construcții - 1.162.954.000 lei
Mașini, utilaje și instalații de lucru - 8.437.858.230 lei
Mijloace de transport ■ 1.634.621 lei
2. Activul Amoniac compus din coloanele de absorbție, 

coloana de distilare, coloana de stingere, condensatori 
pentru vapori de amoniac. Prețul de pornire a licitației este de 
713.822.408 lei, din care:

Construcții - 4.850.885 Iei
Mașini, utilaje și instalații de lucru - 788.285.124 lei
3. Activul Benzen compus din instalația de captare 

benzen, spălătoare de benzen, instalația de obținere benzen 
etc. Prețul de pornire a licitației este de 684.913.472 lei, din care:

Construcții - 40.021.224 lei
Mașini, utilaje și intalații de lucru - 696.141.929 lei
Aparate și instalații de măsurare, control și reglare - 

24.051.816 lei
Activele sunt situate in localitatea Călan, in incinta societății. 

Date suplimentare și informații despre active se pot obține din 
dosarul de prezentare a activului care poate fi cumpărat de ia sediul 
societății. Biroul Mecano-energedc, contra sumei de 1.000.000lei 
* 7TH, precum și de Ia Director tehnic, ing. Ștefan Fănică. tel. 054- 
730560, int.504. după data de Ol.OS.ISSS, intre orele 12-15.

Prețul de licitație este fără TVA. acesta suportăndu-se de 
către cumpărător.

S.C. Ulpia S.A. închiriază spații 
comerciale în incinta 

magazinului.
Informații la tel. 217929, 213575, 092/258444.

SIDERURGICA
HUNEDOARA

VA oferă prin Serviciul Protecție din cadrul socletAții 
noastre următoarele servicii: încărcare, verificare, reparare, 
recondiționare pentru stingătoarele de tip PI, P2, P3, P6, PIO, 
PSO, P12O, P2SO, G2, G3, 06, 8C9, SC9O, SC18O.

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

Informații suplimentare șl detaliile de preț pentru flecare 
din serviciile menționate se pot obține la Biroul PSI._______

Telefoane: 054-716121, 716131, 716521, int. 2060 
sau direct 054-712698.

Fabricație tâmplărie profile aluminiu Slatina;

Quasar Industries
ANGAJEAZĂ urgent ȘEF ATELIER PRODUCȚIE - 

Punct de lucru în Deva
Fișa postului:

1. Coordonare colectiv lucru pe următoarele activități:
v
J Fabricație geam termopan;
✓

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

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

Decebal, parter, tel/fax 054-222999.

Montaj în teren lucrări tâmplărie profile aluminiu și PVC.

Cititi♦

Cuvântul liber!

Frigiderul SAMSUNG

Fără gheață
dar 
cu bule

Noul frigider SAMSUNG ■ FROST FREE are:

Cumpără un frigider SAMSUNG in 
perioada 5 august - 5 septembrie și ii 1 
vei sărbători cu șampanie ANGELLI. 3

ANGELLI

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

Telefon: t)54/ 2Îl 261

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

{fifo ELECTRONIC
si distribuitor ii sai autorizați:

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

frigiderului datorită curenților de aer;
- Zgomot redus;
■ Sistem de dezodorizare interioară;

Mai bine cu noi

Cocktail Cense 
Gran Moscato 

Cocktail Fragola 
Cocktail Pesca

Kyr Royal
Cuvce Imperial

Agenția Moody’s a confirmat 
ratingul depozitelor în i/alută 

pentru Banca /Kgncnîa, BCR și BRB
Agenția de rating Moody's a 

confirmat ratinguriie acordate pentru 
depozitele în valută a trei bănci 
românești: Banca Agricolă, Banca 
Comercială Română (BCR) și Banca 
Română pentru Dezvoltare (BRD), dar a 
pus sub supraveghere ratingui pentru 
forța financiară a BCR, în vederea unei 
posibile retrogradări, relevă un 
comunicat remis agenției MEDIAFAX de 
către Moody’s investors Service.

Calificativul comun pentru depozitele 
în valută ale celor trei bănci este Caa 1/ 
Not Prime.

A fost confirmat, de asemenea, 
calificativul B3 pentru datoria principală 
a BCR.

Moody’s își exprimă încrederea că 
guvernul român va sprijini cete trei bănci 
în căzui în care va fi necesar și că 
aceasta a constituit baza pentru 
confirmarea calificativelor pentru 
depozitele lor în valută, la nivelul 
plafonului pentru depozitele bancare din 
România.

Ratingui pentru forța financiară 
acordat Băncii Agricole, E, respectiv 
Băncii Române pentru Dezvoltare, D, au 
fost confirmate și eie. Moody's afirmă că 
aceasta reprezintă o reflectare a 
stabilizării fundamentelor financiare aie 
băncilor respective, în ciuda mediului 
dificil în care operează.

Moody’s a anunțat și retragerea 
tuturor ratinguriior acordate Băncii 
Române pentru Comerț Exterior 
(Bancorex), corespunzător faptului că 
banca își va înceta existența legală la 
sfârșitul lunii august. Acționarii băncii, 
inclusiv FPS, care controlează 
majoritatea acțiunilor, au convenit că 
Banca Comercială Română va absorbi o 
parte din activele Bancorex, restul 
urmând să intre în lichidare.

Ratingui D pentru forța financiară a 
Băncii Comerciale Române rămâne sub

supraveghere, tn vederea unei 
posibile retrogradări, ca urmare a 
noilor incertitudini legate de 
preluarea activelor de ia Bancorex. 
Rezultatul revizuirii ratinguiui va fi în 
mare măsură determinat de impactul 
pe care absorbirea activelor Bancorex 
îi va avea asupra situației financiare a 
BCR.

Moody’s amintește că Banca 
Agricolă avea, ia sfârșitul anului 1997, 
active totale de 1,02 miliarde de 
dolari, iar Bancorex - de 3,44 miliarde 
de dolari. La sfârșitul anului 1998, 
activele totale ale BCR erau de 2,58 
miliarde de dolari, ale BRD de 1,10 
miliarde de dolari.

Decizia de confirmare a 
ratinguriior intervine la aproape șase 
luni după ce Moody's a plasat sub 
supraveghere, ia ' 5 martie, 
calificativele acordate celor patru 
bănci românești pentru forța 
financiară și pentru depozitele în 
valută, în perspectiva unei posibile 
retrogradări. Motivația deciziei 
respective era “îngrijorarea din he în 
ce mai mare față de făptui că recenta 
accelerare a prelungitei deteriorări 
economice a României a crescut 
semnificativ riscul sistemlc legat de 
sistemul bancar al țării, grevat de o 
lichiditate foarte scăzută, de o 
capitalizare slabă și de probleme 
importante legate de calitatea 
activelor".

Posibilitatea retrogradării
ratinguriior era legată, ia vremea 
respectivă, de “capacitatea redusă a 
guvernului de a furniza sprijin acestor 
bănci, dat fiind nivelul în scădere ai 
rezervelor valutare și vârful serviciului 
de-piată a datoriei externe", precum și 
de situația Bancorex, recent plasată 
sub administrarea specială a băncii 
centrate.
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Vând Dacia 1320, per
fectă stare de funcționare, 
preț convenabil. Tel. 092/ 
777303. (6879)

• Vând repatriere. Tel. 
214665 (6549)

• Vând baracă metalică, 
în bună stare. Informații la 
tel. 728039 (6557)

; L VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• • Vând casă + grădină 1,6 
ha, Bacea, nr. 90, preț 60 
milioane. Informații sat 
Gothatea, nr. 122, Familia 
Buga Alexe. (6878)

• Vând apartament 3 ca
mere, decomandat, ultra
central, preț convenabil. Tel. 
227479. (6877)

• Vând apartament 2 ca
mere, str. Zarandului, Deva. 
Țel. 211288. (6883)

• Vând apartament în 
Gura Barza. Informații la tel. 
656425. (6884)

• Vând spațiu comercial
(casă), Hațeg, Tudor Vladi- 
mirescu, nr. 1. Tel. 094/ 
563868, 094/815042.
(6887)

• Vând apartament 4 ca
mere (bloc Lido), Deva, tel. 
260781.(6885)

• Vând apartament 2 ca
mere, parțial mobilat, deco
mandat, cărămidă, parter 
înalt, balcon, beci, zonă 
liniștită. Preț 10300 DM 
negociabil. Tel. 213045. 
(6888)

• Vând apartament 3 ca
mere, ultracentral, bl. 15, 
Galescu, sc.A, ap. 8, Hațeg, 
sau schimb cu Deva. Infor
mații tel. 770330. (6889)

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

• Vând garsonieră, parter, 
zonă centrală, Geoagiu Băi. 
Informații tel. 054/247919 
(8258). ’

• Vând casă mare, 8 
camere, baie, anexe gos
podărești, preț negociabil. 
Acum are în spațiu și ma
gazin. Tel. 666550 (6347)

• Vând casă în Sîrbi, 
comuna Ilia, nr. 101 și 1 ha 
grădină. Informații Boz, nr. 
129, Hanța Ionel. (6548)

• Vând VW Passat Die
sel, fabricație 1986, nerulat 
în țară, impecabil, numere 
germane 2001, consum 5%, 
preț 2650 DM discutabil. Tel. 
213045. (6888)

• Vând: tractor U445, 
stare excepțională, preț 
negociabil; piese Dacia 
model 1999, la prețul vechi 
și caroserie avariată față; 
rochie mireasă import, 
model deosebit, preț foarte 
avantajos. Tel. 283256. 
(6863)

• Vând ARO 244 Diesel, 
înmatriculat, CIVT, preț 
avantajos, tel. 241539 
(8256)

• Vând Dacia 1310, an 
fabricație 1983, numere noi, 
preț 13.500.000, negociabil. 
Informații Păclișa, Boantă 
Paul. (3142)

• Cumpăr piese de mo
bilier vechi, peste 80 ani, 
ceasuri, tablouri, argin
tărie, statuete, diferite 
piese decorative vechi. Tel. 
056/184728, 092/397184. 
(6857)

• Vând Nokia 6110, 
5110, Siemens C 25, Pa
nasonic G 520, noi. De
codez GSM. 092/258121. 
(6862)

• Vând scanner (detector 
metale prețioase), puterea 
de scannare 2 - 2,5 m. Tel. 
544850, după ora 20. (3139)

• Vând caroserie de Opel 
Ascona 1,6, Deva, telefon 
234487. (6876)

• 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 câine ogar Barzoi, 
familia Nedelc, Vaidei, nr. 
112.(8256)

SC IMCOMEX SRL 
oferă spre închiriere 
SPATII COMERCIALE JF

în DEVA și ORĂȘTIE, zone centrale, vad excelent. 
Tel. 247529, 247496, 094/633234.

ÎNCHIRIERI

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

• Ofer spre închiriere 
garsonieră mobilată, zona 
George Enescu. Plata anti
cipat pe 6 luni. Informații 
tel. 216590, după ora 18.

. • Ofer spre închiriere 
spațiu comercial, ultracen
tral, Orăștie. Informații tel. 
054/247919(8259)

• Primesc în gazdă două 
fete. Informații Deva, tel. 
212262. (6893)

• închiriez spațiu comer
cial, 100-150 mp, DN 7, 
Complex Autogară. Tel. 092/ 
342025. (6897)

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

PIERDERI

• Pierdut legitimație de 
serviciu pe numele de Maier 
Virgil Ionel, angajat la F.E. 
Deva. O declar nulă. (6881)

• Pierdut carnet de ajutor 
social pejiumele Daicu 
Maria. îl declar nul. (6556)

ri CO MEMO RĂRI

• Au trecut 8 ani de lacrimi, 
durere și dor de la des
părțirea de cel care a fost

VIOREL BANCIU
(UTU)

Comemorarea sâmbătă, 
28 august, la cimitirul de pe 
str. Eminescu. (6872)

• Comemorăm, îndure
rați, 40 de zile de la stin
gerea dragului

prof. dr. IOAN 
DAMȘA

Slujba are loc la mor
mântul din cimitirul orto
dox, str. Mihai Eminescu 
din Deva, duminică, 29 
august, ora 12,30. Soția 
Maria. (6880)

• Lacrimi nesfârșite în
soțesc trecerea unui an de 
când dragul nostru

preot NICOLAE 
GHERMAN 

ne-a părăsit. Dumnezeu 
să-l odihnească! Paras
tasul de pomenire va avea 
loc sâmbătă, ora 13, în 
cimitirul ortodox. Familia. 
(6886)

• Soția Maria și copiii cu 
familiile anunță împlinirea 
unui an de la trecerea în 
neființă a celui care a fost 
un bun soț, tată și bunic

EMANOIL GHERMAN
(6890)________________

• Un gând pios nașului 
nostru

VLADIMIR TODOR
din Simeria Veche la împli
nirea celor 6 săptămâni de 
la deces. Dumnezeu să-l 
odihnească! Familia Pă- 
trău. (6892)
'f~ ■ - - ■ ■

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

Fructele sunt sănătoase 
pentru organismul uman
Este un lucru știut că fruc

tele sunt deosebit de sănă
toase pentru organismul 
uman. Din alimentația, noastră 
zilnică nu ar trebui să lipseas
că măcar unul pe zi. lată ce 
conțin aceste alimente pline 
de vitamine:

Bananele constituie o 
sursă neprețuită de potasiu, 
vitamine și substanțe mine
rale. Ele îți dau energie, de
oarece conțin carbohidranți și 
sunt foarte ușor de digerat. O 
banană de mărime potrivită 
conține 105 calorii.

Merele sunt, de aseme
nea, foarte ușor de digerat. 
Conțin foarte multe vitamine 
și substanțe minerale, îm
piedică apariția cariilor den
tare, previn oboseala, ajută la 
eliminarea stresului. Un măr 
ionatan are circa 50 de 
calorii.

Portocalele sunt extrem 
de bogate în vitamina C, care 
este un antioxidant și previne 
cancerul, reducând în același 

Ltimp nivelul colesterolului 

Firma INTERBRANDS M&D SRL
Distribuitor ai produselor Wrigiey 

Angajează DIRECTOR DE VÂNZĂRI în județul 
Hunedoara.

înscrieri la telefoanele 233740; 232901, între orele 
11-17.

Condiții:
Z studii superioare;
Z experiență în domeniu;
Z vârsta maximă 35 ani;
Z stagiul militar satisfăcut;
Z permis de conducere;
Z domiciliul stabil în Deva.

Se oferă:
Z autoturism Suzuki;
Z salariu atractiv.

SC IMCOMEX SRL și 
BN Electronic 

anunță crearea și disponibilitatea următoarelor 
posturi:

□Director de Direcție (4 posturi: Deva)

a Director comercial de zonă (2 posturi: orăștie) 
(în domeniile: import electronice și electrocasnice; vânzări 
electronice și electrocasnice; transport internațional) 
Direcțiile funcționează pe principii comerciale în condiții de 
largă autonomie (ca o firmă separată).

Cerințele postului:
- Bărbat, vârsta maximă: 35 de ani;
- Studii superioare (de preferință economice);
- Cunoașterea unei limbi de circulație internațională 

constituie un avantaj;
- Fire optimistă, dinamică; capacitate de convingere; 

comunicare și organizare; gândire critică și rațională; 
minuțiozitate;

- Posesor permis de conducere categoria B;
- Cunoștințe de operare PC.

□Șef birou Investiții (1 post Orăștie)
Cerințele postului:
- Bărbat, vârsta maximă: 35 ani;
- studii superioare (de preferință economice sau construcții);
- fire dinamică, capacitate de convingere, comunicare și 

organizare; minuțiozitate, simț dezvoltat al afacerilor;
- Posesor permis de conducere categoria B.

Cei interesați vor depune un CV la magazinul BN Electronic 
din Deva (lângă piața centrală) sau prin fax la numerele 054/ 
247529; 054/ 247496, până la 1.09.1999.

REMEA
Vremea va fi frumoasă și se va încălzi ușor. 

Ceru! va fi variabil, temporar noros noaptea. Spre 
dimineață, izolat va ploua. Vântul va sufla slab ia 
moderat din sector sudic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 10 și 15 grade, iar maximele 
între 24 și 29 de grade Celsius. (L. Micioșoni)

nociv din organism. în plus, 
portocala conține vitamina A, 
betacaroten și acid folie, care 
sunt absolut necesare unei 
femei însărcinate. O porto
cală are 65 de calorii.

Pepenele galben este o 
sursă foarte bogată de po
tasiu care îmbunătățește 
funcționarea sistemului cir
culator. Este bine să mănânci 
acest fruct după ce ai depus 
un efort fizic, deoarece va 
reîmprospăta rezerva de po
tasiu a organismului. De ase
menea, pepenele galben 
conferă energie și conține 
vitamina A, îmbunătățește 
funcționarea inimii și siste
mului muscular. O jumătate 
de pepene galben conține 95 
de calorii.

Kiwi reprezintă o sursă 
excelentă de vitamina C și de 
potasiu. Două fructe mari 
conțin mai multe fibre decât o 
ceașcă de tărâțe și, în plus, 
au un gust mult mai dulce. Un 
kiwi mare conține 55 de 
calorii.

ANUNȚ
Direcția Generală a Finanțelor♦ V

Publice și Controlului Financiar de 
Stat Hunedoara-Deva

Cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie, nr.30, primește în baza 
Ord. nr.12/1993, republicată- privind achizițiile publice, 

oferte pentru:
Achiziționarea unul spațiu în municipiul Deva 

cu destinația “SEDIUL TREZORERIA 
JUDEȚEANĂ Șl A MUNICIPIULUI DEVA” cu 

următoarele caracteristici:
13 Suprafața utilă minimum 1600 mp.
IZ) Amplasare în zona centrală - în apropiere de 
sediul central al DGFPCFS.
S Să permită amenajarea a 3 garaje și a unui 
tezaur.
13 Numărul minim de încăperi (birouri) 50.
13 Structura de rezistență și finisaje în stare bună. 

Ofertele se depun în pilc sigilat la sediul DGFPCFS 
Deva până la data de 6 septembrie 1999, ora 12.

VINDE:

CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCA11 CARAT 1500 ER-I
Casa de marcat cu memorie fiscală CARAT 1500 FR-/este 

destinată pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile de unități 
comerciale.

Caracteristici:
J Memorie fiscală energoindependentă de păstrare a circuitului realizat 

la 4 grupe fiscale precum și a circuitului total cuprinzând 3.109 rapoarte (8 ani)
J Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori
J Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole la magazine 

și 1.400 articole la restaurante
J Tipărirea automată a TVA (4 grupe).
/ Imprimarea pe bon a unui text (antet, nr. de ordine al bonului, codul 

casierului, codul fiscal al agentului economic, data și ora de emitere a 
bonului, seria fiscală)

J Interfețe pentru cuplare la calculator, cântar electronic, cititor optic
V Sertar cu cifru de siguranță
Se asigură service garanție și postgaranție de către IIRUC SA Deva

PREȚ 400$ +TVA
INFORMAȚII IA TEL: 054-213357, 054-214124 SAU LA SEDIUL 50CIEWII

. ---- '
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ICLPUAT
controlează și 

depistează 
în perioada 1 ianuarie - 31 

iulie 1999, Inspecția în Con
strucții, Lucrări Publice, Urba
nism și Amenajarea Terito
riului Hunedoara-Deva a efec
tuat un număr de 592 de con
troale, în baza prerogativelor 
sale legale, la 129 de între
prinderi cu activitate în con
strucții, 59 de agenți econo
mici cu preocupări în dome
niul urbanismului și amena
jării teritoriului și la mai multe 
persoane fizice care execută 
lucrări în aceste sectoare.

Au fost depistate defici
ențe și neconformități la 178 
de firme și persoane contro
late, constând în principal în: 
încălcări ale legislației de au
torizare a construcțiilor, gre
șeli de proiectare, proiecte 
incomplete sau chiar lipsa 
acestora, nerespectarea pro
iectelor și normelor tehnice, 
abateri de la tehnologiile de 
execuție, utilizarea de mate
riale necorespunzătoare, exe-

De !a 15 septembrie a.c.

LA "SARMISMOB" DEVA 
ÎNCEPE PRODUCȚIA

Există încetățenită părerea 
că un lucru bine făcut începe 
întotdeauna cu o mătură și o 
pensulă aplicate cu strășnicie. 
La câteva luni de la cumpărarea 
pachetului majoritar de acțiuni 
al “Sarmismob” Deva, de către 
un concern italiano-olandez, 
fabrica de mobilă a intrat într- 
un proces de “schimbare a feței” 
comandat de noul proprietar. Se 
restaurează gardul împrejmui
tor, se vopsesc canaturile de la 
uși și geamuri, se înlocuiește 
izolația halei de producție, can
tina și vestiarele salariaților au 
fost zugrăvite, s-a pus gresie și 
faianță, iar punctele sociale au 
toate valențele funcționalității. 
Cantina, ce poate hrăni câteva 
zeci de persoane, dispune de 
mobilier adecvat, nou-nouț. Din 
cele declarate de dna ec. Floare 
Țop, directorul economic al 
“Sarmismob”, valoarea investită 
până acum în firmă de către 
noul proprietar depășește 3 mili
arde de lei.

Conform unui program sta
bilit, până la finele acestei luni,

-

Elvețienii folosesc șoareci 
pentru a studia anxietatea 

umană
Șoarecii mutanți, cu parti

cularități de anxietate, vor pu
tea constitui un bun model de 
studiu al anumitor forme ale 
anxietății umane patologice, în 
vederea ameliorării tratamen
tului acestei boli, se arată într- 
un studiu publicat în revista 
Nature Neuroscience, citată de 
AFP.

Potrivit datelor statistice, 
25 la sută din populația globului 
suferă de tulburări anxioase 
(fobii, panică, sindrom post- 
traumatic) într-un anumit mo
ment al vieții. Aceste tulburări, 
distincte de teama comună 
(emoții, trac, imposibilitatea de 
a vorbi în public), pot afecta 
semnificativ viața unei per
soane.

Potrivit unor cercetări re
cente, originea acestor tulbu
rări este un răspuns defectuos 

^al receptorilor GABA (acidul 

cutarea anumitor lucrări de că
tre persoane cu pregătire ina
decvată gradului de comple
xitate al acestora.

Ca urmare, s-au dispus 
oprirea activității la 35 de obiec
tive, expertizarea tehnică a 10 
lucrări și refacerea altor 41, 
consolidări în trei cazuri ș 
(D.G.)

a.

Concurs de
autorizare

în cursul lunii iulie a.c., In
specția în Construcții, Lucrări 
Publice, Urbanism și Amena
jarea Teritoriului Hunedoara- 
Deva a organizat a treia ac
țiune, de la începutul anului, de 
examinare și autorizare a unor 
lucrători din câteva domenii ale 
obiectului său de activitate. La 
concurs s-au prezentat 25 de 
candidați pentru profesia de 
diriginți de șantier, două per
soane pentru controlori tehnici 
de calitate, opt pentru laboranți 
și una pentru responsabili cu 
urmărirea în timp a 
construcțiilor.

După verificarea răspunsu
rilor au fost declarați reușiți, în 

investitorul va achita integral 
datoriile firmei devene către bu
getul statului și BCR. La buget, 
“Sarmismob” datorează l, 150 
miliarde de lei, iar la BCR, 730 
de milioane de lei, dobânda afe
rentă creditului urmând a fi res
tituită, eșalonat, conform unui 
grafic aprobat de bancă. Tot eșa
lonat, având ca termen limită 31 
decembrie 2000, se vor plăti și 
cei 1,2 miliarde de lei , ce re
prezintă obligațiile firmei către 
bugetul asigurărilor sociale.

Din cele declarate de inter
locutoare, investitorul intenționea
ză ca de la 15 septembrie să aducă 
în țară și să monteze prima linie de 
fabricat mobilier “de veci”, ter
menul comercial pentru sicrie, 
reper pe care fabrica îl va produce 
în exclusivitate pentru export. La 
momentul în care fabrica va dis
pune de toate cele patru linii pre
văzute a fi montate, “Sarmismob” 
va deveni cel mai important pro
ducător de “mobilier de veci” din 
Europa, cu o producție de 500 de 
sicrie zilnic.

A. SĂLĂGEAN

gamma-amino-butiric) din cre
ier, a căror acțiune normală are 
un efect inhibitor. La om, o 
reacție anxioasă nepotrivită 
sau excesivă poate fi tratată cu 
medicamente din familia ben- 
zodiazepinelor, cum ar fi Va
lium. Medicamentul se fixează 
pe anumite subunități ale re
ceptorului, favorizând inhibiția, 
ceea ce permite controlarea 
angoasei.

Studiul publicat în Nature 
Neuroscience aparține unor 
cercetători elvețieni, care au 
analizat efectele unor medi
camente pe șoareci ai căror 
receptori GABA au fost în parte 
neutralizați gtenetic. Medica
mentele acționează exact asu
pra capacității de răspuns a 
acestor receptori și au dus la 
eliminarea anxietății, animalele 
ajungând să se comporte 
normal. 

ordinea profesiilor amintite, 
18, 2, 6, respectiv unul dintre 
candidații prezentați la 
concurs. (D.G.)

Bani pentru 
alimentarea cu

apa la sate
între altele, Ministerul Lu

crărilor Publice și Amenajarea 
Teritoriului are preocupări per
severente în privința alimen
tării cu apă a satelor și moder
nizarea drumurilor din locali
tățile rurale. După cum ne-a 
informat dl ing. Mihai Șahiu, 
inspectorul șef al Inspecției în 
Construcții, Lucrări Publice, 
Urbanism și Amenajarea Teri
toriului Hunedoara-Deva, 
pentru anul 1999, MLPAT a 
alocat județului nostru, în sco
pul executării unor alimentări 
cu apă, suma de 3,1 miliarde 
de lei.

Sunt prevăzute aseme
nea lucrări în comunele Bă- 
cia, Bretea Română, Ghelar, 
Lelese, Râu de Mori, Sântă- 
mărie Orlea, Teliucu Inferior. 
(D.G.)
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La lubeniță oferta este mare, dar sunt puțini cumpărători
Foto: Traian MÂNU

Arbitrii și observatorii - 
etapa din 29 august 

DIVIZIA D
FC DACIA ORĂȘTIE - CONSTR. HUNEDOARA, arbitri: 

Valentin Gavrilă, Nicolae Albulescu și Constantin Dineș, obs. 
Alexandru Groza.

MIN. ANINOASA - MIN. BĂRBĂTENI: Adrian Costea, Mircea 
Brândușa și Tiberiu Nistor, obs. Dorel Târsa.

CASINO ILIA - MIN. POIANA RUSCĂ: Traian Melha, Dorin 
Tincu și Claudiu Crăciuneac, obs. Sever Bogdan.

VICT. CĂLAN - RETEZATUL HAȚEG: Marin Ormenișan, 
Călin Orbonaș și Eugenia Ambruș, obs. Cornel Cărare.

METALUL CRIȘCIOR - VICT. DOBRA: Zoltân Gergely, C-tin 
Dănilă și loan Clinei, obs. Marian Dima.

FC PAROȘENI-VULCAN - UNIV. PETROȘANI: Daniel Thirt, 
Daniel Ciocan și Gheorghe Negrea, obs. Nicolae Stanciu.

CFR MARM. SIMERIA - CIF ALIMAN BRAD: Petru Zlate, 
Florin Bulgăruș și Ionel Cârstea, obs. Mircea Sârbu.

Ministerul Sănătății nronune majorarea drastică a sancțiunilor 
pumni încălcarea nomelor de ingienă și sănătate publică 

în ceea ce privește unitățile 
sanitare, trebuie să aibă, printre 
altele, apă sterilă la blocurile 
operatorii și sălile de naștere, 
sisteme și dotări pentru colec
tarea, îndepărtarea/incinerarea 
deșeurilor cu potențial de infec
tare, inclusiv a tuturor materia
lelor de unică folosință. în caz 
contrar, suma ce va trebui plă
tită va fi cuprinsă între 3 și 15 
milioane de lei.

Așezarea, chiar și provizorie, 
direct pe trotuar, în curți sau pe 
pardoseala încăperilor, a gheții 
artificiale, precum și a navetelor, 
respectiv tăvilor, folosite la trans
portul produselor de panificație și 
de cofetărie, a cărnii, preparatelor 
din carne și semipreparatelor 
culinare .se pedepsește cu 
amendă de la unu până la șase 
milioane de lei. De asemenea, 
păstrarea în contact direct cu 
gheața naturală sau artificială sau 
cu apa rezultată din topirea ei, 
precum și neasigurarea de us
tensile adecvate (clești, linguri, 
furculițe) pentru servirea alimen
telor neambalate care se con
sumă fără prelucrare termică, 
constituie contravenții și sunt 
sancționate cu o sumă cuprinsă 
între trei și zece milioane.

Utilizarea tinerilor sub 16 ani 
la efectuarea operațiilor de încăr
care, descărcare și transport și a 
celor sub 18 ani, la operațiile cu 
materiale și produse periculoase 
(foarte toxice, explozive) este 
pedepsită cu o amendă între 
două și cincisprezece milioane. Și 
în cazul expunerii salariaților la 
substanțe foarte periculoase (no-

Ministerul Sănătății (MS) 
va propune Guvernului să ma
joreze drastic, printr-o ordo
nanță, sancțiunile pentru încăl
carea normelor legale de igie
nă și sănătate publică, pentru 
a stopa comerțul cu produse 
contrafăcute sau expirate și 
pentru a asigura condiții nor
male de activitate în unitățile 
economice și în cele de învă
țământ.

Legea 98/1994 cuprinde 
amenzile care se pot da în 
cazuri cum ar fi: nerespectarea 
normelor de avizare sanitară, 
de colectare și îndepărtare a 
reziduurilor sau a celor de igie
nă referitoare la producția, 
prelucrarea, depozitarea sau 
păstrarea alimentelor. Preve
derile legii trebuie însă actu
alizate, având în vedere creș
terea numărului de încălcări 
ale acestui act normativ, pre
cum și indicele de inflație, a 
declarat pentru MEDIAFAX 
Doina Ștefan, secretar general 
al MS.

Potrivit proiectului de mo
dificare a legii, elaborat de 
specialiștii ministerului, pune
rea în consum a alimentelor 
noi, neavizate de către Minis
terul Sănătății (MS), se pedep
sește cu o amendă de la 5 la 
30 de milioane de lei, iar cele 
care sunt contrafăcute sau 
prezintă urme de alterare cu o 
amendă de la 10 la 50 de mili
oane de lei. în ceea ce pri
vește alimentele cu termen de 
valabilitate expirat sau folo- 

k sirea fără aviz sanitar a colo-

Consiliul Europei și-a 
deschis un birou în Kosovo

Consiliul Europei și-a des
chis un birou în Kosovo în vede
rea "susținerii eforturilor în favoa
rea unei soluții durabile a con
flictului" și pentru “un viitor de
mocratic al regiunii", se arată 
într-un comunicat al organizației, 
dat publicității la Strasbourg și 
citat de AFP.

Biroul va fi coordonat de 
Ulrich Bohner, înalt funcționar al 
Consiliului Europei.

Acțiunile Consiliului Europei 
în Kosovo sunt axate asupra 
reformei legislative menite să 
alinieze normele de drept intern 
ale Iugoslaviei la standardele 
internaționale, printre care se 
află și Convenția europeană 
pentru drepturile omului.

Consiliul Europei mai urmă
rește reorganizarea și reforma 
sistemului juridic, instaurarea și 
punerea în practică a autono
miei locale, protecția minorită
ților, garantarea dreptului de 
proprietate și funcționarea sta
tului civil. Organizația europeană 
își desfășoară activitatea “în 
strânsă colaborare" cu Misiunea 
Națiunilor Unite în Kosovo și cu 
șeful acesteia, fostul ministru 
francez Bernard Kouchner, pre
cum și cu alte organizații inter
naționale aflate la fața locului.

ranților și cernelurilor pentru 
colorarea ambalajelor produse
lor alimentare, precum și con
tactul direct al acestora cu par
tea imprimată, aceste fapte vor 
fi sancționate cu o sumă cu
prinsă între trei și treizeci de 
milioane de lei.

Nerespectarea avizului sa
nitar emis de Ministerul Sănătății 
pentru folosirea în unitățile sani
tare a aparaturii medicale sau a 
produselor de dezinfecție, dez- 
insecție și deratizare este pe
depsită cu o amendă de la 5 la 
20 de milioane de lei.

în cazul în care nu se aplică 
nici o măsură corespunzătoare 
pentru a preveni emanarea de 
mirosuri respingătoare în zonele 
locuite sau producerea în mod 
repetat a zgomotelor care depă
șesc limitele maxime stabilite, 
amenda este cuprinsă între 5 și 
20 de milioane de lei.

Agenții economici, asocia
țiile de locatari/proprietari sau 
persoane fizice care nu vor în
treține în permanentă stare de 
funcționare și de curățenie in
stalațiile interioare - closete, băi, 
lavoare, spălătorii - în unități, 
inclusiv mijloace de transport și 
locuințe, vor primi o amendă 
cuprinsă între 2 și 10 milioane 
de lei.

Personalul din saloanele de 
frizerie, coafură, manichiură, 
pedichiură și cosmetică va plăti 
o amendă de la un milion la 5 
milioane de lei, în cazul în care 
nu păstrează în stare de cu
rățenie echipamentul de lucru 
folosit.

Societățile comerciale vor avea 
nevoie de obținerea unui permis de 

operare
Agenții economici producători de bunuri materiale destinate 

comecializării, persoane juridice române, indiferent de modul de 
organizare și de forma de proprietate, își pot desfășura activitatea 
numai în baza unui permis de operare, eliberat de ministerele de 
resort după plata unei taxe de 0,1% din valoarea investiției, a 
stabilit Guvernul, printr-o ordonanță.

Fac excepție de la prevederile Ordonanței agenții economici 
producători de produse alimentare.

Permisii de operare reprezintă documentul care atestă că 
agentul economic este capabil să desfășoare activități de producție 
în domeniul respectiv, în conformitate cu legislația în vigoare. Acesta 
se acordă la cererea scrisă a agenților economici de către ministerul 
de resort, pentru fiecare capacitate de producție care realizează 
bunuri materiale destinate comercializării. Taxa de obținere a 
permisului este stabilită la o cotă de 0,1% din valoarea investiției.

în cazul deținerii mai multor capacități de producție cu același 
profil de fabricație, firma va primi un singur permis de operare, în 
care se va specifica numărul capacităților în funcțiune.

Permisul se acordă la punerea în funcțiune a fiecărei 
capacități de producție și are valabilitate de cel mult cinci ani, 
putând fi prelungit la cererea scrisă a agentului economic.

Firmele care funcționează la data intrării în vigoare a 
Ordonanței sunt obligate să solicite în scris permisele de operare 
în termen de maximum 90 de zile de la respectiva dată. Acestea 
vor fi emise în cel mult 24 de luni de la data apariției în Monitorul 
Oficial a Ordonanței.

Sumele încasate se constituie în “Fondul pentru reformă 
economică", care va fi gestionat de Agenția Română de Dez
voltare, cu avizul ministerului de resort.

Funcționarea oricărei capacități de producție fără permis se 
sancționează cu amendă de 50 de milioane de lei.

Ordonanța va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării 
in Monitorul Oficial.

*•

tate cu indicativul Fp) și neapli- 
carea măsurilor speciale de 
protecție împotriva substanțelor 
cancerigene sau potențial can
cerigene - amenda este 
aceeași.

Atât neîntreținerea în per
manentă stare de curățenie, de 
către deținători, a plajelor cu 
destinație de agrement și neasi- 
gurarea cu dotările sanitare 
prevăzute de normele de igienă, 
cât și neîntreținerea bazinelor 
de înot - prin spălare și dezin
fectare sau prin primenirea și 
dezinfecția apei - sunt pedepsite 
cu o amendă de la două la zece 
milioane de lei.

învățătorii sau diriginții ca
re motivează absențele ele
vilor din motive medicale, fără 
ca documentele medicale do
veditoare să fi fost vizate în 
prealabil de medicul arondat 
unității școlare respective, pot 
plăti, ca sancțiune, asumă 
cuprinsă între unu și patru 
milioane.

O altă contravenție, sanc
ționată cu amendă de la unu la 
zece milioane de lei, este con
siderată și neasigurarea apro
vizionării cu apă potabilă a uni
tăților pentru copii și tineri, a 
taberelor, conform normelor 
sanitare în vigoare, și nerea- 
lizarea de instalații proprii de 
apă pentru consum uman la 
nivelul unităților școlare care 
funcționează fără un sistem 
central de aprovizionare cu apă, 
dar și neasigurarea de vestiare 
colective, pe sexe, la sălile de 
educație fizică din școli. ,


