
Miercuri începe 
un nou an școlar

Bucurii pentru 
bătrânii din Geoagiu

Duminică la Baia de Cris a avut loc

O manifestare de ținută
Un nou an școlar! Consiliile 

locale, împreună cu 
conducerile școlilor au făcut 
eforturi susținute pentru ca 
elevii să fie primiți cât mai bine 
posibil. în general școlile din 
județ se dovedesc primitoare. 
Mai sunt încă neajunsuri 
generate de lipsa banilor. 
Reforma învățământului 
românesc continuă însă. Acest 
lucru se vede în programele 
școlare, în numărul mai mare 
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Județul 
Hunedoara LIBER

de manuale alternative, în 
metodele de lucru ale 
cadrelor didactice cu elevii, în 
structura noului an de 
învățământ.. Nu vor lipsi, fără 
îndoială, emoțiile. Ca la orice 
început! Mai ales pentru elevii 
din clasa I. Cu înțelegere și 
efort, lucrurile vor merge. 
Succes elevilor, succes 
oamenilor catedrei, mai 
“tineri" cu un an în prezența 
celor tineri! (M.B.)

Biblioteca Municipală Orăștie a 
organizat, la sfârșitul săptămânii 
trecute, o acțiune cultural - umanitară, 
care i-a bucurat mult pe beneficiarii ei, 
asistații din Casa de Bătrâni Geoagiu. 
Acțiunea a presupus un recital de 
poezie, o scenetă și un moment 
folcloric, susținute de elevii de la Liceul 
“Aurel Vlaicu" Orăștie, cu sprijinul 
studentului Ciprian Cosma. Alături de 
organizatori, fiind de altfel nelipsit de 
la acțiunile bibliotecii, s-a aflat primarul 
municipiului, dl losif Blaga.

în încheierea părții artistice, cei 
56 de bătrâni au primit pungi cu 
dulciuri, sucuri și câte un articol de 

V

îmbrăcăminte. De un real ajutor a 
fost dl Pompiliu Bota, consilier, care 
i-a însoțit pe organizatori oferind 
bătrânilor darurile menționate. Alt 
ajutor demn de menționat a fost cel 
al drei Vasilica Popescu, salariată a 
Primăriei Orăștie, care a sponsorizat 
acțiunea cu 500 de mii de lei. Tuturor 
celor care au participat la 
manifestarea ce a adus puțină 
bucurie unor oameni pe care de obicei 
semenii lor și uneori chiar propriile 
familii îi ignoră, colectivul bibliotecii, 
ne spunea dna Violeta Micu, 
bibliotecară, le mulțumește și pe 
această pale. (V.R.)

pentru revigorarea
rasei Pinzgau

între acțiunile organizate 
pentru valorificarea mai bună 
a potențialului zootehnic al 
județului nostru, un loc aparte 
l-a ocupat expoziția-târg de 
taurine din rasa Pinzgau care 
a avut loc duminică la Baia 
de Criș. Aflată la cea de-a VI- 
a ediție, expoziția s-a bucurat 
de un real succes, orga
nizatorii - Asociația jude
țeană a crescătorilor de 
păsări și animale, Direcția 
județeană pentru agricultură 
și industria alimentară și 
Oficiul județean pentru 
selecția și reproducția 
animalelor - asigurând cele 
mai bune condiții pentru 
desfășurarea manifestării, ei 
meritând laude pentru 
eforturile depuse în vederea 
reușitei depline. De altfel 
participanții - specialiști, 
crescători de animale, 
reprezentanți ai autorităților 
locale și județene, invitați din 
țară și străinătate - au 
apreciat preocuparea orga
nizatorilor pentru a da o nouă 

față zootehniei hunedo- 
rene, punând în evidență 
ceea ce s-a realizat mai 
valoros în privința revigorării 
rasei Pinzgau.

în deschiderea mani
festării dnii Romeo Farca, 
primarul comunei Baia de 
Criș, prefectul Nicolae 
Stanca, directorul general 
al DGAIA Gheorghe Jurcă, 
directorul general al 
Agenției naționale pentru 
ameliorarea și selecția 
animalelor Sorin Chelmu 
și ing. Alexandru Indrea de 
la DGAIA au elogiat 
activitatea remarcabilă a 
crescătorilor de animale 
din zona Brad pentru a 
crește și menține în efective 
numai exemplare valo
roase din rasa Pinzgau, 
care este adaptată perfect 
condițiilor pedoclimatice 
locale, totodată asigurând 
o reconversie bună a

Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)
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• - Doctorul a spus că 
mă pune pe picioare în 
două săptămâni.

-Și?
- M-a pus pe picioare, 

dar a trebuit să-mi vând 
mașina ca să plătesc 
tratamentul.

Sărbătoarea pădurenilor” - o 
de românism adevărat

«I

lecție
La nici una din edițiile 

precedente în curtea 
casei în care s-a născut și a 

crescut interpretul de folclor 
Drăgan Muntean n-a fost 
atâta lume. Locuitori ai 
ținutului Sau prieteni ai lor, 
veniți din Oltenia, Banat, 
Maramureș sau Năsăud, au 
vrut să se întâlnească la casa 
muzeu cu interpreții pre
ferați, să admire exponatele 
(al căror număr a crescut de 
la an la an). în acest an cei 
care au fost părtași la ediția a 
V-a a “Sărbătorii pădu
renilor” au avut posibilitatea 
să vadă și să-și cumpere 
obiecte sculptate în lemn, 
realizate cu măiestrie de 
Simu Grec, din Hațeg. Mulți 
oameni veniți la sărbătoare 
au poposit la biserica din sat, 
la slujba religioasă, duminică 
sărbătorindu-se Tăierea 
capului Sf. loan Botezătorul.

Exprimându-și satisfacția

pentru participarea nume
roasă la acest moment de 
bucurie, sufletul sărbătorii, 
Drăgan Muntean, sprijinit în 
acest an în organizarea ei de 
Prefectură, Fundația “Dor” și 
Inspectoratul pentru Cultură, 
a salutat numeroșii oameni 
politici, slujitori ai culturii și 
artiști, prezenți la toate 
edițiile sau în premieră. 
Dintre cuvintele rostite de 
oaspeți, ceea ce a spus 
Gheorghe Roșoga a 
impresionat în mod deosebit. 
Evocând cele petrecute în 
seara și noaptea precedente 
(spectacolul folcloric, focul de 
artificii și jocul în care s-au 
prins mai ales tinerii, până 
când ploaia le-a întrerupt 
elanul) “Gheorghe 
Gheorghe” de-acum al 
pădurenilor a spus că pe 
Dealul Cornetului a văzut 
“românismul adevărat”, în 
contrast cu ceea ce se petrece

Drăgan Muntean, în curtea casei sale, în prezența 
personalităților din viața politică și culturală, își exprimă 

bucuria pentru participarea numeroasă la 
“Sărbătoarea pădurenilor ”

Foto: Traian MÂNU

pe litoral și transmit în 
neștire televiziunile 
noastre naționale. Scurtele 
recitaluri ale grupurilor 
Seminarului Teologic din 
Caransebeș, de fluierași din 
Vâlcele (Bretea Română) și 
intervenția poetului Vasile 
Marcu, servirea țuicii și 
plăcintelor urmate de 
parada pădurenilor au 
încheiat prima parte a 
sărbătorii.

Tot Gheorghe Roșoga a 
mai spus că anul tredut 
până și cerul a plâns pentru 
plecarea lui Drăgan 
Muntean la București. în 
acest an când s-a întors la ai 
lui și soarele s-a bucurat, 
duminică după-amiază 
revărsându-și razele peste 
spectacolul folcloric din 
Dealul Cornetului, peste 
publicul foarte numeros în 
care printre pădureni puteai 
auzi și rostiri oltenești ori 
moldovenești, peste 
comercianții variați și 
nenumărați. Și tot mulți au 
fost și cântăreții ori 
dansatorii care au urcat pe 
scenă de la prânz până seara, 
bună parte veniți din proprie 
inițiativă. Spectacolul a fost 
deschis de dansatorii din 
Bătrâna. Din zona 
pădurenijor au mai 
participat la spectacol 
grupul vocal din Hășdău, 
dansatorii din Feregi și 
Poienița Voinii, interpreții 
Elena Lucaci, Anișca 
Cireșeri, Stelică Hațegan,

Viorica ROMAN

(Continuare în pag. 2)

Sucursala Clectrocentrale Deva
Scrisoare deschisă adresată 

tuturor consumatorilor 
de energie termică din 

municipiul Deva
Dorim să vă informăm că lucrările 

de reparații anuale ale sistemului de 
termoficare s-au terminat la 
Termocentrala Mintia, fiind îndeplinite 
condițiile tehnice de reluare a livrării 
agentului termic pentru municipiul 
Deva.

Din păcate, după cum am Informat 
în repetate rânduri, acest lucru nu este 
posibil din cauza datoriilor foarte mari 
ale APATERM Deva, care se ridică la 30 
de miliarde lei.

Cu toate intervențiile făcute la toți 
factorii responsabili, în luna august s-a 
achitat doar 1 miliard și 600 milioane 
lei.

Director, 
Dr. ing. Victor Vaida

H i.K

Guvernul modifică 
taxele de autorizare 
pentru audiovizual

Executivul a adoptat o hotărâre privind modificarea 
cuantumului taxelor de autorizare în domeniul 
audiovizualului.

Radiodifuziunile cu acoperire locală vor plăti 
Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) o taxă de 
înscriere la concursul pentru licență de 1.400.000 lei, o 
taxă de autorizare de 2.100.000 lei sau o taxă anuală de 
licență de 2.520.000 lei.

Televiziunile cu acoperire locală vor plăti CNA o taxă 
de înscriere la concursul pentru licență de 2.800.000 lei, 
o taxă de autorizare de 2.800.000 lei sau o taxă anuală 
de licență de 4.200.000 lei.

La Agenția Națională pentru Comunicații și 
Informatică, radiodifuziunile și televiziunile vor plăti o taxă 
pentru funcționare de 2.800.000 lei.

în ce privește autorizarea comunicațiilor audiovizuale 
distribuite prin cablu, taxa de înscriere la concursul 
pentru licență este de 1.750.000 lei. Pentru rețelele cu un 
număr de abonați până la 200 de persoane, taxa va fi de 
250.000 lei; între 201 și 500 de abonați - 700.000 lei; 
între 501 și 2.000 de abonați - 1.050.000 lei; între 2.001 
și 5.000 de abonați - 2.940.000 lei; între 5.001 și 10.000 
de abonați - 5.880.000 lei; între 10.001 și 25.000 de 
abonați -12.600.000; între 25.001 și 50.000 de abonați - 
25.200.000 lei; peste 50.000 de abonați - 42.000.000 lei.

BANCA INTERNAȚIONALA A RELIGIILOR
anunță modificarea, începând cu 1 septembrie 1999, a 

dobânzilor în lei ce se plătesc pentru depozitele la termen

Dobânzile ce se plătesc constituite de:
la depozitele ne termen de

Agențl economici, alte Persoane fizice
Instituții șl organisme

Huna 48% 56%
2 luni 48% 56%
3 luni 49% 57%
4 luni 49% 57%
6 luni 50% 58%
9 luni 51% 58%
12 luni 52% 58%
La depozitele pe termen de 1 lună se asigură o fructificare superioară prin 

capitalizarea dobânzii.
Limita minimă pentru constituirea unul depozit este de 15.000.000 lei pentru 

persoane Juridice șl 100.000 lei pentru persoane fizice.
Certificatele de depozit cu scadență la 90 de zile se vor vinde cu o dobândă de 60% 

pe an, Iar cele scadente la 120 de zile se vor vinde cu o dobândă de 58% pe an.
Limita minimă pentru achiziționarea unul certificat de depozit este 300.000 lei.
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2 “Sărbătoarea pădurenilor"
Salvina Marina, Carmen 
Daniela Muntean și Floarea 
Bobora (de 72 de ani!), care s- 
au întrecut- în cadrul 
concursului “La fântâna 
dorului”.

Interpreți foarte apreciați 
de public ca Drăgan Muntean 
și fiica sa Cosmina, Gheorghe 
Roșoga, Nicolae Mureșan, 
Ionuț Fulea, Cornelia și Lupu 
Rednic, Mariana Deac, Radu 
Ciordaș, Maria Dan Golban, 
Ciprian Roman, Viorica 
Brândușan, Eugen Pistol și 
Ana Almășana au cântat 
alternativ cu alții care abia 
acum bat la porțile afirmării. 
Cristian Pomohaci, Vasile 
Chișiu, Eugenia Osman, 
Constantin Gaciu și George) 
Nucă sunt câștigători ai 
concursurilor “La izvor de cânt 
si dor” din edițiile precedente, 
în afară de ei publicul i-a mai 

ascultat și pe tinerii Alina 
Pinca, Doinei Vior, Cornel 
Rîmbetea și Marin Grama, 
despre care e posibil să mai 
auzim. Toți au evoluat în 
acompaniamentul tarafului 
Casei de Cultură Hațeg.

O mențiune aparte merită 
ansamblul “Doina Banatului” 
din Caransebeș, în premieră la 
“Sărbătoarea pădurenilor”. 
Soliștilor de bază, cunoscuți 
iubitorilor de folclor, cum sunt 
Achim Nica, Dumitru 
Căpețean, losif Cioclodea și 
Ștefan Isac li s-au alăturat 
tinerele Daniela Văcărescu,

Lorzii englezi vor dispune de maximum 75 de 
cuvinte pentru a-și apăra locul în Parlament

Camera Comunelor a anunțat că Lorzii 
dispun de maximum 75 de cuvinte pentru a-și 
apăra privilegiile și locul în legislativ, în prima 
etapă, din octombrie, a reformei camerei 
superioare a Parlamentului britanic, transmite 
AFP.

Lorzii ereditari, care luptă de mai multe luni 
împotriva acestui proiect de reformă impus de 
guvernul laburist al lui Tony Blair, nu mai au 
decât arma spiritului și a condeiului.

în luna octombrie, cei 650 de Lorzi ereditari 
vor trebui să aleagă 92 dintre ei care își vor 
păstra privilegiile și vor continua să facă parte 
din Parlament. Ceilalți își vor păstra titlul, dar vor

pierde orice prerogative și funcția legislativă.
“Regula celor 75 de cuvinte", cum a fost 

numită, face parte dintr-un cod elaborat de un 
comitet multipartit, destinat reglementării 
alegerilor.

Lorzii au fost indignați de adoptarea acestei 
măsuri, pe care o consideră “o farsă” sau “un fel 
de concurs de pe pachete de fulgi de porumb". 
Liderul conservator al Camerei Lorzilor, Lord 
Starthclyde, a acuzat guvernul Blair de 
“manipulare politică".

Cele mai vechi familii aristocratice ale 
Regatului Unit au locuri în Camera Lorzilor încă 
din secolul XIII.

Marți
31 august

TVR I
9.30 Matineu de vacanță 

11.00 TVR Cluj-Napoca 12.05 
TVR lași 13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară
17.30 Mistere și minuni (do, 
ep. 18) 18.10 Voie bună la 
TVR 19.10 Sunset Beach (s, 
ep. 511) 20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport 20.45 Camera 
misterelor 21.00 O nuntă (f.a. 
SUA 1978) 23.05 Jurnalul de 
noapte. Sport

TVR 2
8.00 Sailor Moon (d.a/r) 8.50 

Tip-Top, Mini-Top (r) 10.15 
Limbi străine. Engleză 10.40 O 
familie ciudată (r) 11.10 
Stăpânul lumii (r) 13.10 Căsuța 
din prerie (s, ep. 91) 14.00 
Conviețuiri 15.00 Rebelul (s, 
ep. 126) 15.50 TVR Info 16.00 
Grecia (s, ep. 140) 16.45 Santa 

^Barbara (s, ep. 956) 17.30

Claudia Șerengău și Florica 
Franz și dansatorii formației. 
Aplaudate au fost și grupurile 
folclorice din feud 
(Maramureș), al RomTele- 
comului și cel din Scorei (Țara 
Făgărașului). N-au lipsit de la 
această sărbătoare surprizele. 
Cea mai “dulce” a fost cea 
“invitată” de Marioara 
Murărescu (prezentă în 
deschiderea spectacolului de 
duminică, prezentat, cu o vorbă 
bună, o glumă ori o urare de 
Drăgan Muntean). Traian 
Stoița, de 6 ani și jumătate, din 
Gura Rîului (Sibiu) a 
entuziasmat pur și simplu 
publicul. La polul opus, ca 
vârstă, a fost primarul comunei 
maramureșene Bogdan Vodă, 
care, pe lângă cântec, i-a dăruit 
gazdei un ștergar, un colac și 
“horincă de 70 de focuri”, în

Grupul vocal din Hășdău
Foto: Tralan MÂNU

Parcurile dendrologice din 
România 18.00 Nimic sfânt (s, 
ep. 4) 19.00 Autografe 
muzicale 20.00 O seară la 
Corbeanca 21.00 Universul 
cunoașterii 22.00 Credo

ANTENA I
7.10 Cafea cu parfum de 

femeie (s) 8.00 Cutia cu jucării 
10.50 Știri 11.00 Kelly (s) 11.30 
Aventuri în junglă (s) 12.00 
Tropical Heat (s) 13.00 Știrile 
amiezii 13.15 Viitorul începe 
azi (s) 14.00 Esmeralda (s) 
15.00 Ape liniștite (s, ep. 107)
16.10 Luz Maria (s, ep. 73) 
17.00 Știri 17.25 Elena, viața 
mea (s, ep. 24,25) 19.00 
Observator 20.00 Cuvinte pe 
geam (dramă SUA ’95) 21.45 
Fără obligații (s) 22.15 
Observator 22.45 Ai încredere 
în mine (f.p.SUA ’94)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 

semn de apreciere pentru 
strădania de a ține vie tradiția 
cântecului popular.

Sărbătoarea s-a continuat 
cu nedeia pădurenească de la 
Căminul Cultural din 
Poienița Voinii. Din nou 
liniștea s-a așternut peste 
satul interpretului pentru 
încă un an. Oamenii locului, 
interpreți și dansatori, 
consacrați sau care acum 
încearcă să-și facă un nume, 
iubitori de folclor din toată 
țara așteaptă ediția viitoare a 
sărbătorii. Și cele văzute la 
această a V-a ediție ne fac să 
sperăm că “sărbătoarea 
pădurenilor” va dăinui atât cât 
vor exista pădureni cu 
dragoste pentru frumusețea 
cântecelor, jocurilor și 
portului lor.

neliniștit (r) 11.00 Vulturii 
legii (r) 13.00 Știrile PRO 
TV 13.10 Chiulangiul (r) 
15.00 Ștrengărița (s, ep. 91) 
16.15 Tânăr și neliniștit (s, 
ep. 822) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.40 Aripile pasiunii (s, 
ep. 79) 1 8.30 Inimă de 
țigancă (s, ep.85) 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 
Renegatul (s, ep. 18) 21.30 
Walker, polițist texan (s) 
22.25 Știrile PRO TV 22.30 
Prietenii tăi (s, ep. 82) 23.00 
Millennium (s, ep. 41)

ACASĂ
7.00-12.00 Filme și seriale 

(reluări) 12.45 Milady (s)
13.30 Maria (s) 14.15 Crimă 
pasională (r) 16.00
Preciosa (s) 17.00 Celeste 
se întoarce (s) 18.00 
Dragoste și putere (s) 18.45 
Căsuța poveștilor 19.30 
Viața noastră (s) 20.15 
înger sălbatic (s) 21.05 
Concursul „Acasă!” 21.15 
Lanțurile iubirii (s, ep. 51)

O manifestare de ținută...
(Urmare din pag. 1) 

furajelor ce se produc în 
această zonă. Subliniindu- 
se că satul va avea un viitor 
mai bun în perioada 
următoare, ca urmare a 
restructurării industriei și 
unor măsuri de încurajare 
a agriculturii și turismului, 
a fost reliefată nevoia de a 
crește animale mai pro
ductive în fiecare 
gospodărie, de a 
îmbunătăți condițiile de 
viață și de muncă în mediul 
rural, unde sunt încă multe 
resurse ce-și așteaptă 
valorificarea. în context s-a 
arătat că animalele 
prezentate în expoziție - 
vaci, juninci și vițele - sunt 
la fel de reprezentative ca 
și cele din Austria, țara de 
origine a rasei Pinzgau.

în continuarea mani
festării s-a trecut la 
prezentarea animalelor 
aduse în expoziție, după o 
prealabilă selecție 
riguroasă, arătându-se 
caracteristicile zootehnice 
principale ale fiecărui 
exemplar. După această 
prezentare, comisia de 
bonitare, formată din 
specialiști din afara 
județului nostru, pentru a 
înlătura orice motiv de 
subiectivism, a procedat la 
stabilirea punctajului și 
clasamentului pe baza 
cărora s-au făcut 
premierile, grație aportului 
generoșilor sponsori, care 
sprijină zootehnia cu 
materiale de construcție, 
furaje combinate sau bani 
(fiecărui crescător de 
animale premiat acor- 
dându-i-se în total peste un 
milion de lei).

lată și ocupanții locului 
I. La categoria crescătorilor 
de vițele primul loc a fost 
ocupat de Alexandru Stoica 
din Baia de Criș; la 
categoria juninci pe primul 
loc s-a situat Ion Stanciu

22.10 Milady (s) 23.00 Lung* 
Park (dramă Rusia/ Fr. 1991)

PRIMA TV
9.00 Dimineața cu PRIMA 

13.00 Nadine Show 14.00 
Karaoke Show (r) 15.00 
Viața în direct 16.00 
Telenovelă (s) 17.00 Nadine 
Show 18.00 Știri 19.00 
Tiberiu & Tibanu 19.15 
Karaoke Show 20.15 Film 
artistic 22.00 Tiberiu & 
Tibanu____________________

■ HBG>*
10.00 Sânge fierbinte 

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

din Ribița; la categoria 
vaci primi-pare primul loc 
a revenit crescătorului 
Simion Bulz din Lunca 
Moților; la categoria multi
pare - ca un fel de miss a 
expoziției, desemnată 
fiind vaca Dorina - premiul 
a revenit crescătorului 
Nicoale Muntean din 
Cărăstău. Acestuia 
prof.univ. loan Vintilă din 
Timișoara i-a mai oferit 
suplimentar sămânță de 
trifoliene pentru 0,5 ha din 
partea revistei “Ferma” 
editată de firma Comision 
Die SRL din Dumbrăvița.

Marele premiu la 
ediția a Vl-a a revenit 
crescătoarei de animale 
Maria Oprea (două 
milioane lei) din Ribița.

Pe lângă aceste 
premii au mai fost 
acordate câte 500 mii lei 
lui Aurel Buftea din 
Cărăstău din partea fimei 
Grateco Plus din Cluj- 
Napoca (unitate prezentă 
cu utilaje de procesare a 
laptelui), lui Aurel Bulz din 
Baia de Criș, din partea 
organizatorilor expoziției 
(inclusiv a patroanei firmei 
Venesa SRL și a dr. Emil 
Stănculescu de la 
circumscripția sanitar- 
veterinară Baia de Criș), 
lui Petru Betea pentru o 
pereche de boi din rasa 
Pinzgau din partea dr. 
lacob Hans de la 
Federația agricultorilor 
Dorna. Un premiu special 
i-a fost acordat și lui Victor 
lanc din Caraci, din partea 
Asociației crescătorilor de 
păsări și animale din 
județul nostru. Câteva 
premii în diverse obiecte 
au mai fost acordate și de 
către dl ing. Agidius Kogler 
de la Camera de comerț 
și agricultură din Salzburg 
- Austria.

TELE7ABC
(canal 34 UHF)

9.00 Știrile locale (r) 9.15 
Sport magazin (rj 9.45 
Matinal Info 10.30 Dintre sute 
de ziare (r) 15.15 Post me
ridian 17.30 Deva Mix 18.05 
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 Cutia 
Pandorei 0.00 Știrile locale

?RO TV - DEVA
06.40-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00 -10.00 
“Bună dimineața, PRO TV e al 
tăul” (coproducție cu stațiile 
locale) 10.00-10.45 Program 
comercial PRO TV Deva 17.30- 
18.00 Știrile PRO TV Deva 
(coproducție) 22.15-22.30 Știri 
PRO TV Deva 23.30-00.30 Talk 
show - “Ghici cine bate la 
ușă?” 00.30-00.45 “Vorbiți 
aici!” (reluare)

Redacția nu-și asumă 
modificările ulterioare inter
venite în programele 
costurilor TV.

Marți, 31 august

3 BERBEC
(21.III - 20.IV)

Sunt în siguranță cei 
căsătoriți sau cu o soluție 
stabilă. Cei-aflați la începutul 
unei relații riscă s-o piardă.

O TAUR
(21.IV - 21.V)
Ratați ocazii mari. în 

dragoste greșiți dacă vă 
tratați partenerul ca pe un 
inamic. Vreți să câștigați o 
competiție inexistentă.

3 GEMENI
(22.V - 21.VI)

Ziua e schimbătoare. 
Favorizați sunt cei născuțl la 
sfârșitul lunii (succese 
financiare). Ceilalți vor fi 
energici, dar vor colabora 
greu.

3 RAC
(22.VI - 22.VII)
Sunteți deprimați și fără 

chef din cauza unui conflict la 
locul de muncă. Purtarea 
dușmănoasă a unor colegi vă 
cade rău.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)

Mișcarea face bine 
sufletului. în loc să vă 
compătimiți, mergeți la aerobic 
și vă recâștigați încrederea în 
sine.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

întâlniți un prieten bogat și 
sensibil. Nesiguranța vă face 
să ratați o călătorie plăcută. 
Nu vă gândiți la căsătorie, nu 
e momentul.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)’

Fiți mai deschiși, 
comunicativi și operativi iar în 
dragoste mai practici. 
Respectați-vă tabieturile dar 
nu așteptați totul de-a gata.

O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Aveți nevoie de schimbare 
și depinde de dv dacă asta vă 
produce teamă sau 
curiozitate. Trebuie să 
rezolvați problemele cu 
metode noi.

3 SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Ați vrea să renunțați la un 
proiect anterior. Dacă 
perseverați rezultatul va fi un 
real succes. V-ați făcut de 
cap în plan sentimental și 
acum trageți ponoasele.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Vă puteți odihni puțin. 
Atenție la bani căci sunt multe 
plăți de făcut și nici un câștig. 
Nu vă atingeți de economii.

3 VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Veți fi mai activi ca de obicei, 
mai dispuși la munci 
suplimentare, demonstrându- 
vă astfel multilateralitatea.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.1)

Aveți o zi norocoasă, 
sunteți plini de energie. Nu vă 
risipiți în multe activități, 
concentrațl-vă pe cele mai 
importante.
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SEVILLA
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O DIVI2IA 82

Medalii de aur
• Gabriel a

Szabo și Mihaela 
Melinte campioane 
mondiale

Medalii de bronz
• Nicoleta Grosu 

la aruncarea discului 
și Lidia Șimon la 
maraton, 41 km

Cea mai mare atletă a 
României, sportiva de re
nume mondial GABRIELA 
SZABO, a avut o compor
tare excepțională și la C.M. 
de atletism de la Sevilla, 
repetând performanța de 
la mondialele de la Atena, 
în urmă cu doi ani când a 
câștigat primul titlu de 
campioană mondială la 
5000 de metri. Gabi a fă
cut și la Sevilla o cursă im
presionantă, cu un finiș 
senzațional, realizând un 
timp remarcabil -14',41” și 
82 de sutimi, devenind 
campioană a lumii!

k După mondiale, antre- 
Fnorul lui Gabi, 

Gyongyossy, a apreciat că 
proaspăta campioană are 
nevoie de 4 zile de 
odihnă. După care Gabri
ela Szabo se pregătește 
pentru participarea la 
Golden League unde mai 
are de trecut încă două 
hopuri până la obținerea 
premiului de un milion de. V

Hunedorenii au condus c, 1-0 
timp de 66 de minute

Chimica Târnâveni - 
Corvi nul 2-1

Corvinul a clacat acolo unde cu toții ne aștep
tam cel mai puțin: la Chimica Tâmăveni, echipă ce 
înaintea începerii partidei se afla pe locul 15 în 
clasament, cu numai 4 puncte din patru meciuri 
disputate. Ceea ce n-au reușit echipe puternice, ce 
bat la poarta promovării - UTA și Gaz Metan, a 
izbutit Chimica. Cu toate acestea, trebuie să recu
noaștem că hunedorenii au avut, cum se zice, jocul 
“în mână”. începutul a aparținut Corvinului în 
întregime! în primele minute ale meciului oaspeții și- 
au creat 3 ocazii de gol clare și din acestea au și 
marcat primul gol în min.7 prin Andrei, care, deși 
talonat de Ștefan, reușește să înscrie 0-1, portarul 
Chebuțiu scoțând mingea din plasă. Golul a venit 
după ce în min. 3, Mitrică a executat o lovitură liberă 
indirectă de pe partea stângă pentru Marincău și 
acesta, de la 5 m, a trimis cu “latul" pe lângă poartă, 
iar un minut mai târziu, din nou Mitrică îi pasează 
cu călcâiul balonul lui Pavel care șutează pe colțul 
lung un apărător scoțând miraculos în corner. 
Gazdele nu reușesc mare lucru în atac, vârfurile 
lor, Pustai și Voiculescu, fiind bine marcate de 
Haidiner și Marincău și cu toate că erau mai 
prezente în terenul oaspeților, în min. 22, gazdele 
nu reușesc decât prin Cucerzan, în min. 32, prin 
Ștefan și 45, Ungureanu să ajungă în situații mai 
bune de a înscrie, iar apărara Corvinului a fost la 
post.

La reluare, cei care atacă și chiar au 2_ ocazii 
foarte bune de a marca sunt hunedorenii. în min. 
47, Haidiner îl lansează pe Mitrică în adâncime și 
acesta văzându-l puțin ieșit din poartă șutează, 
însă Chebuțiu, în ultimă instanță, reușește să 
“agațe" mingea. După ce la poartai lui Clep, Ștefan 
de la gazde ratează în min. 52 o ocazie de gol, 
două minute mai târziu Șandor îl imită, trecând 
foarte aproape pe lângă majorarea scorului. 
Chimica insistă tot mai mult pe atac și în min. 73, 
Ungureanu execută o lovitură liberă - ușor acor
dată de arbitru - pe lângă “zidul” hunedorean, în 
stânga lui Clep, care respinge balonul și Olah, pe 
fază, reia în plasă 1-1. La acest scor, în min. 77, 
arbitrul I. Udrică (București) îi arată al doilea 
“galben” lui Marincău și în zece jucători Corvinul 
primește și al doilea gol în min. 88 după o lovitură 
de colț, gol marcat de Pustai, după ce cu câteva 
minute mai înainte ratează din nou desprinderea! A 
fost un final dramatic pentru hunedorenii

CORVINUL: Clep, Rus (49 Schiau), 
Marincău, Haidiner, Gheară, Andone, Andrei, 
Șandor, Mocioi, Mitrică, Pavel (33 Babarți).

Sabin CERBU

Excelentă comportarea boxerilor români la CM de la Houston
Comportarea boxerilor români la cea ae-a X-a ediție a Campio

natelor Mondiale de box de la Houston (SUA) a fost excelentă, cea 
mai rodnică pentru noi în istoria boxului mondial - România ocupând 
locul 3 după SUA și Cuba, cucerind 2 medalii de aur, 1 de argint și 4 
de bronz:

Medalii de aur si titlurile de campioni:
Crinu Olteanu, Marian Simion
Medalie de argint
Adrian Diaconu

B Medalii de bronz
W Waldemar Cucereanu, Ovidiu Bobîrnat, George Lungu și 

Lucian Bute.
Acestor minunați sportivi, precum și celorlalți trei boxeri 

participanti la CM - Bogdan Dobrescu, Victor Puiu, Claudiu Rîșco 
și antrenorului coordonator Francisc Vaștag și secunzilor săi 
Grigore Bondavali, Gheorghe Simion, le adresăm și noi cele mai 
călduroase felicitări și urări de bine!

—
DIVIZIA A

Spori
Mâine, m Sala Sporturilor

HANDBAL FEMININ ' "X

Surpriză !a Călan

VICTORIA-RETEZATUL 
HAȚEG 1-2*

Foarte puțini suporteri ai Victoriei Călan ar fi 
crezut că echipa lor favorită ar putea fi învinsă 
pe propriul teren de către noua promovată în 
Divizia B, Retezatul Hațeg. Și totuși, gazdele a 
trebuit să se recunoască învinse la sfârșitul 
celor 90 de minute de joc. Neașteptat, dar 
adevărat, cei care au început mai bine meciul au 
fost oaspeții, arătându-și intențiile ofensive, 
inițiind câteva atacuri ce au pus în pericol poarta 
adversă. Moldovan, Kaizer și Turcu jonglând 
printre apărătorii adverși, în minutele 9 și 17 
Kaizer și Turcu aflându-se în situații bune de a 
înscrie. Abia în minutul 22 gazdele reușesc să 
pună cu adevărat în pericol poarta lui Muntean, 
până atunci - cu toate că s-au aflat mai mult în 
terenul advers - fotbaliștii din Călan au practicat 
un joc anost, fără orizont, apărătorii de la 
Retezatul destrămând sistematic atacurile cu 
“încetinitorul" ale gazdelor.

Probabil, la pauză, antrenorul Ursu a cerut 
elevilor săi să îndrăznească mai mult, îndeosebi 
în atac. Cert este că, în min. 47, Kaizer este 
găsit bine pe centru, pătrunde spre careul 
advers și de la 16 m șutează puternic, Toth era 
“bătut”, dar balonul lovește bara din dreapta și 
iese în corner. în min. 52 se înscrie primul gol al 
partidei, dar de către gazde. La un atac al 
Victoriei, mingea lovește călcâiul lui Surugiu și 
doi apărători se bâlbâie și cu toate că mingea îi 
atinge, nu reușesc să-l oprească și intră în 
poartă. Oaspeții se ambiționează și măresc 
viteza de joc. în min. 70 Fătu urcă în atac, face 
o combinație cu neobositul Moldovan, îi revine 
balonul și fundașul central singur cu portarul în 
față înscrie cu un șut bine plasat, făcând 
dreptate 1-1. Jocul oaspeților devine și mai 
coerent, cursiv, orientat spre buturile adverse. 
Și în min. 47, eforturile lor sunt răsplătite: Kaizer 
îl deschide în adâncime, peste apărători, pe 
Moldovan, portarul Toth iese în întâmpinare, 
însă nu poate opri balonul ce lovește bara din 
stânga porții și intră în plasă 1-2, scor final, cu 
toate că în min. 87 Moldovan a ratat o nouă 
ocazie, așa cum și gazdele au trecut pe lângă 
egalare în min.89, când Socaci a ratat de puțin.

A arbitrat la centru M. Ormenișan.

r Dună tragerea ia sorți a primului tur în Cupa UE FA''

* BENFICA LISABONA - DINAMO
* STEAUA - LASK LINZ (Austria)
Vinerea trecută, la Palatul Congreselor din Monte Carlo a 

avut loc tragerea la sorți a primului tur din Cupa UEFA. în acest 
scop au fost alcătuite 12 grupe de câte 8 echipe. Fiecare grupă 
a conținut 4 capi de serie. Steaua, în urma rezultatelor bune 
înregistrate de dub în ultimii 5 ani, a fost al treilea cap de serie 
în grupa a 10 din care mai fac parte încă 7 echipe. Primul său 
meci îl va disputa acasă, cu echipa austriacă Lask Linz.

Dinamo, cu un coeficient mai slab, nu s-a regăsit printre 
capii de serie și a căzut să joace în primul tur în deplasare, 
la Benfica Lisabona. De prisos să mai subliniem importanța 
ce o are pentru dinamoviști de a ieși cu fața curată după 
întâlnirile tur - retur. în pagina sport de mâine publicăm 
componența grupelor 8 și 9 din care fac parte aceste două 
reprezentante ale noastre în Cupa EUFA. (C.S.)

X

DIVIZIA 82

Univ. Remin Deva debutează
în Liga Națională

Mâine se dă startul în prima etapă a Ligii Naționale de 
handbal feminin. în Sala Sporturilor din Deva, de la ora 17,00, 
Universitatea Remin Deva, proaspăta promovată în primul eșalon 
handbalistic al țării, va primi replica formației Dorobanțu Lubrifin 
Ploiești. Promovarea echipei devene în Liga Națională, premieră 
pentru municipiul de la poalele Cetății, a produs o mare bucurie în 
rândurile suporterilor care au apreciat eforturile deosebite făcute 
de conducerea clubului, de principalul sponsor SM Vețel și de 
alții din Deva, de directorul tehnic prof. I. Mătăsaru și antrenorul 
prof. M. Șerban. Euforia acestui frumos succes a trecut repede, 
conducerea clubului a întocmit un riguros program de întărire a 
lotului de jucătoare, de pregătire generală și fizică specifică care 
s-a derulat pe parcursul unei perioade îndelungate. în această 
privință subliniem importanța organizării unui stagiu de pregătire 
pe litoralul Mării Negre (12-21 iulie), apoi antrenamentele de 2 ori 
pe zi, o altă pregătire centralizată a întregului lot între 2-9 august 
la Vața Băi, iar între 13-15 august a fost organizat la Deva 
Turneul internațional “Cupa Universitatea Remin" la care au 
participat, printre altele, o echipă din Ungaria - Thelena SK Tolna, 
Oltchim Rm. Vâlcea - campioană națională, Rapid CFR București 
- locul al treilea în Liga Națională. Turneul s-a bucurat de 
frumoase aprecieri și echipa deveană, antrenorii ei au avut 
posibilitatea confruntării cu echipe de top din handbalul 
românesc. Prof. I. Mătăsaru se declara mulțumit de modul în care 
s-a desfășurat întregul program de pregătire, antrenamentele și 
meciurile amicale în cadrul cărora s-a pus un accent deosebit pe 
dezvoltarea rezistenței în regim de viteză a forței fizice generale, 
pregătirea unor elemente specifice jocului, omogenizarea echipei, 
imprimarea disciplinei tactice și specifice.

Sperăm și noi alături de conducerea clubului, jucătoare, 
sponsori și suporteri, că Univ. Remin Deva va face față rigorilor 
Ligii Naționale. Acum a venit și rândul nostru, al iubitorilor acestui 
frumos sport, să fim alături de echipă, să umplem până la refuz 
Sala Sporturilor, să încurajăm în mod sportiv fetele pentru a ne 
aduce noi bucurii și satisfacții și în confruntările cu cele mai bune 
echipe din țară.

lată și lotul cu care “U" Remin atacă noul campionat din Liga 
Națională, ediția 1999 - 2000: Simona Bistriceanu, de la Artego BTT 
Tg. Jiu, Claudia Cetățeanu, Claudia Boronschi, de la CSS Buzău 
(portari), Laura Crăciun, Violina Hențiu (pivoți), Codruța Zavragiu, 
Cristina Cârnu - de la Rulmentul Bv. (centru), Simona Bozan 
Herlea, Clara Ciucea (extreme dreapta), Georgeta Dascălu, Diana 
Pătru (extreme stânga), Melinda Toth, Oana Catargiu, Laura Avram, 
Floarea Buda, de la Bâkescsaba Ungaria (interi).

Cristina CiNDA, 
C. SANDU

f\

DIVI2IA CA O DIVIZIA
Rezultatele etapei a Vil-a: FC Național - 

Oțelul Galați 1-1; FC Onești - FC Argeș 1-2; Farul C- 
ța - Steaua 2-1; Rocar Buc. - Petrolul PI. 2-1; FC 
Brașov - Extensiv Cv. 2-1; Rapid - Gloria Bistrița 2- 
1; Univ. Craiova - FCM Bacău 2-3; CSM Reșița - 
Ceahlăul P.N. 1-3; Astra Ploiești - Dinamo 1-2.

CLASAMENTUL

Bistrița - FC Național; Petrolul - FC Brașov; 
Extensiv - Rapid; Dinamo - Rocar; Oțelul - FC 
Onești; Steaua - CSM Reșița; FC Argeș - Farul; 
Ceahlăul - Univ. Craiova; FCM Bacău - Astra.

1. DINAMO 7 7 0 0 24-3 21
2. FC Argeș 7 5 0 2 11-5 15
3. Oțelul Gl. 7 4 1 2 17-11 13
4. Ceahlăul 6 4 1 1 11-8 13
5. FCM Bacău 7 3 3 1 10-8 12
6. Rapid 6 3 2 1 7-5 11
7. Astra PI. 6 3 1 2 12-8 10
8. Farul C-ța 7 3 1 3, 11-9 10
9. Rocar 7 3 0 4 10-11 9
10. Gl. Bistrița 7 3 0 4 12-14 9
11. Petrolul 7 3 0 4 11-13 9
12. Steaua 7 3 0 4 10-15 9
13. FC Național 6 2 2 2 10-9 8
14. FC Brașov 7 2 1 4 8-9 7
15. FC Onești 7 2 1 4 5-11 7
16. Extensiv Cv. 7 2 0 5 8-19 6
17. U Craiova 7 1 1 5 8-15 4
18. CSM Reșița 7 0 2 4 7-20 2

Etapa viitoare (11 septembrie): Gl

Rezultatele etapei a V-a: FC Drobeta Tr.S - 
Jiul Petroșani 3-0 (neprezentare); Electro Craiova - 
ARO C-lung 1-0; ASA Tg. Mureș - Poli Timișoara 
3-1; Minerul Motru - Gaz Metan 0-1; Flacăra Vâlcea 
- UTA 0-1; Chimica Tâmăveni - Corvinul Hd. 2-1; UM 
Timișoara - Inter Sibiu 3-0; “U" Cluj - Olimpia S.M. 2- 
0; Apulum A.I. - FC Bihor 4-1. în meciul restanță de 
miercuria trecută, Flacăra Vâlcea - Inter Sibiu 0-1.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: UTA - Chimica T.; Gaz Metan 
- FI. Vâlcea; Olimpia - Min. Motru; Corvinul - U.M. 
Timișoara; Jiul - Electro; Inter - Drobeta, ARO - 

^ASA Tg. M; Poli Timiș - Apulum; FC Bihor - “U” Cluj.

1. ASATG.MUREȘ 5 3 1 1 9-4 10
2. ARO C-lung 5 3 1 1 8-3 10
3. Corvinul 5 3 1 1 8-5 10
4. Gaz Metan 5 3 1 1 7-4 10
5. Electro Craiova 5 3 0 2 11-8 9
6. U T Arad 5 3 0 2 9-6 9
7-8. Inter Sibiu 5 3 0 2 8-5 9

Drobeta Tr. S. 5 3 0 2 8-5 9
9. Apulum A.l. 5 3 0 2 8-10 9
10. U.M. Timiș 5 2 2 1 10-8 8
11. Chimica T. 5 2 1 2 6-10 7
12. “U” Cluj 5 2 0 3 7-10 6
13. FC Bihor 5 2 0 3 7-11 6
14. Jiul 5 2 0 3 3-8 6
15. Poli Timiș. 5 1 2 2 8-10 5
16. Min. Motru 5 1 1 3 5-9 4
17. Olimpia S.M. 5 0 2 3 2-6 2
18. Flacăra Rm.V. 5 0 0 5 1-8 0

Rezultale etapei-a 5-a:
Cuprirom Abrud - Gloria Reșița 0-2;
Telecom Arad - Minerul Certej 0-1; 
Min. Uricani - Cetate Deva 3-2;
Telecom Timișoara - Univ. Arad 2-1; 
Minaur Zlatna - Inter Petrila 5-0;
Caromet - Aurul Brad 2-0;
Min. Lupeni - Inter Arad 3-1;
West Petrom - Metalurgistul Cugir 1-0; 
CFR Timișoara - Electrica Tim. 0-2.

Etapa viitoare (duminică, 5 sep
tembrie):

AS Inter Petrila - Caromet 
Caransebeș;

Univ. Arad - Minaur Zlatna;
Metalurg. Cugir - Telecom Tim.;
Aurul Brad - Min. Lupeni;
Gl. Reșița - Telecom Arad;
Inter Arad - Cuprirom Abrud;
Min. Certej - Min. Uricani;
Cetate Deva - CFR Timișoara;
Electrica Timișoara - West Petrom 

Arad.
-_________________________________ 1

Rezultatele etapei a 4-a din 29 august: 
Dacia Orăștie - Constructorul Hd. 7-5 Min. 
Aninoasa - Min. Bărbăteni; 3-1 Casino Ilia - Min. 
Poiana Ruscăi 3-0; Victoria Călan - Retezatul 
Hațeg 1-2; Met. Crișcior - Victoria Dobra 0-0; FC 
Paroșeni - Vulcan - Univ. Petroșani 2-0; CFR 
Marmosim - CIF Aliman Brad 6-0.

CLASAMENTUL
1. MARMOSIM 4 4 0 0 20-1 12
2. Retezatul 4 3 1 0 6-210
3. FC Paroșeni-Vulc.4 3 0 1 8-5 9
4. Viet. Dobra 4 1 3 0 7-2 6
5. Dacia Or. 4 2 0 2 12-13 6
6. M. P. Ruscăi 4 2 0 2 6-9 6
7. Metalul 4 1 2 1 9-5 5
8. Vict. Călan 4 1 2 1 8-5 5
9. Casino Ilia 4 1 2 1 5-3 5
10. M. Bărbăteni 4 1 1 2 5-8 4
11. Univ. Petroșani 4 1 1 2 4-9 4
12. M. Aninoasa 4 1 0 3 4-9 3
13. Constr. Hd. 4 0 1 3 7-17 1
14. CIF Aliman 4 0 1 3 2-15 1

Etapa viitoare nr. 5 din 5.09.1999: Dacia 
Orăștie - CFR Marmosim; Constructorul Hd. - 
Min. Aninoasa; Min. Bărbăteni - Casino Ilia; Min. 
Poiana Ruscăi - Victoria Călan; Retezatul Hațeg 
- Met. Crișcior; Victoria Dobra - FC Paroșeni - 
Vulcan; Univ. Petroșani - CIF Aliman Brad.
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Aspirații mari, realități 
modeste

Am avut surpriza să con
statăm că întâiul gospodar al 
comunei Bretea Română este 
de fapt o... “gospodină”. Dna 
Aurica Gușe face parte din 
familia extrem de puțin nu
meroasă a primarilor-femei, 
care numără la noi în județ 
nu mai mult de 5 membri. 
Discufia s-a țesut în jurul 
eternei probleme a bugetului 
local și mai ales a puseurilor 
de sărăcire ce agresează 
finanțele instituției primă
riei din ce în ce mai acut.

Prin proiectul de buget pe 
1999, comuna Bretea Română 
și-a propus consolidarea unei 
sume de 1,9 miliarde de lei 
care să stea la baza derulării 
activității specifice a insti
tuției. Sursele de alimentare 
a bugetului au fost identificate 
la nivelul impozitelor și 
taxelor Iocale-763 milioane de 
lei, cota parte din impozitul pe 
salariu-290 milioane de lei și 
sume defalcate din bugetul 
central-890 de milioane de lei. 
Cum se întâmplă de obicei cu 
bugetele locale, calculele și 
cifrele hârtiei n-au avut cores
pondent în “economia reală” 
a finanțelor primăriei. De la

Până să repari 
drumurile, te 

mănâncă
birocrația

r
Conform unor norme in

trate recent în vigoare, adminis
trația locală din mediul rural are 
obligația ca execuția repa
rațiilor drumurilor comunale din 
raza de competență să se facă 
numai după executarea unui 
proiect de întreținere și orga
nizarea unei licitații care să 
stabilească, pe criterii de preț 
minim, cine execută lucrarea 
respectivă. Deși, aparent, 
aceste măsuri dau posibilitatea 
urmăririi modului în care se 
folosesc banii alocați comu
nelor din Fondul special al 
drumurilor, în realitate aceste 
prevederi ucid flexibilitatea 
necesară în lucrările de 
reparații ale drumurilor. “Starea 
drumurilor este relativ proastă. 
Pe lângă aceasta, catastrofe 
naturale, gen inundații sau 
alunecări de teren, pot, așa cum 
s-a mai întâmplat, să distrugă 
peste noapte porțiuni de dru
muri. Noile prevederi ne obligă 
să optăm pentru repararea unui 
singur tronson de drum, pentru 
care facem proiect și executăm 
licitație. Ce se va întâmpla dacă, 
din diferite motive, se distruge 
o porțiune de dram în altă parte? 
Din banii primiți de la Fondul 
special n-aș avea voie să duc 
nici măcar o mașină de pietriș 
să repar dramul, dacă nu am 
proiect întocmit. Și apoi să nu 
mai amintim că cele 50 de 
milioane de lei primite pentru 
reparații de Primăria Bretea 
Română ajung cel mult ca să 
repari vreo 100-200 de metri 
de dram. Cheltuim aproape mai 
mult cu birocrația, decât cu 
lucrările efective”, precizează 
dna Aurica Gușe, primarul 
comunei. în acest an primăriei i 
s-a alocat o sumă de 300 de 
milioane de lei pentru conti
nuarea unei lucrări de moder
nizare a DC 104, ce leagă 
satele Ocolișu Mare și Ruși. 
Valoarea acestei investiții se 
ridica la 4 miliarde de lei anul 
trecut, în prezent fiind asfaltat 
1 kilometru din cei 5 ai dramului. 

bugetul central, sume defalcate, 
s-au obținut doar 390 din cele 
890 de milioane cerute. Pe 
urmă, din suma reprezentând 
cota parte a impozitului pe 
salariu, sumă ce șe face expo
nentul autonomiei financiare 
locale din acest an, până la 
această dată s-au prelevat doar 
136,4 milioane de lei, fiind greu 
de crezut că în cele patru luni 
rămase până la finele actualului 
exercițiu bugetar se va putea 
aduna și diferența. Din cele 22 
afaceri existente pe raza 
comunei, majoritatea preferă să 
“fugă” de plata impozitului lo
cal, patronii acordând, în 
scripte, angajaților, salariul 
minim pe economie ce este, con
form legii, degrevat de im
pozitare. Deși persoanele fizice 
și-au plătit în totalitate obli
gațiile către bugetul local, mai 
sunt totuși restanțe la plata 
acestora ce se manifestă din 
partea unor operatori economici 
ce nu și-au plătit impozitul pe 
clădiri și pe teren. Una peste alta 
toate aceste “neimpliniri” s-au 
concretizat într-un “duș rece”, 
salariații Primăriei Bretea 
Română”trezindu-se” că de 
luna viitoare nu mai au bani de

Dacă la alte școli din mediul rural lacătul încuiat 
de la'poartă era primul indiciu că “toată lumea 

e-n vacanță”, aici am găsit poarta descuiată și o clădire 
arătoasă, înconjurată de verdeață și pomi, lntr-una din 
clase le-am întâlnit pe învățătoarea Tiberia Boanta (de

Sălile de clasă pregătite 
să-și primească învățăceii 

la Școala din Măceu), de serviciu în ziua respectivă și 
pe profesoara Olga Popovici. “Azi (25 august - n.n.) a 
fost programat examenul de corigență - spunea dna 
profesoară. Am avut patru elevi din clasele V-VII pe 
care i-am examinat. S-au pregătit în vara aceasta și 
au promovat toți”.

Sălile de clasă și grădiniță erau pregătite pentru 
începerea cursurilor, curățenia era efectuată peste tot. 
Alte pregătiri nu fuseseră necesare, întrucât doar anul 
trecut - cum am aflat la primărie - s-au făcut aici 
reparații generale, zugrăveli și tencuieli, ca și la alte 
școli din satele aparținătoare, unde au fost necesare 
intervenții de urgență.

Mere și gunoaie
Locul unde Bretea Ro

mână își primește prima 
dată “musafirii” este micuța 
piațetă centrală care do
mină centrul de comună, 
îngrădită, într-o parte, de o 

construcție cu iz orășenesc, 
în alta de curtea primăriei, 
iar în partea rămasă de un 
mai vechi edificiu arhitec
tonic, acest spațiu mai aerat 
reprezintă și centrul co
mercial al comunei. Chiar în 
mijloc este amplasat, înca
drat de un gard metalic, un 
părculeț străbătut de două- 
trei alei care trec printre 
merii ce fac umbră celor 
câteva bănci. Poate cândva 
acest loc a avut ceva idilic, 
ceva de “gură de rai", în care 
vizitatorul odată intrat se 
putea bucura, pe o bancă, 
de umbra unui copac sau 
de mirosul unor aranja
mente florale. Azi, micul 
părculeț nici nu-și mai me
rită titulatura. Regine peste 
acest spațiu verde sunt 
buruienile care, pur și sim

salarii. Și e normal din mo
mentul în care cele aproape 2 
miliarde s-au “piticit” la 514 
milioane de lei, iar primăria a 
fost “încălțată” în acest an cu 
plata salariilor către veteri
nari, către agentul fiscal, în 
administrarea instituției in
trând și drumurile comunale. 
O activitate dusă pe aceste baze 
șubrede n-a putut susține rolul 
polivalent al instituției, de 
gospodărire, de susținere a 
investițiilor și de protecție 
socială, datoriile primăriei 
îngroșându-se continuu. As
tăzi, Primăria Bretea Română 
are restanțe la plată de cca. 600 
de milioane de lei către con
structorii angajați. în reali
zarea unor obiective în co
mună, asistații social, gardi
enii publici și către elevii 
bursieri. De aceea, ne spune 
dna primar Aurica Gușe, de la 
Bretea Română , s-a cerut, la 
rectificarea de buget care bate 
la ușă, o sumă de 1,3 miliarde 
de lei. “Obținerea ei, ne spune 
interlocutoarea, ne-ar da 
posibilitatea să ne plătim 
datoriile, pe de-o parte, și să 
funcționăm până la finele 
anului.” 

plu, au cotropit totul, chiar și 
vecinătatea micului monu
ment ce țâșnește în mijlocul 
parcului. Băncile s-au 
“contorsionat" de atâta soli
citare și “suportă" destul de 
anevoios povara trupului 
vreunui drumeț mai obosit. 
Gardul înconjurător e ne
vopsit, “ciobit" pe alocuri și 
nu face decât să acutizeze 
percepția dezolantă asupra 
locului. Desigur, ni se poate 
explica că nu sunt bani și în 
lipsa acestora “dusul de 
râpă” devine omniprezent. 
Dă însă cu tifla acestei scuze 
mizeria pe care bălăriile 
crescute nu o mai pot as
cunde la o privire de aproa
pe. Sticle PET golite și 
aruncate peste tot, ambala
je rupte, resturile unor hârtii 
formau o asociere ciudată 
cu numeroasele mere de 
vară căzute la talpa pomilor 
de prea multă coacere. Un 
contrast dezgustător, o pată 
întunecată pe imaginea ori
cărei localități.

CU 120 DE MILIOANE
DE LEI# COMUNA E 

CAMPIOANĂ A
INVESTIȚIILOR PE 

1999
Pentru acest an, cvasito- 

talitatea investițiilor din mediul 
rural a fost înghețată de crivățul 
austerității. “Nu avem pici un leu 
pentru investiții" a devenit un fel 
de lozincă pe care o scandează, 
cu năduf , primarii de comune 

Cum chiorul e împărat în țara orbilor
cu toate ocaziile și pe toate 
canalele. Investițiile au devenit 
un obiectiv aproape irealizabil, 
din moment ce sărăcia amenință 
cu “falimentul" însăși instituția 
primăriei, incapabilă să-și mai 
asigure salariul angajaților.

O mică excepție de la 
această regulă este Primăria 
Bretea Română. Aceasta a primit 
în acest an, defalcări de la 
bugetul de stat cu destinația 
investiții, suma de 320 de mili
oane de lei. Banii sunt dirijați spre 
o lucrare, începută în 1994, 
aflată și acum în curs de 
desfășurare. Este vorba de 
alimentația cu apă curentă a 
satelor Bretea Strei și Bretea 
Română care se face din con
ducta magistrală de la Rîu-Mare 
Retezat. Din această investiție 
mai sunt de realizat 2,6 miliarde 
de lei, evaluare făcută la prețuri 
ianuarie 1999, pentru acest an 
alocându-se 240 de milioane 
lucrărilor de la Bretea Română 
și diferența de 80 de milioane 
pentru investiția de la Bretea 
Strei. Cum prețurile de con
strucție cresc repede, iar 
sumele alocate au un caracter

Criza financiară existentă la 
nivel național a generat o serie 
de probleme ca în mai toate 
domeniile vieții sociale. Sărăcia 
a cuprins și sectorul sănătății, 
agravând pe zi ce trece situația 
instituțiilor sanitare.

Dacă în câteva comune 
hunedorene (puține ce-i drept!) 

DISPENSAR IĂRĂ APĂ CUREN1Ă
care s-au bucurat de bugete mai 
consistente, dispensarele au 
fost renovate și modernizate 
după standardele europene, la 
Bretea Română acest lucra nu 
s-a putut înfăptui. Și asta nu din 
nepăsare, ignoranță sau rea 
voință, ci pur și simplu din lipsa 
banilor.

Reparația capitală a sin
gurei instituții sanitare de pe 
raza comunei, care deservește 
populația din cele 13 sate 
aferente, este imperios nece
sară. “în anul 1995 s-au făcut 
ultimele reparații la dispensar. 
Atunci s-a zugrăvit, s-a vopsit, 
s-au aranjat sălile etc. De atunci 
însă din lipsa banilor nu s-a mai 
mișcat nimic, iar dispensarul nu 
arată acum prea bine. Un ade
vărat dezastru pentru orice 
instituție sanitară - și care la noi 
există - este lipsa cu desă- 

în așteptarea ajutoarelor sociale
în urma efectuării anchetelor sociale și respectării 

prevederilor Legii 677’95, numărul persoanelor care au solicitat 
ajutor social și au întocmite dosare la primărie a scăzut la 15. 
Pentru acestea plata lunară însumează 2.225.000 lei, cum spunea 
dna Monica Momeu, funcționară în cadrul consiliului local. “în 
acest an nu s-a putut efectua nici o plată din lipsa banilor - 
preciza dumneaei. Sperăm ca la rectificarea bugetului să avem 
bani măcar pentru câteva luni din an să le putem acorda ajutoarele 
cuvenite".

modic în lumea investițiilor, 
finalizarea alimentării cu apă a 
celor două sate mai trebuie să 
aștepte câțiva ani buni.

La fel ca și în cazul alimen
tării cu gaz metan a comunei. 
Această inițiativă investițională 

a ajuns la Bretea Română în faza 
organizării licitației pentru de
semnarea executantului rețelei. 
După stabilirea acestuia, alo
cările de la bugetul central 
pentru investițiile în gaz metan 
au fost stopate, începerea 
lucrărilor fiind amânată la un 
termen nedeterminat, valoarea 
acestei investiții se ridică la 20 
de miliarde de lei, prețuri 1998.

Coborând din sfera marilor 
investiții, în cea a lucrărilor de 
mai mică anvergură, am aflat că 
primăria are în portofoliul său 
investițional construirea și 
reabilitarea clădirii căminelor 
culturale de la Bretea Strei, 
respectiv Vîlcelele Bune. Noua 
clădire a căminului cultural de la 
Bretea Strei este finalizată până 
la nivelul acoperișului care 
lipsește. Pentru a nu se de
teriora ce s-a realizat până 
acum în perioada sezonului 
rece, primăria face demersuri 
pentru alocarea de fonduri care 
să permită acoperirea edificiului 
înainte de căderea iernii. Singura 
speranță ca acest lucra să se 
întâmple este rectificarea de 
buget din luna septembrie.

vârșire a apei curente”, spunea 
dna Simona Petca, asistent ge
neralist.

Pe lângă numeroasele con
sultații efectuate la sediul dis
pensarului, medicul de familie, 
dna dr. Dana Hanț Agache, și 
cadrele medii medicale sunt 
nevoite să se deplaseze ade

seori la domiciliul pacientului. 
“Dacă un bolnav netransportabil 
necesită asistență medicală, 
deplasarea la domiciliul acestuia 
se face cu mașinile proprii ale 
vecinilor, rudelor, ori a dnei doc
tor. în campaniile de vaccinări, în 
cazul gravidelor, sugarilor și nou 
născuților la care controlul peri
odic este obligatoriu, ne depla
săm cu șareta, indiferent dacă-i 
vreme bună sau rea", mărturisea 
dna Lidia Scorobete, moașă.

în ceea ce privește dotarea 
dispensarului cu medicamente 
și materiale consumabile, Fun
dația de Ajutorare din Bretea 
Română a adus o rază de 
speranță, grație donațiilor fă
cute. Ținând cont de proiectele 
de viitor care includ înființarea 
unui staționar, Fundația de 
Ajutorare a mai donat și două 
paturi în acest scop.
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O în fiecare an, în fața stării 
ofițerului stării civile spun “DA" 
aproximativ 20 de perechi de 
tineri. în acest an, la Bretea 
Română s-au oficiat 13 căsătorii. 
Sâmbătă și-au unit destinele 
Gabriel Totoi și Agneta Felicia 
Matei, dar și Nicușor Stanciu și 
Camelia Craioveanu.

S Pe motiv că nu sunt 
rentabile, ITA și-a retras anul | 
trecut toate cursele care făceau 
legătura între satele comunei și 
orașele apropiate. Chiar și 
acum, transportul se desfășoară 
dificil, deoarece există un singur 
autobuz, aparținând unei firme 
particulare, iar solicitanții sunt

■ numeroși. Autobuzul circulă pe 
! ruta Călan - Bățălar - Bretea 

I Română - Gânțaga - Covragiu, 
| la orele cele mai aglomerate, 

transportând elevi și muncitori.
3 Pentru ca oamenii să nu 

mai fie nevoiți să meargă la oraș 
după medicamente, dna Geor- 
geta Petrescu a deschis un 
punct farmaceutic în Bretea 
Română. Aprovizionarea îndeo
sebi cu produse farmaceutice 
de strictă necesitate nu acoperă 
chiar toate cerințele cumpără- 

| tarilor. “în acest moment lipsesc 
antireumaticele, precum și o 
serie de medicamente de import 
al căror preț extrem de ridicat 
depășește oricum posibilitățile 
financiare ale oamenilor din 
zonă”, era de părere dna Simona 
Petca, vânzătoare.

în timp ce anual trec în 
neființă aproximativ 60- 70| 
locuitori ai comunei, natalitatea 
este tot mai scăzută. La data de | 
25 august a.c., la serviciul de i 
stare civilă erau înregistrate 42 ! 
acte de deces și doar 19 nașteri I 
(dintre care 5 copii veniți din altă | 
parte).

3 Suprafața agricolă a 
comunei Bretea Română însu
mează 4568 de hectare din care 
3311 ha teren arabil, 1400 ha 
fânațe și 38 de ha livezi. Su
prafața acoperită de pădure este 
de 2050 ha. Făcând parte din 
categoriile agricole 3 și 4, 
pământul la Bretea Română este 
adecvat culturilor agricole. Din 
cele declarate de dnele Leontina 
Gâlcoi și Letiția lonescu, ambele 
inginer agronom în cadrul 
Centrului agricol, în acest an au 
fost cultivate 200 de ha cu grâu, 
1112 de ha cu porumb, 250 de 
ha cartof, 250 de ha orzoaică, 
110 ha ovăz, 50 de ha floarea- 
soarelui și 130 de ha legume. în 
comună există câțiva între
prinzători care au luat suprafețe 
agricole în arendă, cea mai mare 
acumulare de teren fiind în 
comuna Bretea Strei-200 de 
hectare.

•P Media de vârstă în 
comună trece de 50 de ani. Din 
cei 3377 de locuitori, au statutul | 

de salariat-631, șomeri în plată- 
177, cu ajutor social-38, cu 
alocație de sprijin-125, șomeri 
neindemnizați-300, iar 2411 
sunt pensionari.

S Cooperativa de Consum 
Bretea Română are în perimetrul 
de activitate (inclusiv comuna 
Boșorod) 12 unități de comerț cu 
amănuntul și patru de alimentație 
publică. Pe șapte luni din '99, la 
comerțul cu amănuntul realizările 
sunt de 107,3 la sută, la alimentația 
publică 115,4 la sută. Volumul to
tal economic s-a realizat în 
proporție de 105 la sută.

S Numărul abonamen
telor la presă se menține con
stant lună de lună, de la 
începutul anului. Și în luna au
gust numărul de persoane care 
s-au abonat la ziarul județean 
este de 140, cum ni s-a spus 
la ghișeul poștal din centrul 
de comună.
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Noi ateliere la 
CARP Deva

Activitatea Casei de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor din 
Deva o cunosc de multă vreme. 
M-a impresionat permanenta 
căutare a celor care conduc 
CARP pentru diversificarea 
activităților și serviciilor puse la 
dispoziția membrilor casei și nu 
în ultimul rând tenacitatea cu 
care s-a urmărit realizarea 
obiectivelor propuse.
Schimbările și momentele 
importante din viața CARP au 
mai fost reflectate de-a lungul 
vremii în ziarul nostru.

E suficient să treci la câteva 
luni pe la casa pensionarilor 
deveni pentru ca să descoperi 
lucruri noi. Știam că de mai 
multă vreme aici funcționază 
cabinetele medicale pentru 
pensionari care au și aparatură 
deosebită (despre cel puțin 
două aparate de investigare se 
spune că sunt unice în 
municipiu). Cabinetele sunt 
frumos amenajate, cochete 
chiar. In aceeași clădire, într-o 
cameră alăturată, s-a inaugurat 
recent un nou atelier de 
reparații radio-tv. Un alt spațiu, 
destinat atelierului de reparații

încălțăminte, era gata, deja 
finisat, urmând ca activitațea 
desfășurată acum într-un loc 
impropriu să fie mutată.

Deasupra acestui atelier, 
în “podul" deocamdată liber, 
e posibil să se realizeze până 
la vara viitoare o terasă 
pentru cei ce vin să practice 
diverse jocuri la club, de care 
este lipit. Și proiectele de 
extindere de activități, 
inclusiv de construire de 
spații care să le 
adăpostească, nu se opresc 
aici. S-a hotărât deja locul 
amplasării și e în faza de 
proiectare viitoarea casă 
mortuară a pensionarilor. 
Apropierea de spital și de 
morgă (un hâtru comenta “de- 
acolo mortul poate veni pe jos 
aici") este în avantajul atât al 
CARP cât și al celor care au 
nevoie de un asemenea 
serviciu. Căci serviciile casei 
sunt în primul rând pentru 
pensionari, dar la ele pot 
apela și alți deveni, firește la 
tarifele diferențiate pentru 
cele două oategorii de 
beneficiari. (V. ROMAN)

Creanțele Romaaz 
s-au dublat în ultimele șapte luni *

Creanțele Romgaz au crescut în ultimele șapte luni cu 2.200 de 
miliarde de lei, de la un nivel relativ constant de aproape 2.000 de miliarde 
de lei, înregistrat în ultimii doi ani, a declarat agenției MEDIAFAX directorul 
general al Romgaz, Aurel Coconea.

Potrivit oficialului Romgaz, facturile neîncasate la 20 august se ridică 
la 4.080 de miliarde de lei, ca urmare a restanțelor înregistrate în special 
de regiile comunale, “care au datorii de miliarde de lei și nu vor să 
plătească gazele consumate”.

Datoriile Romgaz față de buget sunt reeșalonate pe o perioadă de 
cinci ani, până în 2003, iar în primele șase luni ale anului compania a 
plătit 1.550 de miliarde de lei.

în memorandumul cu FMI, Guvernul s-a angajat ca valoarea 
creanțelor înregistrate de utilitățile publice, CONEL, Romgaz și SNP la 
28 februarie, de 10.600 de miliarde de lei, să nu fie depășită la sfârșitul 
lunilor iulie, octombrie și decembrie.

Ministrul Industriei și Comerțului arată că la 30 iunie nivelul creanțelor 
celor trei companii era de 13.000 de miliarde de lei. Berceanu spune că 
acestea sunt însă în grafic, deoarece suma a scăzut cu 900 de miliarde 
de lei ca urmare a unor compensări între companiile de utilități.

Orașul Sinaia ar putea primi statutul 
de stațiune de interes national• •

Orașul Sinaia ar putea deveni, în curând, stațiune de 
Interes național, statut care îl va conferi localității o serie de 
facilități șl o va plasa pe o listă de priorități pentru 
investițiile în turism și nu numai, informează PRO TV Sinaia.

Inițiativa acțiunii de declarare a orașului Sinaia - 
stațiune de interes național aparține Primăriei. Executivul 
va prezenta Consiliului Județean Prahova un memoriu în 
acest sens. Dacă va fl aprobat, acesta va ajunge la 
Autoritatea Națională pentru Turism unde, dacă va fl 
acceptat, va deveni act normativ.

Inițiatorii acestui proiect cred că această propunere va 
reprezenta pentru Sinaia o poartă deschisă investitorilor 
șl fondurilor de dezvoltare.

ELVEȚIA (ȘI VA INĂSP1U 
POLITICA PRIVIND 

EMIGRĂRILE
Elveția a decis să-și 

înăsprească politica privind 
emigrările, mărind de la trei luni la 
un an perioada de interdicție de 
muncă pentru toți cei care doresc 
să emigreze și pentru refugiații cu 
statut provizoriu, relatează AFP.

Această măsură, care va intra 
în vigoare de la 1 septembrie, fiind 
valabilă până în august 2000, 
vizează să descurajeze această 
categorie de persoane, în special 
pe cei originari din Kosovo, care 
încearcă să se refugieze în Elveția.

Consiliul Federal a luat 
această decizie din cauza 
“procentului extrem de ridicat de 
persoane care cer azil în Elveția și 
care se află în prezent aici", a 
explicat Ruth Metzler, ministru al 
Poliției și al Justiției, însărcinat cu 
reglementarea acestor probleme.

Această decizie răspunde 
astfel dorinței exprimate de 
majoritatea cantoanelor elvețiene, 
19 dintre cele 26 existente 
declarându-se în favoarea 
interzicerii dreptului de muncă 
pentru toți solicitanții de azil și 
pentru refugiații cu statut provizoriu. 
Acestor categorii de persoane le 
vor fi oferite, începând cu luna 
noiembrie, cursuri de formare 
profesională, a precizat Metzler, 
care a apreciat că această măsură 
nu are un caracter xenofob.

Elveția este țara europeană 
care a primit cel mai mare număr 
de refugiați din Kosovo - 
aproximativ 200.000, dintre care 
50.000 au sosit aici după ce a 
început conflictul din provincia 
sârbă. Autoritățile de la Berna au 
hătărât, în 11 august, ca, până 
la sfârșitul lui mai 2000, aceste 
persoane să fie repatriate. In 
acest scop, Elveția a acordat un 
ajutor de 2.000 de franci 
elvețieni (1.200 de euro) pentru 
fiecare adult și 1.000 de franci 
elvețieni pentru fiecare copil. 
Aceste sume urmează a fi 
reduse, începând din luna 
ianuarie a anului 2000, la valori 
care nu au fost încă anunțate.

Problema emigrării a 
început să se afirme ca una 
dintre marile teme abordate în 
cadrul campaniei electorale 
organizate în vederea alegerilor 
din 24 octombrie.

Dreapta populistă, repre
zentată de Uniunea Democratică 
de Centru (UDC), devenită cel 
mai important partid din țară, 
potrivit ultimelor sondaje, solicită 
oprirea “afluxului de refugiați", 
contrar altor formațiuni politice, 
care s-au declarat în favoarea 
limitării acestuia.

O luptă cu roșii a 
implicat 30»000 de 
persoane în Spania

Peste 30.000 de persoane s-au luptat cu roșii, 
zilele trecute, vreme de o oră, pe străzile satului 
spaniol Bunyol (estul țării), epuizând cele 140 de 
tone de “muniții" destinate sărbătorii tradiționale 
Tomatina, relatează AFP.

Această sărbătoare populară, care are loc în 
ultima zi de miercuri din august a fiecărui an, este 
finanțată de administrația locală care a cumpărat, 
în acest an, șase camioane cu roșii de la 
producătorii locali.

în slip de baie sau în haine sumare protejate 
cu saci de plastic, cu șepci sau coifuri de legionar 
roman, cei care au participat la Tomatina s-au 
bătut cu frenezie vreme de o oră, urlând și înotând 
într-o uriașă supă de roșii.

După epuizarea munițiilor, combatanții s-au 
spălat în râul din sat, în timp ce serviciile publice 
de igienă începeau curățenia pe străzi.

Nu se cunosc originile exacte ale acestei 
sărbători. Primele lupte cu roșii au avut loc în anii 
'40 apoi au fost interzise, în perioada dictaturii 
franchiste, fiind reluate la mijlocul anilor 70.

Cercetătorii neo-zeelandezi propun
transformarea genetică a vacilor prin

completarea cu gene umane
Un proiect de modificare genetică a vacilor 

prin adăugarea de gene umane, pentru 
descoperirea unui tratament eficient împotriva 
sclerozei în plăci, a fost propus guvernului neo
zeelandez, transmite AFP.

Cercetătorii laboratorului guvernamental 
Agresearch au prezentat un proiect pentru 
folosirea hormonilor în vederea determinării 
vacilor în vârstă de numai câteva luni să producă 
lapte. O lactație precoce provocată artificial, la 
șase luni în loc de 20, permite ca laptele să fie 
folosit în teste privind eficacitatea manipulării 
genetice. Astfel, vor putea fi comparate cinci sau 
șase variații ale modificărilor genetice operate în 
așa fel încât va fi păstrată, pentru continuarea 
experiențelor, numai cea mai performantă. 
Savanții vor introduce o copie a genei umane în 
celulele bovine pentru ca vacile să producă 
această genă în lapte. Acesta va fi folosit pentru

experiențele privind tratamentul sclerozei în plăci.

Cercetătorii mai intenționează să introducă și 
copii ale genelor care comandă fabricarea 
caseinei, pentru a obține un lapte îmbogățit în 
proteine, fără a fi necesară reducerea proporției 
de materii grase. Deocamdată, în producția 
normală, un lapte bogat în proteine nu poate fi 
obținut decât scăzând proporțional cantitatea de 
materii grase.

De asemeneă, neo-zeelandezii intenționează 
să crească vaci transgenice, la care să fie 
controlat nivelul beta lactoglobulinei, proteina 
care provoacă reacțiile alergice. Cercetătorii 
speră ca laptele astfel obținut să fie “mai adaptat" 
consumului uman.

Un trib maori care locuiește în zona unde ar 
urma să aibă loc cercetările s-a opus vehement 
acestui proiect. Purtătorul de cuvânt al tribului a 
explicat autorităților că astfel de experiențe sunt 
contrare tradițiilor maori.

r Ministerul Finanțelor 

speră ca în cursul lunii 
septembrie să realizeze 
actualizarea accizelor la 
tutun, cafea și produse din 
alcool în funcție de cursul de 
schimb leu/euro și să 
depășească astfel situația 
creată de incoerența actelor 
legislative care reglemen
tează acest domeniu, au 
declarat pentru MEDIAFAX 
surse din Ministerul 
Finanțelor.

Conform Ordonanței de 
Urgență 82/1997, privind 
regimul accizelor și altor 
impozite indirecte, accizele la 
alcool, tutun, cafea și 
produse petroliere erau cal
culate, din 1 ianuarie 1998, 
în Ecu pe unitatea de 
măsură, la cursul comunicat 
de BNR în ziua de joi a 
fiecărei săptămâni.

“Acest mod de calcul era 
dificil atât pentru agenții 
economici, care erau nevoiți 
să urmărească evoluția 
cursului leu/Ecu, cât și pentru 
organele de control, din 
același motiv”, au declarat 
agenției MEDIAFAX oficiali 
din Ministerul Finanțelor.

Astfel, în decembrie anul 
trecut Ministerul Finanțelor a 
propus Ordonanța 50/1998 
de modificare a OU 82/1998, 

iscare prevedea, ca de la 1

Ministerul Finanțelor intenționează să
9 9

actualizeze accizele la tutun, cafea și produse 
din aicooi în funcție de cursui leu/euro

ianuarie 1999, accizele să se 
calculeze în lei și 
posibilitatea actualizării 
trimestriale a accizelor, prin 
ordin al ministrului, în funcție 
de rata inflației.

Ca urmare, în luna iunie, 
ministrul Finanțelor emite 
ordinul 659, publicat în 
Monitorul Oficial, la 22 iunie 
1999, privind actualizarea 
nivelului accizelor la tutun, 
cafea și alcool, excepție 
făcând produsele petroliere. 
Ordinul a intrat în vigoare la 
1 iulie 1999.

“în martie anul acesta, 
accizele la produsele 
petroliere, benzină și 
motorină s-au majorat cu 
aproape 70%, ca urmare a 
necesităților bugetare. 
Imediat după aceasta, la 23 
aprilie, Guvernul României a 
semnat cu Federația 
Sindicatelor Șoferilor un pro
tocol care prevede la primul 
punct înghețarea accizelor la 
produselor petroliere până la 
sfârșitul anului 1999. Deci, 
noi am respectat acest pro
tocol semnat de Guvernul 

țării”, au precizat sursele 
citate.

Ulterior, Ordonanța 50/ 
1998 a fost discutată de 
Senat și Camera Deputaților. 
însă, discutarea acesteia a 
ajuns și la Comisia de 
mediere ca urmare a unor 
neînțelegeri între senatori și 
deputați.

în urma discutării în 
Comisia de mediere, s-a 
stabilit ca accizele din 
Ordonanța 50/1998 să fie 
actualizate o singură dată 
prin legea bugetului de stat 
și nu prin ordin al ministrului 
Finanțelor. Pe de altă parte, 
Legea 148/29 iulie 1999, de 
aprobare și modificare a 
Ordonanței 50/1998, 
cuprinde anexele privind 
valoarea accizelor, atât 
sumele fixe cât și cotele 
procentuale, v*alabile la 1 
ianuarie 1999 și nu valorile 
noi, valabile de la 1 iulie ca 
urmare a actualizării 
acestora.

“Deci ordinul emis de 
ministrul Finanțelor,, de 
actualizare a accizelor, a fost 

valabil doar de la 1 iulie până 
la 29 iulie când a apărut 
Legea 148/1999 de aprobare 
a Ordonanței 50/1998", au 
spus sursele citate.

Guvernul a aprobat re
cent o ordonanță de 
modificare a Legii 148/1999 
prezentată de ministrul 
Finanțelor, Decebal Remeș. 
Prin această ordonanță s-a 
redat dreptul ministrului 
Finanțelor de a actualiza 
accizele prin ordin, însă nu în 
funcție de inflație ci în funcție 
de evoluția cursului de 
schimb leu/euro.

“Am trecut la actualizarea 
în funcție de euro, pentru că 
actualizarea la inflație se face 
luând în calcul inflația din 
luna precedentă celei din 
care se aplică noile valori - 
așa cum am procedat în luna 
iulie, am avut în vedere 
inflația din luna mai - și, deci, 
nu era o valoare reală. Așa 
am trecut la cursul de schimb 
al leului în funcție de euro, 
modalitate care nu modifică 
foarte mult valoarea cu care 
ar fi fost actualizate accizele 

în funcție de inflație", au 
precizat oficialii din Ministerul 
Finanțelor.

Aceleași surse au afirmat 
că evoluția cursului leu/euro 
reflectă cel mai fidel evoluția 
ratei inflației.

însă, în aceeași ședință 
de Guvern, în care ministrul 
Remeș a prezentat 
ordonanța de modificare a 
Legii 148/1999, ministrul 
Agriculturii și Alimentației, 
loan Avram Mureșan, a 
propus o ordonanță de 
modificare a aceleiași Legi 
148/1999 care prevedea 
reducerea cu 50% a accizelor 
la motorină pentru 
agricultură. Ordonanța 
prezentată de ministrul 
Mureșan a fost aprobată în 
aceeași ședință de Guvern.

Ca urmare, au fost 
aprobate două ordonanțe de 
modificare a aceleiași legi. 
Consiliul Legislativ a propus 
ca ambele ordonanțe să fie 
trecute într-un singur act 
normativ și apoi să apară în 
Monitorul Oficial.

Ulterior, însă, premierul 

Radu Vasile a decis 
suspendarea tuturor actelor 
normative propuse de 
ministrul Agriculturii, pentru 
verificarea conformității lor 
cu prevederile acordului 
ASAL.

“Ordonanța Ministerului 
Finanțelor este blocată, 
pentru că este trecută într- 
un singur act normativ cu 
cea a Ministerului 
Agriculturii”, au menționai 
sursele citate.

Oficialii Ministerului 
Finanțelor au declarat că 
speră ca ordonanța de 
modificare a Legii 148/1999 
să apară cât mai repede în 
Monitorul Oficial pentru a 
putea trece la actualizarea 
accizelor în funcție de euro.

“Astfel, se vor lua 
accizele, valabile la 1 iulie, 
pentru produsele din tutun, 
cafea și alcool și se voi 
actualiza la cursul leu/eurc 
- sperăm, în cursul luni 
septembrie. Chiar dacă le 
luăm în considerare pe cele 
din 1 ianuarie 1999 
actualizarea va fi funcție de 
evoluția cursului de la 1 
ianuarie 1999 până la date 
la care se face 
actualizarea, iar valorile voi 
fi aproape aceleași”, au 
adăugat sursele citate.
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Traiul pensionarilor 
este tot mai greu

Nu cu multă vreme în 
urmă a avut loc la Călan șe
dința Comitetului județean 
Hunedoara al Partidului 
Pensionarilor din România. 
S-a discutat despre viața 
pensionarilor din România 
apreciată ca foarte precară, 
mai ales din perspectiva 
impozitării pensiilor. Deo
camdată în România nu 
este oportună impozitarea 
pensiei. Având în vedere că 
Legea pensiilor este o lege 
organică, ar fi necesar ca 
textele din proiectul de lege 
privind impozitul pe venit să 
fie corelate cu textele Legii 
pensiilor.

Modificarea acestui sis
tem nu poate fi făcută decât 
după o prealabilă reconsi
derare a întregului sistem de 
pensii de asigurări sociale, 
mai ales că toate pensiile nu 
sunt la același numitor. Pe 
categoriile de muncă există 
foarte mari diferențe la pen
siile acordate înainte de '89 
și cele de acum. Chiar în da
ta de 18 august a.c. preșe
dintele Emil Constantinescu 
promitea unor reprezentanți 
ai pensionarilor că pensiile 
vor fi indexate în ritm cu ma
jorarea prețurilor.

Nu voi face acum o ana
liză după promisiunile dlui 
președinte Constantinescu 
și a coaliției CDR în cam
pania electorală. Fiecare 
pensionar simte pe pielea 

lui aceste promisiuni elec
torale. După aproape 3 ani 
de zile sunt pensionari care 
trăiesc de azi pe mâine sau 
alții care caută prin contai
nerele de gunoi. Știm că 
trecerea de la un sistem la 
altul e grea, dar nu putem să 
fim de acord cu ce se pe
trece sub ochii noștri. Unii 
să aibă salarii de zeci de 
milioane și chiar pensii de la 
3 milioane în sus, iar cei ca
re au muncit să aibă o pen
sie de 300.000 de lei. La 
spusele dlui președinte că 
se vor sacrifica cei aleși, se 
vede cine se sacrifică în Ro
mânia sau cine este mai 
bine sacrificat.

Domnilor senatori și 
deputați de Hunedoara, 
cred că a venit timpul să ne 
spuneți ce aveți de gând cu 
această țară și mai ales cu 
acest popor. Văd că acum 
mai intervine un partid sau 
altul cu promisiuni pentru 
că se apropie campania 
electorală.

Partidul Pensionarilor 
din România atrage atenția 
pensionarilor, tinerilor și ce
lor năpăstuiți de soartă să se 
gândească de pe acum cu 
cine vor vota, la partidul 
nostru poate veni oricine, fie 
tânăr sau pensionar.

loan Răcoiu, 
vicepreședinte al 

Organizației municipale 
Deva a PPR
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I

energiei electrice [ 
va fi eliminată I 

I
Subvenția încrucișată cu- ■ 

prinsă în prețul energiei elec- ! 
trice mai reprezintă aproximativ I 
două procente față de valoarea |
inițială, aceste procente ur- | 
mândsăfie eliminate în această . 
toamnă, a declarat agenției ' 
MEDIAFAX directorul general al I
CONEL, Silviu Boghiu.

La începutul anului 1998 ■ 
populația plătea 31 % din prețul ! 
real al energiei electrice, în timp • 
ce agenții economici plăteau |
121%. Subvenția încrucișată | 
trebuie eliminată, conform . 
programului de guvernare, în ' 
această toamnă. î

| Silviu Boghiu nu a precizat |
■ data la care se va lua măsura ■ 
! eliminării subvenției încrucișate. ! 
I ‘Trebuie să se facă în curând I 
| o modificare pentru că dolarul | 
| a depășit de mult nivelul de | 
I 14.500 de lei în funcție de care . 
' s-au calculat, în aprilie, actualele • 
I prețuri”, a afirmat Boghiu. I 
| Eliminarea subvenției în- |
■ crudșatevaînsemna,îndolari, ■
! o nouă creștere a tarifelor ! 
I pentru populație și o scădere • 
| a celor pentru agenții eco- | 
| nomid. |
> Actualele prețuri pentru .
• energia electrică livrată popu- ■ 
I lației sunt de 876 lei/kWh la I 
| tariful standard și de 500 lei/ |
■ kWh pentru tariful social, ■
* reprezentând un consum lunar !
i maimicde70kWh. '
I___________________________ I

Peste 70 de schelete 
umane și fragmente ceramice 
celtice, datând din secolul al 
XIV lea, au fost descoperite, 
în localitatea Sălard, de câțiva 
muncitori care efectuau lu
crări de consolidare a malului 
râului Barcău, transmite 
corespondentul MEDIAFAX.

Arheologii au descoperit 
un sit, pe un perimetru de 
aproximativ 30 de metri, care 
adăpostește un cimitr medie
val. Alături de cele 73 de 
schelete, arheologii de la Mu
zeul Țării Crișurilor au mai 
descoperit ziduri de cărămidă 
și piatră care pot fi rămășițele 
unui lăcaș de cult din secolul 
XIV.

Arheologul Doru Marta 
spune că din primele obser
vații se poate afirma că ci-

Ministerul de Interne intenționează să 
faciliteze stabilirea străinilor în România

Aproximativ 6.000 de cetățeni străini au 
depus cereri de stabilire a domiciliului în Ro
mânia, însă, în prezent, nu există autoritatea 
care să acorde aceste aprobări, a declarat în 
cadrul briefingului săptămânal al Ministerului de 
Interne, generalul Ovidius Păun, director general 
al Direcției Generale de Pașapoarte, Străini și 
Probleme de Migrări.

Păun a arătat că, înainte de 1989, aceste 
aprobări erau acordate de către Consiliul de 
Stat, instituție care nu mai există. Având în 
vedere că Legea străinilor se află depusă de 
mai mult timp la Parlament, însă nu a fost luată 
încă în discuție, Ml vrea să inițieze un proiect de 
Ordonanță de Urgență care să reglementeze 
procedura și autoritățile abilitate pentru acor
darea a|feștor avize, in prezent, singura mo
dalitate ae stabilire în România, oficial, este 
căpătarea cetățeniei române, iar cetățenii străini 
care nu doresc acest lucru, dar vor să trăiască

în România, și-au cumpărat proprietăți, însă sunt 
nevoiți să-și reînnoiască, periodic, viza de 
ședere.

în ceea ce privește cetățenii români stabiliți în 
străinătate, s-a înregistrat “un vârf” în perioada 
1990-1991, când numărul celor plecați a atins 
cifra de 11.000-12.000 pe an. Potrivit generalului 
Păun, pentru 1999 nu vor fi, probabil, mai mult de 
5000 de români stabiliți în străinătate.

Pentru a limita plecarea din România a unor 
infractori care aduc prejudicii imaginii țării și 
determină înăsprirea regimului vizelor și pentru 
ceilalți cetățeni români, Ml a înaintat Ministerului 
Justiției o propunere care prevede ca instanța 
să stabilească, alături de pedeapsa pentru o 
infracțiune, și un termen de interdicție (de exem
plu de cinci ani) pentru ieșirea din țară. Această 
propunere va trebui, însă, să fie aprobată de 
Parlament, întrucât presupune modificarea 
Codului Penal.

UN CIMITIR 
MEDIEVAL 

DATÂND DIN 
SECOLUL XIV 

mitirul era, cu siguranță, mai 
întins, însă deocamdată nu 
există fondurile necesare 
extinderii săpăturilor.

Alături de materialul me
dieval au fost descoperite și 
fragmente ceramice celtice, 
care în opinia specialiștilor do
vedesc asimilarea celților de 
către populația autohtonă. Arhe
ologii au recuperat și câteva 
monede de argint care au fost 
găsite în gura scheletelor. Ei 

spun că, în zona Sălardului, a 
existat obiceiul ca în gura 
morților să se pună o monedă 
reprezentând plata pentru ca 
cel decedat să fie primit în 
lumea de dincolo.

Arheologii au acoperit cu 
pământ perimetrul în care au 
fost descoperite scheletele, 
urmând să continue săpăturile 
în momentul în care vor dis
pune de fondurile necesare.

Monedele și fragmentele 
de ceramică vor fi expuse la 
Muzeul Țării Crișurilor din 
Oradea, iar descoperirea va fi 
publicată în anuarul 
instituției.

Cimitirul medieval de la 
Sălard este al doilea de acest 
gen descoperit în județul 
Bihor după cel de la Voievozi- 
Bisericuța.

Trei sferturi dintre tâlhăriile 
înregistrate au fost săvârșite în 

București
Trei sferturi dintre tâlhăriile înregistrate, la nivel național, de la 

începutul anului, au fost săvârșite în municipiul București, 
informează Inspectoratul General al Poliției, într-un comunicat remis 
agenției MEDIAFAX.

De la începutul anului au fost comise 332 de tâlhării, din care 
224 în București și 88 în mai multe județe ale țării. în mai puțin de 
jumătate dintre acestea, respectiv 116, autorii nu au fost încă 
identificați.

Infracțiunile de acest gen sunt comise pe stradă, în holurile și 
în lifturile locuințelor, în parcuri și în mijloacele de transport în comun. 
Majoritatea faptelor sunt comise ziua. Cele săvârșite seara și 
noaptea sunt comise în special asupra unor persoane aflate în 
stare de ebrietate, care se întorc acasă de la diferite localuri.

Tâlhăriile sunt îndreptate de obicei asupra femeilor, bătrânilor 
și minorilor, dar și asupra angajaților unor societăți comerciale sau 
asupra factorilor poștali, care au sume mari de bani asupra lor. în 
toate cazurile, autorii au profitat de neatenția victimelor și de faptul 
că acestea nu erau însoțite și că în locul unde au fost comise 
tâlhăriile nu se aflau alte persoane.

Cei care comit astfel de fapte sunt în general tineri între 16 și 
28 de ani. Ei acționează singuri sau în grupuri formate din doi sau 
trei autori. în cazul în care victimele au opus rezistență, atacatorii 
le-au lovit cu pumnul sau le-au amenințat cu cuțitul. De asemenea, 
infractorii au folosit sprayuri iritant-lacrimogene sau corpuri 
contondente. Au fost furate cu predilecție bijuterii, pe care victimele 
le purtau la vedere, genți cu bani sau telefoane mobile.

Din cauza unei erori de 
traducere, bascii sunt 
îndemnați să consume 

stupefiante
Cea mai recentă campanie anti-drog organizată de 

guvernul spaniol îi îndeamnă pe basci să consume 
stupefiante, fiind rezultatul unei erori de traducere în 
limba bască, transmite AFP, citând cotidianul Deia de 
Bilbao.

Sloganul original, în spaniolă, “Distrează-te fără 
drog”, a devenit, pe afișele din Țara Bascilor, “Nu există 
distracție fără drog!”.

Un purtător de cuvânt al departamentului guver
namental responsabil cu lupta anti-drog, care depinde 
de Ministerul de Interne, a declarat că nu știe nimic 
despre această greșeală de traducere. El a adăugat că 
în cazul în care se va dovedi că este reală, afișele vor fi 
retrase. Potrivit unui reprezentant al agenției de 
publicitate care a realizat afișele, traducerea în limba 
bască a fost încredințată “unui organism oficial”, căruia 
nu i-a dezvăluit, însă, numele.

Florin Cioabă intenționează să organizeze un 
Campionat Mondial de fotbal al țiganilor

MUAMMAR KADHAFI DOREȘTE CREAREA 
STATELOR UNITE ALE AFRICII

Florin Cioabă, care s-a autoproclamat “re
gele internațional al tuturor rromilor”, intențio
nează să organizeze, în SUA, un Campionat 
Mondial de fotbal, la care să participe numai 
echipe compuse din țigani, informează AFP.

în cadrul primei ediții a acestui Campionat 
Mondial, se vor disputa patru sau cinci meciuri, în 
prezent, existând echipe de fotbal formate din 
țigani în Australia, Canada, Ungaria și Austria. 
Florin Cioabă intenționează să înființeze o echipă 
europeană a rromilor, care ar urma să dispute o 
partidă amicală cu formația similară a rromilor din 
America de Nord, meci preconizat a se disputa, 
cel mai probabil, în anul 2000. El a adăugat că va 
adresa un apel tuturor jucătorilor care aparțin 
etniei rromilor, să participe la constituirea echipei 
de fotbal ai cărei reprezentanți urmează să fie 
incluși într-o echipă a rromilor din Europa.

Cioabă s-a întâlnit la Sibiu cu reprezentantul 
departamentului pentru rromi din cadrul Fede
rației Maghiare.de Fotbal, Istvan Mezei, cu care 
a semnat un protocol de colaborare în vederea 

disputării unui meci amical, între o echipă de 
fotbal a rromilor din România și o formație simi
lară din Ungaria, care ar urma să se joace pe 
data de 10 septembrie, transmite corespondentul 
MEDIAFAX.

Florin Cioabă le-a prezentat membrilor 
delegației maghiare fanionul viitoarei echipe de 
fotbal a rromilor din România. Partea de sus a 
fanionului, de culoare albastră, simbolizează 
cerul, partea de jos, de culoare verde, reprezintă 
câmpia, iar roata din mijloc este simbolul vieții 
nomade. Cioabă a declarat că va finanța echipa 
’de fotbal a rromilor din România.

El a apus că intenționează ca, în cel mai 
scurt timp, să formeze o echipă de fotbal a 
rromilor din România, iar după constituirea 
acesteia va face demersurile necesare înscrierii 
acesteia într-un organism special, creat pe 
lângă Federația Română de Fotbal. Cioabă a 
precizat că dorește să achiziționeze, pentru 
echipa țiganilor din România, jucători de fotbal 
care evoluează în Divizia A-Ursus.

Liderul libian Muammar Kadhafi dorește să 
creeze “Statele Unite ale Africii” ca “soluție 
istorică" a conflictelor teritoriale de pe acest 
continent, dar nu are în vedere preluarea condu
cerii unei asemenea formațiuni, relatează AFP.

“Este în interesul Europei, Americii, Chinei, 
Japoniei să exite o entitate numită Statele Unite 
ale Africii. Este o soluție istorică pentru conti
nent", a afirmat el în cadrul unui interviu acordat 
cotidianului francez “Le Figaro". “Eu nu-mi doresc 
să fiu conducător. Caut să creez o Africă nouă. 
Rolul meu este cel de soldat pentru Africa", a 
adăugat Kadhafi, subliniind că el consideră 
“foarte normal" interesul pe care îl manifestă față 
de Africa sub-sahariană. “Suntem în inima Africii. 
Nu sunt legat de arabii din Peninsula Arabică 
decât prin legături sentimentale. Dar am o legătură 
materială și existențială cu africanii. Africa este 
mediul meu natural”, a declarat “îndrumătorul 
revoluției" libiene.

"Vă dau un exemplu. Legătura care există 
între saxonii din Europa și cei din America este 
una sentimentală. Dar saxonul din Europa este 

european, în timp ce saxonul din America este 
american. Același lucru este și cu noi. Arâbii din 
Africa sunt africani, iar arabii care trăiesc în 
Asia sunt asiatici”, a spus Kadhafi.

în legătură cu posibilitatea reexaminării Cartei 
Organizației Unității Africane (OUA) și revizuirii 
principiului inviolabilității frontierelor, în cursul 
summitului OUA, prevăzut să se desfășoare, între 
6 și 9 septembrie, la Tripoli, colonelul Kadhafi a 
precizat: “în Africa, nu există un dezacord în 
legătură cu frontierele, ci cu locuitorii". “Nu există, 
de exemplu, un conflict de frontieră între Libia și 
Egipt, dar sunt milioane de libieni în Egipt și milioane 
de egipteni care trăiesc în Libia”, a subliniat el.

“Când există un conflict, acela îi privește pe 
oameni. Dacă decidem că africanii pot circula 
liber și au posibilitatea de a se instala în diferite 
țări de pe continet, atunci nu se mai pune 
problema frontierelor", a mai afirmat liderul libian. 
El a menționat că “Europa este compusă din 
națiuni, iar Africa din triburi. (...) în Africa, statul 
nu poate supraviețui, întrucât are un caracter 
artificial", a mai apreciat Kadhafi.

Maghiare.de
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mașină tricotat, preț
negociabil. Tel. 227472.
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• Vând apartament 2 ca
mere, str. Zarandului, Deva. 
Tel. 211288. (6883)

• Vând urgent apartament 
2 camere, parter, cu balcon 
sau închiriez, tel. 623290.

• 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 casă cu curte și 
grădină. Deva, Al. Socului, 
nr.4. (6955)

• Vând casă sat Căstău, 
Orăștie. Tel. 218377, preț 
negociabil. (6912).

• Vând casă Deva, str. A. 
Vlaicu, nr. 124, preț 
150.000.000 lei și apar
tament 2 camere, lângă 
piață, preț 110 000 000 lei. 
Tel. 057/224705, după ora 
16.(70007).

• Vând casă, patru ca
mere, curte, grădină, garaj, 
toate condițiile, în Simeria, 
preț negociabil, tel. 261088 
(7009)

• Vând sau închiriez casă 
în construcție, cu grădină, 
720 mp, posibilități privati
zare, tel. 247291 (8261)

• Vând două case, vizibile 
Deva, str. E. Văcărescu, nr. 
42. (8263)

•Vând Renault 18,1980, 
1600 cmc, carte identitate 
nouă, 651156,232090 (3382)

• Vând Ford Tranzit pentru 
marfă, 1,5 t, înscris în cir
culație; stare perfectă, tel. 
241559,054/247683 (8265)

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

• Vând boiler gaz încălzire 
centrală Junckers, 5.000.000, 
negociabil. Tel. 230022. 
(6957)

• Vând vitrină frigorifică 
orizontală, lungime 3 m. Tel. 
214349,233835. (6956)

• Vând mobilă dormitor, 
vitrină, dulap, masă cu 4 
scaune, masă televizor, 
masă rotundă cu două fo
tolii. cuier, mobilă bucătărie, 
rafturi pentru magazin, pla
pumă puf, bibliotecă și birou, 
coș pentru nou-născuți, bici
cletă copii. Tel. 621301. 
(6961)

(6749)
• Vând telefoane ce- 

lulare, noi, la cutie, deco
dez, repar pe loc, ieftin. 
Tel. 094 859958. (7013)

• 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 calculator 486/
100, 16 M, monitor color, 
2.300.000 lei. Tel. 211512. 
(5942)_________________

• Cumpăr țiglă vâche. Tel. 
054/731396.(6954)

• Vând pui Coker Spa
niei 5 săptămâni, pedigree, 
deosebit, preț 100 DM, tel. 
094/812879(8262)

• Vând combină muzicală, 
cu 100 CD (Giubax), stație de 
voci Pivi, două boxe, 600 W, 
efecte voce Alexis, nr. 1 și 
tobe Pirl, toate made USA. 
Tel. 094/526180(8164)

• Vând remorcă monoax, 
basculabilă, Ludești, familia 
Stoicoi, nr. 17. (8268)

• Vând cuptor Matador, cu 
5 vetre suprapuse, două 
malaxoare și diferite utilaje 
panificație. Tel. 094/597784 
(8267)

• Expert contabil țin evi
dență contabilă pe calcula
tor. fel. 620122,092/748580 
(6545)

• Locuri de muncă pentru 
toate persoanele fără ocu
pație, inclusiv pentru elevi, 
studenți. Nu fiți timizi. Sunați 
chiar acum ca să începeți de 
mâine. Se oferă câștiguri 
atractive. Tel. 621446 (6869)

• Executăm vidanjări piv
nițe, fose septice WC, 100. 
000 (150.000), tel. 240332 
(8266)

• Tânăr, 35 ani, posesor 
auto Dacia Break, cat. 
B,C,E, solicit angajare ca 
agent distribuitor. Tel. 054/ 
215402.

• Calitate belgiană prin 
TERMOSANITARA: tub 
Henko, fitinguri cromate, 
centrale termice, apometre 
Zenner, radiatoare Stelrad, 
Dunafer. Apelați cu încre
dere la noi. Hunedoara, 
str. Dorobanților, 12, 
tel.092/701072 (8170)

• Cu autorizația nr. 17203 
din 02.08.1999 a luat ființă 
Asociația familială Bojin Mari 
Max, cu sediul în Rîu de 
Mori, sat Ostrov, având ca 
obiect de activitate comerț.

• Ofer spre închirien 
garsonieră mobilată, zone , 
George Enescu. Plata an ; 
ticipat pe 6 luni. Informat/1 
tel. 216590, după ora 18.

• Primesc fete în gazdă, 
nefumătoare, zonă centrală. 
Deva, tel. 219183. (7020)

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

• Caut chiriași pentru 
casă, Deva, două camere, 
nemobilată, gaz. Tel. 234107, 
218165(7003)

■! î Bl
SERVICII

• AGENȚIE selecțio
nează și înscrie personal 
calificat în construcții 
civile. OFERTĂ, locuri de 
muncă în străinătate. Tel. 
094/316346,094/360321. 
(6894)

• Pierdut bloc facturi 
fiscale seria HD AC A de la 
nr. 0906801 la 0906850. Se 
declară nul. (7019)

„ • în acest an, în luna au
gust, se împlinesc șapte ani 
de când a decedat, după o 
grea suferință

• Familia - soția, copiii, 
nepoții, ginerele și nora 
anunță cu durere împli
nirea unui an de la trecerea 
în neființă a celui care a 
fost

MITRKĂI0AN
din Chitid.
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• Cadrele didactice de 
la Școala Generală Boșo- 
rod anunță trecerea în ne
ființă, după o lungă și grea 
suferință, a colegului lor, 
director

prof. CONSTANTIN 
CIUICĂ

și sunt alături de familia 
îndoliată. înmormântarea a 
avut loc duminică 29 au
gust 1999. Dumnezeu să- 
I odihnească! (7018)

SC
Ardeleana

SA Deva
Consiliul de administrație 

al SC Ardeleana SA Deva, cu 
sediul în Deva, str. 
Grigorescu, nr.45

Anunță convocarea 
Adunării Generale a 
Acționarilor pentru data de 15 
septembrie 1999, ora 10, la 
sediul societății, cu 
următoarea ordine de zi:

> Modificarea structurii 
acționariatului.

> Alegerea consiliului 
de administrație.

> Alegerea cenzorilor.
> Diverse.
în cazul când nu se 

întrunește cvorumul necesar, 
adunarea se va ține în data de 
16 septembrie, ora 10, în 
același ioc.

ANUNȚ
9

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

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

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

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

ANUNȚ
r

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

Cererea de ofertă, anexele acesteia, precum 
șl celelalte documente prevăzute la art. 8 lit. a- 
g din Normele Metodologice privind încheierea 
contractelor de administrare aprobate prin HG 
364/ 1999 se pot ridica de la sediul societății, 
zilnic între orele 8-12, începând cu data de 
1.09.1999.

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

în data de 4.10.1999, ora 10, la sediul 
societății, se vor deschide ofertele în prezența 
ofertanților. Absența ofertanților nu poate 
constitui obiect de contestație.
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scumpa noastră soție, mamă 
și bunică și rugăm pe bunul 
Dumnezeu s-o odihnească 
în pace.Soțul, fiicele Denisia 
și Tanța. (8733)

VREMEA
Vremea va fi instabilă, 

cu cerul mai mult noros. Lo
cal, vor cădea ploi ce vor 
avea și cafacter de aversă. 
Izolat, se vor semnala des
cărcări electrice. Vântul va 
sufla slab la moderat, cu 
intensificări trecătoare la 
munte. Temperaturile ma
xime vor fi cuprinse între 20 
și 25 de grade, iar minimele 
între 10 și 15 grade Cel
sius. (Q. Jucu)

Quasar Industries
ANGAJEAZĂ urgent ȘEF ATELIER PRODUCȚIE - 

Punct de lucru în Deva
Fișa postului:

1. Coordonare colectiv lucru pe următoarele activități:
V Fabricație tâmplărie profile aluminiu Slatina;
✓ Fabricație geam termopan;

Montaj in teren lucrări tâmplărie profile aluminiu și PVC.
2. Studii superioare cu profil tehnic, cunoștințe de operare 

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

Decebal, parter, tel/fax 054-222999.

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 I - 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.

14-23-22-30-6-15 3 - 2 - 9 - 6 - 7 - 7 - 7
v

Anunț
Urmare aplicării prevederilor OUG nr.49/1999 

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

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

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

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

Distrugerea economiei 
naționale se face » 

la comandă!
In cadrul întâlnirii cu presa 

de vineri de la Deva liderii 
Organizației județene a PRM 
au adus în discuție situația 
dramatică în care a ajuns 
România după 1996 datorită 
guvernării haotice și promovării 
intereselor unor cercuri străine 
în distrugerea economiei țării 
promovată de către actuala 
putere.

Față de degradarea eco
nomiei naționale și ruinarea 
treptată a populației României 
președintele Organizației 
județene a PRM, Costel Avram, 
a avertizat că “distrugerea 
economiei naționale la 
comanda organismelor interna
ționale va face răspunzătoare 
actuala Putere în fața poporului 
român și a legii, întrucât nu fac 
altceva decât să subjuge 
națiunea română intereselor 
marilor organisme financiare 
internaționale”.

întrucât există unele 
informații privind intensificarea 
acțiunilor iredentismului 
maghiar în Transilvania în 
lunile septembrie și octombrie 
a.c., PRM solicită Serviciului 
Român de Informații să verifice 
acest lucru și să informeze 
opinia publică despre aceste 
manifestări.

Referindu-se la Valea 
Jiului, în special la mișcarea 
sindicală, Costel Avram a mai

precizat că unii lideri de 
sindicat din cadrul CNH 
Petroșani nu mai reprezintă 
interesele minerilor care i-au 
votat, întrucât dau dovadă de 
o nesimțire grosolană - 
Bădârcă și llinescu - atunci 
când intențiile lor nu sunt 
altele decât de a-și promova 
interesele personale. Ei sunt 
unici distribuitori ai cantinelor 
din Valea Jiului - în prezent 
au o cifră de afaceri de 4 
miliarde de lei lunar, iar în 
condițiile măririi rației de la 
14.000 de lei pentru fiecare 
miner la 30.000 de lei, cifra 
de afaceri va crește la peste 8 
miliarde de lei. Eu nu sunt 
împotriva lui Bădârcă și 
llinescu, dar cred că acest 
drept nu li se cuvine lor pentru 
că sunt lideri de sindicat. în 
cazul aprovizionării cantinelor 
este corect să se facă licitație, 
iar ei dacă vor câștiga nu 
avem nimic împotrivă”.

De asemenea, preșe
dintele Organizației județene 
a PRM a spus că procesele 
care au fost intentate lui 
Comeliu Vadim Tudor nu sunt 
altceva decât încercări ale 
puterii de a anihila pe cei care 
se opun promovării intere
selor marilor cercuri finan
ciare în România.

Cornel POENAR

Spitalul Universitar 
București a primit 

aparatură medicală 
în valoare de peste 

20 de miliarde de lei
Spitalul Universitar 

București a primit aparatură 
și echipament medical, în 
valoare de peste 20 de 
miliarde de lei, din partea 
organizației “Feed the chil
dren” din Olanda, se arată 
într-un comunicat remis 
agenției MEDIAFAX, de către 
Valentin Naș, directorul filialei 
“Feed the children” din 
România.

Organizația interna
țională nonprofit “Feed the 
children” s-a înființat în urmă 
cu 20 de ani în Statele Unite 
ale Americii, ea având ca 
obiectiv asigurarea de 
alimente, îmbrăcăminte, 
echipament medical și alte 
bunuri de primă necesitate 
copiilor aflați în dificultate și 
familiilor acestora Orga-

nizația și-a deschis filiale 
în 20 de țări, în România 
înființându-se la 3 
februarie 1992.

Transportul umanitar 
din 30 august este al 18- 
lea pe care îl primește 
România de la începutul 
anului.

“Feed the children" 
România colaborează cu 
organizații neguverna
mentale și cu servicii 
specializate ale statului 
pentru îmbunătățirea 
calității asistenței acordate 
copiilor handicapați sau 
orfani, precum și pentru 
susținerea familiilor cu 
mulți copii care au 
posibilități materiale 
reduse.

Reducerea cantității 
de hrană încetinește 

procesul de 
îmbă trănire

Deva

SELECȚIE LA FOTBAL*
A.S. CETATE DEVA organizează selecție pentru 

grupele de copii născuți în anul 1989, pregătită de prof. 
Petre Dăscăliță și cei născuți în anul 1990, pregătită de 
prof. Radu Titus.

Selecția se va desfășura la stadion în perioada 1-3 
septembrie a.c., între orele 15-17. Copiii vor avea 
asupra lor echipament de picior și vor fi însoțiți de un 
părinte.

1 -

Vi se oferă avantajos pentru orice tip 
î motor din țară sau din import: 
larații bloc motor;

reparații radiator și instalații de răcire; 
V verificare și reparații la instalația electrică. 
2ăutați-ne cu încredere la SC Agroservice Deva, str.

Depozitelor, nr. 10, telefoane 224785 și 222195.

De la Centrul de afaceri Master Deva

Sponsorizări privind 
Programul de colaborare 

Grecia - România
Centrul de Afaceri MASTER Deva are deosebita plăcere 

să anunțe agenții economici interesați asupra 
PROGRAMULUI DE COLABORARE GRECIA - ROMÂNIA, pro
gram în care Guvernul elen, prin EOMMEX Grecia, 
subvenționează, începând cu anul 1999, unele activități 
legate de târguri și expoziții.

Intre altele se acordă facilități privind participarea unor 
întreprinderi mici' și mijlocii, singure sau în asociere, la 
expoziții și târguri sectoriale organizate în Grecia. Se 
sponsorizează 70% din costul total de participare, respectiv 
cheltuielile cu chiria spațiului de expunere, construcția 
standului, transport exponate și delegați, cazare, masă.

De asemenea se asigură vizitarea prin intermediul unor 
misiuni comerciale oficiale ale oamenilor de afaceri a 
târgurilor șl expozițiilor de echipamente organizate în 
Grecia. Se sponsorizează în proporție de 70% costurile 
totale, respectiv, transport, cazare, masă.

Programul târgurilor și expozițiilor, formularele de 
cereri de participare și alte informații suplimentare se pot 
obține de la sediul Centrului din Deva, str. împăratul Traian, 
nr.42 sau tel/fax 218111 și tel 231546.

Ec. Flavia Arșoi 
Director executiv

ASOCIAȚIA “TRAKIMO”g
școlarizează la nivel preuniversitar 

(post liceal) pe o durată de 3 ani 
cursanți pentru domeniile:

- contabilitate - calificare contabil 
autorizat;

- secretariat - calificare secretar;
- limbi moderne - calificare tra

ducător;
- mass - media - calificare - agent 

publicitar (radio, TV, ziar).
Sediul asociației este la Șc. Generală 

nr. 2 Deva.
înscrieri la secretariatul Școlii Gen. 

nr. 2, Deva.
Se admit candidați cu și fără diplomă 

de bacalaureat.
Relații suplimentare la
a) secretariatul Școlii Gen. nr. 2 Deva, 

tel. 215014;
b) secretariatul Asociației “TRAKIMO”

tel.: 215265, 092 364354, 098 585084. 
»------------- • ~ ' a

Reducerea cantității de 
hrană permite încetinirea 
îmbătrânirii, acționând 
asupra anumitor gene 
implicate în producerea 
acestui fenomen, au con
statat cercetătorii ameri
cani, care intenționează să 
folosească această desco
perire în perfecționarea 
unor medicamente pentru 
prelungirea vieții,
transmite AFP.

Numeroase studii au 
demonstrat că în cazul în 
care se mănâncă mai 
puțin, speranța de viață 
crește. Pentru prima dată, 
însă, cercetătorii de la 
Universitatea din

Wisconsin au putut ex
plica fenomenul, studiind 
schimbările suferite de 
anumite gene în cursul 
procesului de îmbă
trânire, ca și influența 
regimului alimentar 
asupra evoluției lui.

Savanții intenționea
ză să-și extindă cerce
tările, pentru a alcătui o 
“hartă genetică” a îmbă
trânirii și să urmărească 
efectele alimentelor și 
medicamentelor asupra 
genelor care sunt 
implicate în acest 
proces.

ANUNȚ PUBLICITAR
PENITENCIARUL DEVA

Achiziționează pe bază de analiză de ofertă 
de preț în conformitate cu OG nr.12/1993: 
ceapă, usturoi, orez, marmeladă, 
brânză telemea, paste făinoase, 
biscuiți, ulei, slănină, margarină, 

untură, paste tomate, fasole boabe. 
Informații la telefon 218920, între orele 9-14.

Firma INTERBRANDS M&D SRL
Distribuitor al produselor Wrigley

Angajează DIRECTOR DE VÂNZĂRI în
județul Hunedoara.

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

Se oferă:
J autoturism Suzuki;
J salariu atractiv.

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

f AIXIUIMT
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Urmare aplicării prevederilor OUG nr. 49/ 1999 
* privind administrarea societăților comerciale la care 
I statul este acționar majoritar, SC REPARAȚII 
| SIDERURGICE SA anunță concursul pentru ocuparea 
| funcției de administrator/ administratori in data de
■ 8.10.1999, ora 10,00. Concursul se va desfășura la 
! sediul societății, str. Furnallstulul, nr. 17/ G, 
I localitatea Călan.

Cererea de ofertă, anexele acesteia, precum șl 
| celelalte documente prevăzute la art. 8 lit. a-g din 
> Normele Metodologice privind încheierea contractelor
■ de administrare aprobate prin HG 364/ 1999 se pot 
I ridica de la sediul societății, zilnic, între orele 8-12, 
| începând cu data de 3.09.1999.

Ofertele, care vor conține documentele menționate
■ în Normele Metodologice mai sus amintite, vor fi 
J depuse in pilc închis la secretariatul societății la 
I secretarul AGA, zilnic între orele 10-15 până la data de 
| 4.10.1999, ora 15,00.

în data de 5.10.1999, ora 12,00, la sediul societății,
■ se vor deschide ofertele în prezența ofertanțllor. 
1 Absența ofertanțllor nu poate constitui obiect de 
I contestație.
\________________________________ -

SC CILINDRUL SA CĂLAN
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Quasar Industries
ANGAJEAZĂ urgent ȘEF ATELIER PRODUCȚIE -

Punct de lucru în Deva
Fișa postului:

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

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

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

Decebal, parter, tel/fax 054-222999.

ORIOE OGAEIE? 
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organizează
CONCURS de selecție a 

administratorului societății 
in conformitate cu Normele Metodologice privind 

încheierea contractelor de administrare prin HO 364/ 1999 șl 
publicate In Monitorul Oficial nr. 213/ 14.05.1999, partea I, se 
solicită oferte de participare la concursul de selecție a 
administratorului societății.

Ofertele vor fi depuse la sediul societății SC CILINDRUL SA 
din localitatea Călan, str. rurnalistulul, nr. I7J, Județul 
Hunedoara, până la data de 29.09.1999.

Universitatea de Vest Timișoara va testa ofertanțil con
form art. 13, lit. a, din HG 364 1’99.

Candidați! vor depune, la sediul societății, In plic sigilat:
- documentele care să ateste îndeplinirea condițiilor 

minime obligatorii prevăzute In Norme Metodologice la art. 9, 
art. 13, lit. a), b) și d) sau, după caz, la art. 10;

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

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

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

Informații suplimentare la telefon 054731461 la domnul 
Băncilă'Ovidiu.


