
SIVI Brad - 
la cotă de 

avarie
Din cauza datoriilor 

mari pe care le are către 
Conel, de peste 65 de 
miliarde de lei, Sucursala 
Minieră Brad a fost 
deconectată de la rețeaua 
de alimentare cu energie 
electrică, funcționând, de 
două săptămâni de zile, la 
cotă de avarie. Aproape 
întregul personal al 
sucursalei, de 1822 de 
angajați, se află în... pauză. 
Discuțiile purtate zilele 
trecute la București de 
către directorul general al 
SNCAF Minvest Deva, ing. 
Septimiu Câmpean, și 
liderul Sindicatului liber de 
la Sucursala Minieră Brad, 
Florin Cazacu, cu factori de 
decizie de la ministerele 
responsabile de starea 
economico-socială a țării, 
nu s-au soldat cu rezultate 
concrete, ci cu promisiuni 
vagi.

Azi, 1 septembrie, 
salariații de la SM Brad 
trebuiau să se prezinte la 
locurile de muncă din 
perioada de șomaj forțat de 
două săptămâni, însă 
heblul energiei electrice 
rămâne tras, iar la datorii 
se adaugă majorări de 
întârziere a plăților. Se 
așteaptă cu înfrigurare și 
speranță rectificarea 
bugetului.

Cresc 
datoriile 

la 
Romgaz

Tot mai mulți 
consumatori mari de gaze 
naturale, îndeosebi com
panii naționale și regii 
autonome, dar și giganți 
industriali, nu-și achită 
datoriile către SN Romgaz 
SA, cu sediul la Mediaș. La 
cele 2000 de miliarde de lei, 
cât era valoarea facturilor 
neîncasate la 31 decembrie 
1998, s-au adăugat, de la 
începutul anului curent, 
alte 2200 de miliarde de lei, 
valoarea totală a restanțelor 
către Romgaz însumând, 
“la zi”, peste 4200 de 
miliarde de lei.

Aceasta face ca, la 
rândul său, SN Romgaz SA 
să aibă mari datorii la 
bugetul statului, datorii ce 
i-au fost reeșalonate pe o 
perioadă de cinci ani, până 
în 2003. Oprirea gazului 
metan la o serie de mari 
debitori nu a schimbat 
lucrurile în bine.

FRAI 
acordă 
credite 

IMM-urilor 
întreprinderi mici și 

foarte mici din municipiile 
Arad, Timișoara, Cluj- 
Napoca, Deva, Craiova 
beneficiază de credite 
acordate de Fondul 
Româno-American pentru 
Investiții, credite însu
mând între 2.500 și 15.000 
de dolari. împrumuturile 
se dau pentru achizițio
narea de echipamente și 
investiții. Până în prezent, 
FRAI a acordat unor IMM- 
uri din România peste 500 
de credite a căror valoare 
se cifrează la trei milioane 
de dolari. (D.G.)

Un sondaj de opinie

PDSR și Emil Constantinescu
Un sondaj de opinie realizat 

de Metro Media Transilvania 
reliefează un lucru ce merită să 
fie analizat. Sondajul, 
desfășurat în perioada 20-26 
iulie a.c., pe un eșantion de 
1000 de persoane, adresat 
exclusiv ardelenilor și 
bănățenilor, reprezentativ doar 
pentru populația din mediul ur
ban, ne arată în acest an 
preelectoral cu cine ar vota 
aceasta. Dacă alegerile ar avea 
loc mâine, la vot s-ar prezenta
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După expoziția de la Baia de Cris

Gânduri ale unor 
crescători de animale

^cuvântul 
f LIBER

Marcați de vremuri și 
de multă trudă pe ogoare, 
crescătorii de animale au 
încă serioase griji și 
gânduri în legătură cu 
soarta lor, cu viitorul 
satului și al zootehniei în 
ansamblul său. Recent, la 
expoziția de la Baia de Criș 
consacrată revigorării rasei 
Pinzgau, am purtat discuții 
cu mai mulți producători 
agricoli și crescători de 
animale, lată câteva din 
gândurile exprimate de 
către interlocutori.

Nița Antița din Ribița: “Eu 
am în gospodărie cinci 
animale mari din rasa 
Pinzgau. De când mă știu 
am crescut printre 
animale. Noaptea dacă mă 
trezesc, mă duc în grajd să 
văd ce fac vitele. Cu 
furajele mă descurc cum 
pot. Copiii sunt la Brad cu 
serviciul. Ei nu prea au 
vreme de animale. Dacă e 
să spun ce mă doare, îmi 
pare rău că s-a tăiat prima 
de 75.000 lei care se 

România va negocia un nou 
acord de 500 milioane de 
dolari cu Banca Mondiala

Reprezentantul României în negocierile cu Banca Mondială, 
Traian Băsescu, a adresat o cerere reprezentantului BM pentru 
România, Andrew Vorking, pentru un nou acord, PSAL 2, a 
declarat ministrul Băsescu.

“Negocierea pentru acest acord aș vrea s-o începem înainte de 
sfârșitul anului și să o terminăm cel târziu în luna ianuarie", a 
declarat Băsescu. Acordul PSAL 2 ar prevedea un ajutor financiar 
de 500 milioane de dolari rambursabil tot în 20 de ani ca și ajutorul 
acordat prin Acordul PSAL, prin care au intrat în contul Bărfcii 
Naționale 150 milioane de dolari. Deși programul actual al PSAL 
este prevăzut a se încheia la 1 iunie 2000, modul cum el se 
derulează mă face să cred că se va încheia la sfârșitul lunii 
noiembrie", a precizat Traian Băsescu.

Solicitarea pentru PSAL 2 a fost grăbită de un calcul politic. 
“Anul 2000 este an electoral și nu e bine ca negocierile cu BM să 
fie influențate de presiuni politice generate de demagogie 
electorală."

In legătură cu oprirea celei de-a ll-a tranșe prevăzute de 
Acordul ASAL, Traian Băsescu a precizat că programul a fost 
integral îndeplinit, premierul hotărând retragerea celor două 
ordonanțe propuse de ministrul agriculturii. “Sperăm într-o extindere 
a programului care să ne permită încasarea celor 150 de milioane 
de dolari", reprezentând tranșa a ll-a a Acordului ASAL.

57 la sută din populația urbană?! 
Dintre votanți, 27 la sută ar vota 
cu actualul președinte Emil 
Constantinescu, iar 28 la sută 
cu PDSR. Un lucru inedit care 
ne trimite cu gândul la puțin 
îndepărtata afirmație făcută de 
premierul Radu Vasile că CDR 
ar putea guverna cu PDSR. 
Afirmația primului ministru a 
atras replici și de o parte și de 
alta a baricadei politice din 
România cum că programele de 
guvernare sunt incompatibile,

primea pentru fiecare vițel, 
la fătare, dar în schimb ni s- 
a mai pus încă o dare, 
adică să plătim noi 50.000 
lei pentru o montă artificială 
la vaci. Cei de sus ar trebui 
să gândească mai mult și la 
soarta țăranului".

Maria Oprea din Ribița: 
“Eu zic că nu e rău să ai o 
ocupație, să crești 
animale. Copilul Bogdan 
loan, care este aici cu mine 
la expoziție, are și el 
tragere de inimă să-mi ia 

că doctrinele politice diferă, că 
tranziția unii ar rezolva-o mai 
bine, alții mai rău etc. etc. O fi 
fost Radu Vasile într-o pasă 
proastă când a făcut această 
afirmație sau prea nerăbdător, 
fapt pentru care a fost tras “de 
atenție"de staff-ul PNȚCD, dar 
dacă prezența la guvernare ar 
impune-o, suntem siguri că 
apropierea celor două tabere s- 
ar realiza. în politică s-au văzut 
multe. Nu mai puțin în 
guvernarea actuală când

meseria, să devină un 
bun crescător de 
animale. îi place să le 
îngrijească, să le facă 
curățenie. Vaca îmi dă și 
20 I lapte pe zi. Uneori o 
mulg de patru ori pe zi. 
Laptele îl duc la piață, la 
Brad și vând cam de 
300.000 lei pe săptămână. 
Nu e chiar ușor să crești 
animale, că ești ocupat

Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 8)

Șirul ordonanțelor a afectat 
comerțul din Colan

La fel ca în toate localitățile 
monoindustriale din județ, și la 
Călan viața socială se stinge cu 
fiecare nou val de disponibilizări. 
Faimoasele ordonanțe ap întărit 
până la refuz rândurile celor 
care abia își duc traiul de pe o zi 
pe alta. Puținii bani rămași din 
ordonanță, din ajutorul de șomaj 
ori din pensia neîndestulătoare 
sunt cheltuiți îndeosebi pe hrană, 
pe taxele și impozitele către 
stat, oamenii reușind rareori să- 
și achiziționeze o haină nouă, o 
pereche de pantofi, sau alte 
articole necesare în orice casă.

De pe urma sărăciei care 
bântuie peste tot au de suferit 

țărăniștii și-au "armonizat" 
programul de guvernare cu 
liberalii, cu social-democrații 
și cu maghiarii. Trei grupări 
politice total diferite și una 
având o culoare etnică cu care 
“bate la uși" în țară și la 
organismele internaționale.

Locul doi în ' topul 
preferințelor alegătorilor, atât la 
președinție cât și la partide,

________ Minei BODEA

(Continuare în pag. 8)

Incâ un an de reformă
în învățământul 

românesc
Mai grăbit cu două 

săptămâni decât de 
obicei, anul școlar 1999-2000 

are decisiva misiune de a 
continua și adânci rosturile 
reformei în învățământul 
românesc. Se apropie mo
mentul ca mersul 
de-a bușilea al 
mititelului copil 
al reformei să 
devină “gestul” 
tot mai stabil și mai sigur al 
mersului în picioare.

Aplicarea reformei 
curriculare și descentra
lizarea sistemului național 
de învățământ, în paralel cu 
compatibilizarea acestuia cu 
standardele și structurile 
internaționale - ca cele mai 
însemnate priorități actuale 
- pretind o serie de eforturi 
și responsabilități pe cât de 
bine asumate, pe atât de 
necesar a fi corelate, întru o 
cât mai fluentă desfășurare 
a acestui amplu proces. 
Direcțiile în care Ministerul 

I Educației Naționale a stabilit

atât cetățenii, cât și comercianțli. 
Magazinele, deși sunt foarte bine 
aprovizionate, oferind o gamă 
diversificată de produse, nu sunt 
frecventate pe măsura 
așteptărilor.

Pentru a lua pulsul comerțului 
cu mărfuri industriale în orașul 
Călan, am vizitat câteva maga
zine aparținând SC Streiul SA 
Călan. O primă imagine plăcută 
ochiului o oferă vitrinele curate 
și aranjate cu mult bun gust.

La Magazinul Romarta - 
singura unitate comercială din 
Călan care oferă spre vânzare 
confecții - am stat de vorbă cu 
dna Vița Vidican, gestionar.

Il WEST BANK 
DEVA, Rd. DBCBbal, 

Bl. E narter
Telefon 234480 * 

Fax 234483 
acorda dobânzi atractive 

LA DEPOZITELE IN LEI

- PERSOANELOR FIZICE
x la 30 de zile - 

58% /an
prin capitalizare - 77%/an 

x la 90 de zile - 
60% /an

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

‘ >

Azi, de la ora 17 
“U” Remin Deva 
susține prima 
partidă în Liga

Națională*
Azi, de la ora 17, în Sala 

Sporturilor din Deva, echipa de 
handbal feminin Universitatea 
Remin Deva, care a realizat 
frumoasa performanță de a 
promova pe prima scenă 
handbalistică a țării, susține 
meciul său de debut în Liga 
Națională cu echipa Dorobanțu 
Lubrifin Ploiești. Să fim alături 
de “U" Remin Deva, să o 
încurajăm să pășească cu 
“dreptul" în Campionatul 1999 - 
2000. (S C.)

să se acționeze atât la nivel 
central, cât mai ales la nivel 
local, sunt multiple iar 
modificările propuse sunt 
semnificative. Odată 
afirmată și urnită tranziția 
unui învățământ informativ 

(acuzat că îi 
năucește pe elevi 
cu prea multe 
cunoștințe teo
retice, în dauna 

celor practice), spre unul 
formativ (menit a-i pregăti 
pe copii și tineri pentru 
viață), școala românească 
mai are încă destui pași de 
făcut, după cum de altfel lasă 
să se întrevadă strategia re
formei. Să faci școală doar 
de dragul școlii, fără ca 
finalitățile acesteia să 
răspundă cât mai bine 
cerințelor realității sociale 
actuale, nu mai e nici măcar 
“la modă”, darămite să 
rămâi cu vreun folos după 

Georgeta BÎRLA

(Continuare în pag. 8)

“Toată lumea știe că “Romarta” 
se dorește a fi un magazin de 
lux. Din păcate, în sărăcia 
aceasta nu ne putem permite 
să aducem doar articole de 
ultimă oră în domeniul modei 
care sunt foarte scumpe. 
Astfel, încercăm să oferim 
potențialului cumpărător ceea 
ce solicită din gama articolelor 
de îmbrăcăminte și 
încălțăminte, la prețuri 
accesibile oricărui buzunar." 
Pentru aprovizionarea cu

Estera SÎNA, 
Cristina CÎNDA

(Continuare în pag. 8)



PCuvântul liber - ț ^Sport = 1 SEPTEMBRIE 1999

LOTURILE DE JUCĂTORI ALE 
TRICOLORILOR

- seniori și tineret -
Comitetul Executiv al FRF a aprobat componența lotului 

echipei naționale de fotbal a României pentru partidele cu selec
ționatele Slovaciei și Portugaliei din preliminariile Euro 2000. 
Victor Pițurcă i-a convocat pe Stelea (Salamanca), Lobonț (Rapid) 
- portari, D. Petrescu (Chelsea), Contra (Alaves), Gică Popescu 
(Galatasaray), Ciobotariu (Dinamo), Filipescu (Betis Sevilla), Nanu 
(Vitesse Arnhem), Chivu (Ajax), Ov. Săbău (Rapid), Ovidiu Stângă 
(PSV Eindhoven), Gâlcă (Espanol Barcelona), Lupescu (Dinamo), 
Dorinei Munteanu (Wolfsburg), Roșu (Steaua), Gh. Hagi (Gala
tasaray), V. Moldovan (Fenerbahce), Ionel Ganea (Stuttgart), Adrian 
Hie (Valencia), Craioveanu (Villareal), I. Vlădoiu (Dinamo).

Lotul echipei de tineret este format din: Lung (Univ. 
Craiova), lliuciuc (Farul) - portari, FI. Dumitru (Astra), M. Stan 
(Farul), M. lordache (Steaua), M. Radu (FC Argeș), FI. Șoavă 
(Extensiv), Tararache (Grasshopers), Crăciunescu (Rocar), 
Linear (Steaua), Vlad (Petrolul), Sava (Univ. Craiova), Cătălin 
Munteanu (Salamanca), Raț (Rapid), Kiriță (Dinamo), Rednic 
(FC Argeș), Pancu (Cesena), Ad. Mutu (Dinamo), Sergiu Radu 
(Rapid), Marius Niculae (Dinamo).

Sancțiuni în Divizia D la 
fotbal

'țT’3'
CHAMPIONS

LEACUE

SS Lazio Roma (Ita) B. Leverkusen (Ger) Dinamo Kiev (Ucr) NK Maribor (Slo)
FC Barcelona (Spa) Fiorentina (Ita) Arsenal (Ang) AIK Soina (Sue)

Prima etapă (14/*15 septembrie)
B. Leverkusen - LazioDinamo Kiev - NK MariborAIK Soina - FC BarcelonaFiorentino - Arsenal

GRUPELE DIN LIGA CAMPIONILOR, 
EDIȚIA 1099 - 2000

B. Dortmund (Ger) Feyenoord (Ola) Rosenborg (Nor) Boavista (Por)
Manchester (Ang)0. Marsilia (Fra) Croația Zagreb (Cro) Sturm Graz (Aut)

Boavista - Rosenborg Feyenoord - B. Dortmund Man. United - C. Zagreb Olymp Marsilia - S. Graz

Comisia Campio
natului Județean de 
fotbal, în ședința sa 
din data 26 august 
1999, analizând elimi
nările jucătorilor din 
jocurile disputate în 
data de 22 august 
a.c., a hotărât:

- suspendarea ju
cătorului Stanciuc 
Daniei de la AS Rete
zatul Hațeg pe o 
etapă;

- suspendarea ju
cătorului Stanchi 
Raul de la AS Casino 
Ilia pe 3 etape și o

Real Madrid (Spa) FC Porto (Por) Olymp Pireu (Gre) Molde FK (Nor)
B. Munchen (Ger) PSV Eindhoven (Ola) Valencia (Spa) Rangers (Sco)

Olymp Pireu - R. MadridMolde FK - FC PortoB. Munchen - PSVValencia - Glasgow Rangers
Sparta Praga - BordeauxWillem II - Spartak MoscovaChelsea - AC MilanGalatasaray - Hertha BSC

amendă de 100.000 
lei.

Pentru neasigura- 
rea asistenței medi
cale de către AS Mi
nerul Pqiana Ruscă 
la jocul de juniori cu 
AS Minerul Aninoasa, 
jocul s-a omologat cu 
3-0 în favoarea echi
pei Minerul Aninoasa 
și 50.000 lei amendă 
pentru AS Minerul 
Poiana Ruscă și ridi
carea dreptului de or
ganizare a jocului de 
juniori din 5.09.1999 
cu AS Victoria Călan.

S. Moscova (Rus) Bordeaux (Fra) Sparta Praga (Ceh) W. Tilburg (Ola)
AC Milan (Ita) Chelsea (Ang) Galatasaray (TUr) H. Berlin (Ger)

. PRIMUL TUR ÎN
CUPA UEFA 1999- 

2000
GRUPA 7GRUPA 1

Aris Salonic - Servette Geneva 
Inter Bratislava - Rapid Viena 
Omonoia Nicosia - Juventus Torino 
Steaua Roșie Belgrad - Montpellier

GRUPA 2
Ajax Amsterdam - FC Duke Banska 
Partizan Belgrad - Leeds United 
FK Bodo/ Glimt - Werder Bremen 
Helsingborgs IF - Karpatî Lviv

GRUPA 3
Lausanne Sports - Celta Vigo 
Skonto Riga - Widzew Lodz 
Parma AC - Krivbas Krivoi Rog 
VfL Wolfsburg - Debreceni VSC

GRUPA 4
FK Teplice - Ferencvarosi TC 
Tottenham - Zimbru Chișinău
Atletico Madrid - MKE Ankaragucu 
Maccabi Tel Aviv - RC Lens

GRUPA 5
Beira Mar - Vitesse Arnhem 
AS Monaco - Saint Johnstone 
Torpedo Kutaisi - AEK Atena 
West Ham United: NK Osijek

GRUPA 6
Lokomotiv Tbilisi - PAOK Solonic 
Arnica Wronki - Broondby IF
AS Roma - Vitoria Setubal 
RSC Anderlecht - Olimpija Ljubljana

Lech Poznan - IFK Goteborg 
Celtic Glasgow - Hapoel Tel Aviv 
HJK Helsinki - Olympique Lyon 
Sigma Olomouc - Real Mallorca

GRUPA 8
Grasshopper - Akademisk Boldklub 
TSKA Sofia - Newcastle United
DINAMO - Benfica Lisabona
MTK Budapesta - Fenerbahce

GRUPA 9
Viting Stavanger - Sporting 
Grazer AK - Spartak Trnava 
lonikos - FC Nantes
Hapoel Haifa - Club Brugge KV

GRUPA 10
Anorthosis - Legia Varșovia
NK Gorica - Panathinaikos Atena 
STEAUA BUCUREȘTI - LASK Linz 
Zenit Sankt Petersburg - Bologna FC

GRUPA 11
Roda Kerkrade - Șahtar Donețk 
FC Kaiserslautern - FC Kilmarnock 
Levski Sofia - Hojduc Split 
Lokomotiv Moscova - Lyngby FC

GRUPA 12
Vojvodina Novi Sad - Slavia Praga 
FC Zurich - Lierse
Starbaek IF - Deportivo La Coruna 
Udinese - Aalborg BK
Turul la 16 septembrie, returul la 
30septembrie.
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Rezultatele etapei a V-a: Gloria Buzău - 
Midia Năvodari 0-4; Foresta Suceava - Petrolul 
Moinești 3-0; Tractorul Bv. - Poiana Câmpina 2- 
3; Dacia Pitești - Sportul Stud. 2-2; Diplomatic 
Focșani - Metrom Bv. 1-0; Poli lași - Chindia 
Târgoviște 1-2; Juventus Buc. - Laminorul 
Roman 0-1; Callatis Mangalia - Cimentul Fieni 2- 
0; Dunărea Galați - Precizia Săcele 1-0.

CLASAMENTUL

Buzău; Metrom Bv. - Juventus Buc.; Poiana 
Câmpina - Diplomatic F.; Midia Năvodari - Dun. Galați; 
Sportul Stud. - Callatis Mangalia; Precizia Săcele - 
Dada Pitești; Cimentul Fieni - Poli lași; Chindia Târg.

1. LAMINORUL R. 5 3 2 0 9-3 11
2. Dacia Pitești 5 3 2 0 7-4 11
3. Sportul Stud. 5 3 1 1 12-5 10
4. NC Foresta 5 3 1 1 9-4 10
5. Callatis M. 5' 3 1 1 9-5 10
6. Diplomatic F. 5 3 1 1 7-4 10
7. Midia N. 5 3 0 2 11-4 9
8. Dun. Galați 5 3 0 2 5-8 9
9. Cimentul 5 2 1 2 6-4 7
10. Tractorul Bv. 5 2 1 2 8-7 7
11. Metrom Bv. 5 2 1 2 4-4 7
12. Juventus 5 2 1 2 2-6 7
13. Precizia 5 1 1 3 4-5 4
14. Poli lași 5 1 1 3 6-9 4
15. Chindia Tg. 5 1 0 4 4-9 3
16. Poiana 5 1 0 4 6-12 3
17. Petr. Moinești 5 1 0 4 3-10 3
18. Gl. Buzău 5 1 0 4 4-13 3

Etapa viitoare: Laminorul Roman - Gloria

/----------- . -----------X

ti DIVIZIA
»J JUNIORIO P/lf/ZM C4

Rezultate 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.

CLASAMENTUL
1. TELECOM TIM.5 4 1 0 8-4 13
2. Electrica Tim. 5 3 1 1 13-7 10
3. Min. Certej 5 3 1 1 9-6 10
4. Minaur ZI. 5 3 0 2 15-5 9
5. Cetate Deva 5 3 0 2 13-6 9
6. Gloria Reșița 5 3 0 2 5-2 9
7. Min. Uricani 5 3 0 2 10-8 9
8. West Arad 5 2 1 2 5-5 7
9. Aurul Brad 5 2 1 2 4-4 7
10. CFR Timiș. 5 2 1 2 4-5 7
11. Met. Cugir 5 2 0 3 5-5 6
12. Telecom Arad 5 2 0 3 7-11 6
13. Caromet 5 2 0 3 6-11 6
14. Cuprirom 5 2 0 3 5-10 6
15. Min. Lupeni 5 1 2 2 4-6 5
16. Inter Arad 5 1 1 3 8-13 4
17. Univ. Arad 5 1 1 3 4-10 4
18. Inter Petrila 5 0 2 3 1-8 2

Etapa viitoare (duminică, 5 
septembrie): AS Inter Petrila - Caromet; 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.

r

Rezultatele etapei a 4-a din 29 august:
Dacia Orăștie - Constr. Hunedoara 2-2; 
Min. Aninoasa - Min. Bărbăteni 0-3;
Casino Ilia - Min. Poiana Ruscă 7-1;
Victoria Călan - Retezatul Hațeg 2-1;
Met. Crișcior - Victoria Dobra (nedisputat) 3-0; 
Paroșeni - Vulcan - Univ. Petroșani 6-0;
CFR Marmosim - CIF Aliman Brad 6-1.

CLASAMENTUL
1. CFR MARM. SIMERIA>440 0 19-5 12
2. Victoria Călan 4 4 0 0 14-2 12
3. Paroșeni-Vulc. 4 3 0 1 14-6 9
4. Casino Ilia 4 2 2 0 15-6 8
5. Retezatul Hațeg 4 2 1 1 19-6 7
6. Min. Aninoasa 4 2 0 2 7-8 6
7. Poiana Ruscă 4 2 0 2 6-12 6
8. Min. Bărbăteni 4 2 0 2 10-12 6
9. Constr. Hunedoara 4 1 1 2 6-6 4
10. Univ. Petroșani 4 1 0 3 7-13 3
11. CIF Aliman Brad 4 1 0 3 7-16 3
12. Met. Crișcior 4 1 0 3 5-16 3
13. FC Dacia Orăștie 4 0 1 3 8-12 1
14. Victoria Dobra 4 0 0 4 5-12 0

Etapa viitoare din 5 septembrie: 
Dacia Orăștie - CFR Marmosim; 
Constr. Hunedoara - Min, Aninoasa; 
Min. Bărbăteni - Casino ilia;
Min. Poiana Ghețari - Victoria Călan; 
Retezatul Hațeg - Met. Crișcior; 
Victoria Dobra - Paroșani - Vulcan; 
Univ. Petroșani - CIF Aliman Brad.

r «
Campionatele 
Naționale de r

Radiogoniometrie
De curând, a avut loc la Sibiu Campionatul 

Național de Radiogoniometrie, la care au par
ticipat sportivi din toată țara. Zona de concurs a 
fost superba pădure Dumbrava, situată la ieșirea 
din Sibiu către Păltiniș. Echipa radioclubului 
județean Hunedoara este considerată una dintre 
cele mai bune echipe din țară, dar acest lucru nu 
ne-a scutit de problemele financiare pe care le- 
am avut pe tot parcusul anului 1999. Dar cum în 
această localitate mai există oameni interesați 
de sport și oameni de suflet, am beneficiat de 
ajutorul material oferit de sponsorii noștri fideli: 
Sindicatul Energeticianului, reprezentat de dnul 
Adolf Mureșan, Marcel Breaz, radioamator cu 
indicativul YO2 BMI, Direcția Județeană de Ti
neret și Sport, SC Elfox SRL.

Și de această dată sportivii hunedoreni, în 
frunte cu antrenorul Gh. Pantilimon, au reușit să 
nu dezamăgească sponsorii care au sprijinit 
participarea la această competiție obținând 
frumoase rezultate:

Locul I Daniela Urcan 3,5 Mhz-junioare, 
George Bob 3,5 și 144 Mhz-juniori.

Locul II Felicia Pantilimon 3,5 și 144 Mhz - 
senioare, Marian Sas 144 Mhz - seniori, Anca 
Vladislav 144 Mhz-junioare.

Locul III Daniela Urcan 144 Mhz - junioare, 
Daniela Pane 144 - senioare, Ionică Bordean 
144 Mhz-juniori, Gheorghe Cocotă 144 Mhz- 
seniori.
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| O simplă [ 
| întâmplare ? j

Această întrebare îmi
■ stăruie în minte încă de 
1 sâmbătă (28 august a.c.) când 
| în fața Casei de Cultură din
■ Deva a avut loc un concert în
* aer liber organizat de Fabrica 
| de Bere Hațeg și susținut de 
| grupul "Pasărea Colibri”
• împreună cu alte două formații 
I de muzică tânără. Concertul a 
I fost prezentat de 
! arhicunoscutul Horia Brenciu 
i de la TVR 1. Acesta, foarte 
I simpatic de altfel, făcând 
! publicitate berii “Hațegana" a 
I inițiat un concurs al băutorilor 
| de bere. La concurs s-a 
. prezentat și o tânără pe care
■ Horia Brenciu, inspirat, a 
| întrebat-o câți ani are. Ea, cu

I dezinvoltură, și-a spus numele,
apoi vârsta: 15 ani!

| Prezentatorul cu tact i-a 
■ recomandat un pahar cu lapte 
1 în locul berii, apoi, politicos, i-a 
| invitat pe alții (majori) să-i ia 
I locul. Nu știm cât de șocați au

fost părinții acestei tinere de 15 
| ani, dar publicul sigur a fost. Și 
I la fel de sigur e că respectiva, 
■ dacă și-a permis să intre în 
j concurs, avea antrenament! 
| Această "întâmplare" mă 
* duce cu gândul la unii tineri,

aproximativ de aceeași | 
vârstă sau ceva mai mari, dar ■ 
tot elevi, care, în mașini 1 
elegante, cu muzica dată la | 
maximum, cu celularele la i 
brâu, sfidează pe cei din jur 1 
prin limbaj și comportament. | 
Părinții poate-i privesc cu i 
îngăduință încercând să le ' 
ofere, din prea multă | 
dragoste, ceea ce ei n-au l 
avut la vârsta lor. N-au avut, ! 
dar sigur au avut mai mult I 
respect față de semeni, mai I 
multă decență și nu-i nici o ! 
rușine să le-o transmită și I 
copiilor. Pentru că, la școală, I 
dascălii, în aceste situații, nu ! 
pot face mare lucru. Ei, I 
dascălii, se străduiesc, unde | 
se mai prinde, să-i învețe . 
carte, să-i învețe ce înseamnă I 
efort, ce înseamnă muncă. Ba | 
mai mult se lovesc și ei de ■ 
această "libertate" prost > 
înțeleasă care le creează | 
deseori probleme. t

Mi-ar plăcea să cred că 1 
“întâmplarea" ( cu gust de | 
bere) a fost numai un ■ 
accident. Dar tare mi-e teamă * 
că sunt prea optimistă... | 

Cornelia HOUNSCHI !

Târgul Internațional de Arte 
Vizuale, care se va desfășura la 
Palatul Cotroceni, între 24 și 29 
octombrie, “va încerca să creeze 
o piață de artă în țara noastră, 
ajutându-i astfel pe artiștii români 
valoroși, care nu au încă o cotă, 
să devină cunoscuți și să-și 
valorifice lucrările", a declarat, 
într-o conferință de presă, 
Magdalena Ștefănescu - Darvari, 
președintele manifestării.

Târgul, ajuns la cea de-a 
doua ediție, este organizat de 
Fundația socio-culturală Societa 
Club UNESCO și se desfășoară

TIAV ’99 își propune să creeze 
o piață de artă în România

sub patronajul Președinției 
României. Manifestarea cuprinde 
nouă secțiuni: artă plastică, artă 
decorativă, foto, teatru, video- 
dans, producție de film, 
multimedia, muzică și critică. 
Pentru prima dată, lucrările 
expuse la secțiunile artă plastică 
și fotografie vor fi alese de un 
juriu de specialitate, alcătuit din

critici de artă, această selecție 
urmând să se desfășoare în 
perioada 21 - 22 septembrie.

în premieră este prezent și 
filmul românesc, organizatorii 
intenționând să trimită invitații 
tuturor studiourilor din țară și din 
București care au producții de 
gen.

Printre oaspeții de onoare ai

Dragan Muntean, 
model pentru 

tineri i interpreți
După cum este cunoscut, 

emisiunea de folclor 
“Tezaur”, realizată de 
cercetătorul Marioara 
Murărescu la Televiziunea 
Română, a fost reprofiiată de 
câtva timp, purtând acum 
genericul “Moștenitorii”. 
Emisiunea se adresează 
tinerilor interpreti de 
muzică populară românească 
și urmărește promovarea 
cântecului popular din 
cunoscute zone folclorice. 
Lucru demn de toată lauda!

Ceea ce ne-a impresionat 
la emisiunea de duminică de 
la Sibiu a fost modul în care 
cunoscuți interpreți de 
muzică populară își lasă 
amprenta asupra reper
toriului tinerilor interpreți ce 
bat la porțile afirmării. Unul 
dintre acești mari soliști la 
care făceam referire, a fost

Drăgan Muntean, cei trei 
tineri prezenți în concurs 
mărturisindu-și apropierea 
de cântece aflate în 
repertoriul acestuia, ceea ce 
este un lucru cu totul 
remarcabil. Așadar, Drăgan 
Muntean devine mentor 
pentru tânăra generație de 
interpreți. Pentru cititori 
reamintim că Drăgan 
Muntean, fost până de 
curând director al 
Ansamblului folcloric 
profesionist “Ciocârlia” din 
Capitală, promovează în 
repertoriul său cântecul 
popular hunedorean, cu 
precădere din Ținutul 
Pădurenilor și zona 
Orăștiei, fiind un demn 
continuator al altor doi mari 
soliști hunedoreni 
Alexandru Grozuță și 
Felician Fărcașiu. (M.B.)

acestei ediții se numără Sir j| 
Malcolm Williamson, compo
zitorul personal al reginei Marii 
Britanii, venit special, alături de 
pianista Anda Anastasescu, 
pentru a-l omagia pe 
Constantin Silvestri, Terry 
Sandell, director “Visiting Arts" - 
Londra, Liliane Sabatini, 
director al Muzeului de Artă 
Contemporană de la Liege. 
Pianista Lorry Wallfisch, 
prietenă apropiată a lui George 
Enescu, care a concertat 
alături de Yehudi Menuhin, va 
fi invitată să susțină un recital.^

Proiectele de colaborare în valoare de circa 50 milioane de dolari 1 
convenite de oamenii de afaceri români cu cei macedoneni, cu ocazia I 
misiunii economice organizate în Macedonia în perioada 22-24 august I 
de către Grupul de Acțiune pentru Reconstrucția Balcanică (GARB), I 
sunt în pericol de a nu se finaliza din cauza birocrației ministeriale și a j 
lipsei sprijinului din partea sistemului bancar românesc, consideră > 
conducerea GARB.

O delegație de oameni de afaceri care reunește peste 80 de firme 
românești s-a întâlnit, în capitala Macedoniei, cu reprezentanți ai 
firmelor locale, în vederea stabilirii unor relații de parteneriat pentru 
participarea la reconstrucția provinciei Kosovo, delegația română 
prezentând o ofertă de 50 de milioane de dolari care include peste 
4.000 de produse și de servicii. Domeniile de colaborare avute în 

| vedere sunt construcțiile și materialele de construcții, chimia, 
metalurgia, bunurile de consum alimentare și nealimentare, mașinile și 
utilajele, precum și energetica.

PROIECTELE DE COLABORARE 
CU FIRMELE MACEDONENE 

POT FI PERICLITATE
- ——

Organizată de Grupul de Acțiune pentru Reconstrucția Balcanilor 
(GARB) - organism înființat în urmă cu două luni și care reunește 
peste 100 de asociații profesionale și patronale - misiunea economică 
românească mizează pe Macedonia în calitatea sa de țară plasată de 
Uniunea Europeană în fruntea listei statelor agreate pentru derularea 
programului de reconstrucție a provinciei Kosovo.

La încheierea vizitei, părerile oamenilor de afaceri români în privința 
succesului misiunii sunt diferite. O parte dintre aceștia consideră că 
întâlnirile avute cu reprezentanții firmelor macedonene reprezintă un 
bun început pentru o colaborare de viitor, în timp ce alții s-au declarat 
nemulțumiți de modul în care macedonenii au înțeles să se prezinte la 
negocieri. Cei mai dezamăgiți au părut a fi directorii firmelor românești 
de construcții, care sperau ca prin prezentarea unei oferte închegate și 
argumentate firmele pe care le reprezintă să fie incluse în programele 
de reconstrucție a obiectivelor din Kosovo, fie direct, fie prin intermediul 
partenerilor macedoneni. Ei au aflat însă că firmele de construcții din 
Macedonia nu sunt încă angrenate în reconstrucția provinciei Kosovo 
și, mai mult decât atât, unii dintre aceștia au fost surprinși să audă că, 
de fapt, firmele locale de construcții doresc să vină în România.

La acestea se adaugă nemulțumirile GARB legate de implicarea 
oficialităților române și a sistemului bancar în realizarea obiectivului de 
admitere a României în reconstrucția Kosovo. O primă piedică în 
dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre România și' Macedonia este 
lipsa unui acord de liber schimb, consideră conducerea GARB. “Deși 
balanța comercială este net în favoarea țării noastre, Ministerul 
român al Industriei și Comerțului tergiversează soluționarea solicitării 
făcute în acest sens de mai multe luni de zile de Ministerul 
Comerțului din Macedonia", se arată într-un comunicat al GARB 
transmis agenției MEDIAFAX.

Sistemul bancar românesc nu s-a raliat inițiativelor oamenilor de 
afaceri interesați să participe la programele de reconstrucție 
balcanică, România neavând la ora actuală în Macedonia relații de 
parteneriat bancar, necesare pentru garantarea plăților, afirmă 
conducerea GARB. Lipsa unui consilier economic în cadrul 
ambasadei României la Skopje reprezintă un alt impediment în 
dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre cele două state, se mai
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Poți găsi 
mai 

Fii serios!

o
bună?

De la noi, numai vești bune!

>!■ •

* Numai cu conectare la CONNEX și în limita stocului disponlfiSl.
** Prețul nu include TVA. Prețurile diferă în funcție de punctele de vânzare CONNEX. 

Conectarea este gratuită pentru toate serviciile, cu excepția serviciilor de date $i fax.

99$
I I xs (maximum) 

+ 2 LUNI ABONAMENT GRATUIT
și șansa de a câștiga un premiu la concursul-surpriză 

organizat în toate punctele de vânzare CONNEX! 
Oferta este valabilă până la 16 octombrie.
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La SC Crișmob SA Brad

A renăscut speranța
Am ajuns la SC Crișmob 

SA Brad într-o frumoasă zi de 
sfârșit de august. Știam că 
vechea fabrică de mobilă 
brădeană este scoasă la 
privatizare. Dar liniștea 
deplină din unitate ne-a dus la 
gândul că ceva s-a întâmplat 
aici. Și l-am întrebat direct pe 
portar, care-și lua liniștit micul 
dejun: “Nu e nimeni în 
fabrică?” “Toată lumea e în 
concediu, ne-a răspuns la fel 
de scurt. Dar îl chem pe dl 
Ușvat. Dânsul e prezent. 
Aranjează o comandă pentru 
export”.

In câteva minute stăteam 
de vorbă cu tânărul inginer 
arădean Adrian Ușvat, 
administrator delegat al SC 
Romanian Doors SA 
București la SC Crișmob SA 
Brad, unde face naveta de la 
Arad. De la domnia sa am 
aflat că sus-numita societate 
bucureșteană, al cărei 
președinte-director general 
este dl Dorin Sfâca, a 
cumpărat în februarie 1999 
fabrica de mobilă brădeană, 
unde are intenții generoase. 
“Deocamdată, Crișmob își 
continuă activitatea în tiparele 
vechi, ca să zic așa, întreaga 
producție de mic mobilier fiind 
destinată exportului, mai 
exact unei firme din Anglia, ne 
spune dl Adrian Ușvat, și 
suntem în discuții avansate și 
cu un partener american care 
vrea să cumpere mobilier de 
la noi".

Interlocutorul ne vorbește 
cu plăcere și admirație despre 
calitatea meseriașilor brădeni 
în arta mobilei și despre 
tradiția domeniului în zonă, 
ceea ce noi știm bine și de

mult, relevă că toți cei 86 de 
angajați de la Crișmob își 
păstrează locurile de muncă, 
poate vor fi reangajați și alții, 
că nu de mult li s-au dublat 
salariile, iar în curând va 
începe procesul de 
reorganizare și de 
modernizare a unității, de 
înnoire a ei sub toate

viitoarea fabrică de 
cherestea pe care o vom 
construi, până la sfârșitul 
anului viitor, în localitatea 
Ribița. Deja a fost cumpărat 
terenul și se lucrează la 
documentații, avizări,
proiecte etc. Va fi o unitate 
modernă, complet
automatizată, în care vor

• Tradiția brădenilor în fabricarea mobilei 
continuă

• “Crișmob” s-a topit în “Romanian Doors”
• Se naște și o firmă româno-elvețiană
• La Ribița se va construi o fabrică de 

cherestea
• Se aplică stilul occidental: toți la lucru, toți 

în concediu

aspectele, de ridicare a 
calității produselor finite și de 
sporire a eficienței economice.

- Păcat că nu puteți vorbi 
cu angajații să vă spună că și- 
au redobândit speranța în 
munca și în existența lor, 
subliniază dl Adrian Ușvat. 
Acum toți sunt în concediu, 
așa cum se procedează și în 
Occident, iar de la 1 
septembire (chiar de azi - n.n.) 
toți vor fi la lucru. Avem mare 
încredere în Legea zonelor 
defavorizate, Bradul fiind una 
importantă dintre ele, așa că 
vom dezvolta considerabil 
activitatea la Crișmob, în baza 
facilităților acordate
investitorilor. Noi ne-am scos 
deja de la ADR certificatul de 
investitor în zonă. Chiar 
suntem în faza de constituire 
a unei noi societăți, româno- 
elvețiană, care se va numi 
Swiss Timber Corporation, la 
care Crișmob va fi acționară, 
societate care va gestiona

lucra doar 55 de angajați și 
ale cărei produse le vom 
utiliza în producția de mobilă 
de la Crișmob, iar o parte o 
vom vinde unor parteneri 
interni și de peste hotare. 
Lucrând cu anumite 
avantaje fiscale și costurile 
de livrare vor fi mai mici.

Informațiile date de ing. 
Adrian Ușvat referitoare la 
societatea de-acum 
privatizată Crișmob Brad 
sunt îmbucurătoare, iar 
intențiile patrohuiui 
lăudabile, promițătoare 
pentru viitorul firmei și al 
angajaților săi. Noii patroni ai 
societății își pun mari 
speranțe în Legea zonelor 
defavorizate, în facilitățile pe 
care le acordă investitorilor, 
pentru a-și materializa 
intențiile și a împlini 
aspirațiile oamenilor din 
zonă. Rămâne de văzut în 
ce măsură legea va fi 
aplicabilă și aplicată.

hisponibllizațiî 
din Brad își 
analizează

Se închid 49 de 
unită ti miniere r

starea socială Guvernul a adoptat zilele 
trecute o hotărâre privind 
închiderea definitivă a 49 de

Asociația județeană a 
disponibiIizaților - filiala 
Brad - îi convoacă pe toți 
membrii săi la o întâlnire 
la Primăria municipiului 
Brad, în data de vineri, 3 

septembrie a.c., ora 16, 
pentru adoptarea unor 
măsuri privind starea lor 
socială.
\/

mine șl cariere din întreaga 
țară, deci șl din componența 
Companiei Naționale a Huilei 
Petroșani șj Companiei 
Naționale a Cuprului, Aurului 
șl Flerului Mlnvest Deva. 
Cheltuielile pentru închiderea 
definitivă a acestor mine șl 
cariere, Inclusiv cheltuielile
pentru proiectare șl
conservare, sunt acoperite 
din surse proprii ale
companiilor naționale șl din

alocațiile bugetare aprobate 
în acest scop în bugetul 
Ministerului Industriei și 
Comerțului.

Licitația pentru
închiderea Exploatărilor 
Miniere Petrila Sud și 
Câmpu lui Neag, din Valea 
Jiului, a fost câștigată, cum 
se știe, de către SC Sartex 
’96 SA Deva, care a demarat 
la începutul acestei 
săptămâni lucrările de 
închidere a celor două mine 
și de ecologlzare a zonelor 
respective.

Două sunt cauzele care 
au determinat reculul 
producției de dioxid de 
carbon a fabricii de la 
Ocolișul Mare. Una din 
cauze, ne spune dl Alin 
Șincu, șef serviciu desfacere 
și aprovizionare, o constituie 
scăderea pieței băuturilor 
răcoritoare. Din lipsă de bani, 
românii beau, la sete, tot mai 
multă apă chioară,renunțând 
la răcoritoare, apă minerală 
sau bere. Astfel,în lipsă de 
mușterii, comercianții de 
sifon și de bere la halbă nu 
se mai aprovizionează cu 
CO2, volumul vânzărilor la 
tub al fabricii scăzând la mai 
bine de 50 de procente. Per

Pentru că românii “se 
răcoresc" tot mai puțin 

A scăzut 
producția 
de CO9 la 
Ocolișul 

Mare
/

global, față de anul 1997, 
desfacerea de dioxid de 
carbon s-a redus cu cca. 40 
de procente.

Dar nu numai piața a 
dictat acest trend negativ. 
“Studiile făcute înainte de 
începutul exploatării au fost 
prost întocmite, dându-ne 
informații false privitoare la 
volumul de exploatare optim 
al zăcământului. Cifra era cu 
mult mai mare decât cea 
reală”, ne spune dl Alin 
Șincu. în aceste condiții, 
pentru a se putea exploata 
zăcământul judicios s-a 
trecut la o diminuare a 
volumului producției de 
manieră a nu altera, în timp, 
calitatea dioxidului de 
carbon. Cu ritmul actual de 
prelucrare, durata de viață a 
zăcământului este de 40 de 
ani. Pe alți parametri, 
diminuați, fabrica produce și 
vinde și azi tot ce produce. în 
ciuda faptului că s-a pierdut 
un beneficiar important, 
Coca-Cola, cu dioxid de 
carbon natural și 
purțmin. 9 9, 9 5 %) se 
“însifonează"pe mai departe 
berea “Bergenbier”, apele 
minerale “Dorna”, “Bodoc" și 
“Zizin”. în industria strigă
toarelor de foc, ce folosesc 

- CO2 în compoziție, “Allsting” 
Alba-lulia ocupă un loc 
important printre beneficiari.

Acordul cu FMI 
și reacția 

investitorilor
A trecut o lună de zile de la aprobarea de către 

./'wConsiliul Director al Fondului Monetar 
Internațional a acordului stand-by cu România și nu se prea 
anunță efectele pozitive ale acestuia, așa cum clamau cu 
entuziasm demnitarii din arcul puterii în România la 
momentul producerii evenimentului. De la premierul Radu 
Vasile la finanțistul șef Decebal Traian Remeș și la o serie de 
politicieni din opoziție izvorau replici și speranțe sforăitoare 
că agențiile de rating și-au revizuit în bine pozițiile față de 
România și că investitorii străini vor da buluc în țara 
noastră.

[comentariul paginii
Din păcate, nu s-a întâmplat și nu se anunță a se 

întâmpla așa. Deși guvernanții de Ia București s-au 
împăunat că i-au determinat pe reprezentanții FMI să 
semneze acordul stand-by cu țara noastră fără a ne pune 
condiții (de altminteri, condițiile, extrem de severe, erau 
puse de multă vreme), viața demonstrează că Guvernul se dă 
peste cap să-i intre în voie FMI-ului. Măsurile draconice 
aplicate în ultima vreme au efecte descurajatoare: închideri 
de întreprinderi, șomaj galopant, înăsprirea fiscalității, 
privatizări pripite, cote de împrumut obligatorii de pe piețe 
private de capital, majorarea prețurilor Ia carburanți etc.

Cât îi privește pe investitorii străini, aceștia nu vin, 
pleacă. în timp ce marele Renault întârzie logodna cu Dacia, 
un alt reprezentativ “motorizat”, Daewoo, anunță încheierea 
misiunii la Craiova dacă nu beneficiază de aceleași facilități 
Fiscale ca și Firma franceză de automobile. Și Compania 
Coca-Cola trece prin momente grele, având probleme cu 
vama românească, pe care o trișează de cinci ani de zile, iar 
grupul norvegiano-britanic Kvaerner a anunțat că vinde 
întreprinderea de Mașini Grele București (IMGB) și 
Fabrica de Echipamente pentru Centrale Nuclearo-Electrice 
(FECNE), pe care le-a cumpărat în urmă cu un an de zile, 
și se retrage din România. Să nu mai spunem de eșecul de 
privatizare a Petromidiei prin cumpărarea de către firma 
turcească Akmaya, care a încercat metode dâmbovițene de 
intrare pe piața românească, prin nerespectarea clauzelor 
contractuale.

De ce ne privesc cu suspiciune agențiile de rating? De ce 
ne ocolesc investitorii? Din câteva motive simple. Ei se lovesc 
de instabilitatea noastră legislativă. Ei constată că noi nu 
respectăm clauzele contractuale. Și atunci caută să se 
comporte românește. Să treacă pe lângă legi, să se abată, la 
rândul lor, de la prevederile contractuale, să nu se achite de 
obligații, să impună condiții tot mai severe pentru a-și atinge 
interesele Financiare, că doar vin să câștige, nu să facă acte 
filantropice pentru România. Iar când constată că afacerile 
lor șchioapătă aleg calea cea mai simplă: renunțarea la 
România.

Privind toate acestea și încă multe altele, constatăm că 
acordarea de către FMI a primei tranșe din cadrul 
acordului stand-by, de 73 de milioane de dolari, ne-a costat 
foarte mult până acum, în plan economic și social, iar cea de 
a doua, de 198 de milioane de dolari, prevăzută pentru luna 
octombrie a.c., ne va costa și mai mult. Dacă va sosi. Pentru 
că, mai întâi, în cursul lunii septembrie, vor veni la București 
reprezentanții FMI pentru a examina cum se înfăptuiesc 
măsurile prevăzute în acord și a decide dacă dau drumul sau 
nu tranșei a doua a împrumutului.

Ne așteaptă vremuri grele în perspectiva ducerii la 
împlinire a acordului cu FMI. Oare merită?

( Pagină realizată de Dumitru GHEONEA, Adrian SĂLĂGEAN

Laptele hunedorean aruncă mănușa concurentei
Privatizarea, cu trei 

luni în urmă, a 
deschis, practic, Societății 

Comerciale “Devii” SA din 
Deva un nou capitol al 
existenței sale economice. 
Cumpărată de proprietarul 
firmei orăștiene “Ciquita”, 
ce activează în domeniul 
producerii băuturilor 
alcoolice, la “fabrica de 
lapte” deveană s-au luat 
primele măsuri menite să 
recâștige piața pe care 
cândva deținea monopolul. 
Oamenii de la “Ciquita” au 
sarcina de a grefa pe 
structura îmbătrânită a 
“Devii” un stil modern și 
agresiv de a face afaceri, 
care să ducă, în final, la 
rentabilizarea activității.

Ce înseamnă acest 
lucru, aflăm de la dnii 
Vasile Stan, director 
economic, și Dan Cocard, 
șef departament desfacere, 
care au primit responsa
bilități în relansarea pe 
piață a laptelui hune
dorean. Pentru prima dată 
în 10 ani de zile, cel mai 
important prelucrător de 
lapte din județ arată pieței 
că are ceva de oferit. Sub 
genericul “Devii te face 
viril”, o trimitere, înțeleg, la 
sănătate și nu la 
aptitudinile catalizate de 
Viagra, fabrica de lapte 
deveană a început o 
campanie de promovare 
prin afișe și media. în cele 
trei luni de la preluare,

volumul desfacerii a 
crescut de patru ori, 
prelucrându-se în medie 
8000 de litri de lapte zilnic. 
Oferta “Devii” cuprinde 
iaurt, smântână, lapte 
bătut, frișcă, telemea și unt, 
opt agenți comerciali 
având sarcina să creeze 
noi oportunități de 
desfacere în principalele 
localități ale județului. 
Trecându-se de la o 
furnizare pasivă la una 
activă, mașinile “Devii” au 
noul și bunul obicei de a 
livra produsele la ușa 
beneficiarului. Din cele 
declarate de dl Dan Cocard 
am reținut că lapte 
hunedorean se poate bea, 
de puțin timp, șl în județele

Timiș, Arad și Cluj, “Devii” 
construindu-și deja un cap 
de pod pe piața acestor 
județe.

Nedobândind o afacere 
“la cheie”, cei de la 
"Ciquita” au de surmontat 
un handicap în ceea ce 
privește volumul desfacerii 
situat încă sub pragul 
minim de rentabilitate. 
“Firma este încă pe 
pierdere, dar se află într-un 
marș accelerat spre 
rentabilizare, ne spune dl 
Vasile Stan. în prezent, 
avem un rulaj lunar de 600- 
700 de milioane de lei, 
activitatea devenind 
rentabilă de la 1 miliard de 
lei în sus desfacere. Cel 
mai târziu în prima decadă

a lunii septembrie vom 
atinge acest prag. Contăm 
pe o rată a rentabilității de 
12-15 la sută care, dat fiind 
specificul activității, ne-ar 
mulțumi”.

Ca perspective, interlo
cutorii mi-au prezentat un 
peisaj promițător, care 
prevede achiziționarea 
unor linii de producție a 
brânzei topite, cașcava
lului, iaurt cu fructe, fiind 
prevăzută înlocuirea 
tuturor mașinilor din 
parcul auto al fabricii. 
Valoarea totală a acestor 
utilaje trece de 300.000 de 
dolari SUA. Pe termen 
scurt, se urmărește o 
încadrare cât mai bună a

cheltuielilor în venituri. 
“Cheltuielile trebuie să 
ocupe un procent mai 
mic, comparativ cu 
nivelul veniturilor. De 
aceea, intenționăm să 

creăm o corelare strânsă 
între salariul celor 63 de 
angajați ai noștri și 
volumul producției. Se 
vor stabili norme de a 
căror îndeplinire va 
depinde încasarea în 
totalitate a drepturilor 
salariale. Bineînțeles, 
depășirea normei 
înseamnă pentru angajat 
un venit suplimentar 
proporțional. E o formă 
de cointeresare a 
salariaților și de folosire 
mai judicioasă a timpului 
de lucru”, precizează dl 
Vasile Stan.
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“E cam mică vacanța 
mare” - mi-au mărturisit 
interlocutorii mei, elevi în 
școli generale din Deva și 
Petroșani.

Pe Ionuț Nicolae Dobra 
l-am întâlnit, într-una din 
diminețile trecute, urcând 
scările spre blocul 41 de pe 
str. Minerului din Deva. Ve
nea de Ia cumpărături, iar 
mama Geta se bucură când 
îi observă sosirea. Aflasem 
că s-a numărat printre pre- 
mianții clasei a V-a F de la 
Șc.gen. nr.5 (cu media 
9,43) și că obiectele de învă
țământ preferate sunt isto
ria și geografia. “Și cele
lalte materii îmi plac, și 
pentru ele învăț, dar nu mă 
pasionează ca acestea 
două” - recunoaște Ionuț.

- Cum a fost vacanța 
mare?

- Mi s-a părut cam mică 
această vacanță mare, dar 
mi-a oferit de toate. Trei 
săptămâni am fost la bunici, 
la Scărișoara, în Apuseni. 
Am avut multe lemne de tă
iat și de aranjat. Am fost la 
pădure, la gater, să facem 
căpriori, pe care unchiul îi 
valorifică. Pentru că, acolo,

\__________ ____________

Imaginea din oglindă
jU-am aruncat în mare fără să-mi pese de ceva, lăsându- 

mă în voia valurilor care mă stropeau cu un aer de 
indiferență. Am rătăcit dincolo de realitate, având înaintea mea ceva 
din eternitatea singurătății mult dorite. Mi-a fost teamă să răspund 
chemării pescărușilor dintr-o altă dimensiune. Sau poate că nu 
teama mă stăpânea, ci sentimentul că nu sunt pregătită pentru a 
păși dincolo. S-a lăsat seara și s-a ivit luna...

Doar eu pe plaja pustie, încercând să înțeleg. Cu cât caut 
profunzimea cu atât e mai primejdioasă îndepărtarea de mine. Ochii- 
mi sunt atât de tulburi încât aș da orice pentru a mi-i limpezi. Totul 
este confuz în juru-mi și mă izbesc de stâncile nemiloase ale 
incertitudinii. Oare din teribilismul vârstei, din dorința de a fi “altfel” sî. 
este ceva mai mult? Ar fi păcat să mă amăgesc într-atât încât s 
renunț uneori la micile plăceri efemere doar așa, din principiu. îm 
doresc prea mult puțin romantism înainte de negarea definitivă și o 
ruptura iremediabilă. Pentru că știu că mi-ar plăcea să depășes 
atribuțiile călătorului care se mulțumește cu ceea ce i se oferă, făi 
să constate, fără să pretindă.

Poate că într-adevăr iubesc marea sau poate farmecul e tot o 
iluzie optică. Nu vreau să mă recunosc înrobită de dragoste. Nu pot 
să iubesc amintirile, ori pe mine valurile mă duc spre trecut și trecutul 
mă coboară în adâncuri.

Vreau să trăiesc astăzi pentru ceea ce sunt acum. Nu vreau 
să-mi părăsesc prezentul pe care încă îl aștept. Nu pot păși în viitor, 
așteptând o altă vară, cu valuri mai line și amintiri mai puțin dure
roase. Vreau să înot acum, traversând un anotimp și pășind într-o 
altă dimensiune. Am nevoie de un dialog cu mine. Sunt eu - în trecut 
și în prezent. Pe de o parte îmi amintesc, pe de altă parte, săvârșesc 
acum, într-un amestec de nebunie și rațiune. Prin noaptea albastră 
se zărește marea. Deasupra-mi veghează luna și eu mă simt în 
siguranță. Îmi zăresc chipul în oglindă. Valurile modifică imaginea - 
ironia hazardului, iar luna dă strălucire jocului de umbre...

Iubesc singurătatea, dar nu am învățat să iubesc absolutul. 
Și-apoi, oricât de mult aș iubi singurătatea, eu nu aș putea trăi 
fără oameni. Tânjesc după sentimentul înstrăinării printre oameni 
și nu departe de ei. îmi pare rău, pentru că nu mă pot ridica peste 
slăbiciunea condiției umane, să fiu sus, să ating stelele. îmi pare 
rău pentru că nu pot atinge fericirea...

Certitudini și aspirații... împliniri și regrete... Și între ele, imaginea 
mea încercând să se contureze, să se perfecționeze și să 
reziste. Și recunoștința nemărginită pentru șansa de singurătate 
acordată. Sunt prinsă între aparențe și realitate, am șansa de a 
nu dezamăgi și obligația de a rezista...

Gândurile mă sufocă, iar imaginea din oglindă e tot mai 
deformată. Fug de nostalgii și apoi mă refugiez în ele. Mi-e teamă 
de mediocritate... Nu vreau să devin roaba evidentului și a 
banalului. Tânjesc după singurătatea anilor risipiți acolo unde 
imaginea din oglindă reușește să se contureze și să întrebe: 
Oare nu trăiesc prea mulf din amăgirile primei vârste? Și oare nu 
m-am îndrăgostit de amintiri, eu, care am negat cu înverșunare 
condiția mea de simplu muritor?...

(fa gĂxd țfe poantă 6a Ci fttf V
“Maturitatea nu 

dispune niciodată de 
atâția arhitecți de câți 
ar avea nevoie 
visurile tinereții” 
(Vasile Ghica) 

moții cu lemnul se ocupă. Ei 
spun că lemnul e “aurul ver
de”. Eu cred, însă, că lemnul 
e mai valoros decât aurul. Mă 
refer mai ales la lemnul-ar- 
bore, la păduri, fără de care 
n-am putea respira. Dar e aur 
pentru că prin valorificarea 
lui își duc moții existența.

Prea mica e vacanța
mare

- Acasă, la Deva, ce-ai 
mai făcut în vacanța mare?

- M-am relaxat, am mai 
învățat la franceză și la gra
matica limbii române împre
ună cu sora mea Ioana, care 
e studentă în anul al III-lea 
la Filologie. Intr-un fel, mă 
bucur că începe școala, pen
tru că mă întâlnesc cu cole
gii și cu profesorii pe care-i 
iubesc, și cu dna dirigintă 
Eugenia Igelschi. O doamnă 
profesoară deosebită și prin 
felul în care predă, și prin 
grija pe care ne-o poartă. 
Noi o iubim, dumneaei ne iu
bește, iar noi o bucurăm cu 
notele noastre.

J

Manuela RUSU

- Iubita mea, pentru 
tine sunt în stare de orice 
nebunie...

- Dovedește-mi-o!
- Ei bine, am să te iau de 

nevastă.

Frumoasa Dana Alexan
dra Boca, fetița cu ochi mari 
azurii din cl. a III-a a Școlii 
gen.nr.4 Petroșani, a venit în 
vacanță, împreună cu Fane, 
frățiorul mai mare, la bunicii 
de la Deva. Amândoi premi- 
anți, amândoi dornici dejoacă, 
de reîntâlnirea cu prietenii 

din preajma blocului K 6, îm
preună cu care au mai petre
cut vacanțele. Acum au luat în 
“primire” aleile bătrânului 
parc al Cetății, ștrandul, plim
bările cu bunica Virginica 
prin orașul reședință de județ, 
ca să-și încheie zilele de 
vacanță alături de părinți, în 
piscinele însorite ale 
Stațiunii Felix. In drum spre 
casă, spre Petroșani, Dana și 
Fane se întrebau însă cu 
tristețe: “Oare unde o să 
învățăm dacă școala cea nouă 
nu e gata, iar în cea veche nu 
ne mai lasă să intrăm de 
teamă că se va dărâma pe 
noi?”

■

Mă pregătesc să-i răspund 
elevului Alexandru-Flaviu Pa
vel din Brad cu grija și delica
tețea pe care o impun dialogul 
cu un spirit fraged și neliniștit 
de adolescent. Fiind vorba de 
un refuz, sarcina nu mi-e deloc 
ușoară, mai ales că, trimițându- 
ne scrisoarea, tânărul nostru 
cititor așteaptă, poate, înfrigurat 
un "deznodământ" în consens 
cu dorința lui. Este vorba de 
creație poetică pe care autorul 
ei, elevul Alexandru din Brad, 
dorește “din suflet” să o vadă 
tipărită în ziarul nostru.

Ei bine, Alexandru, am citit 
cele două creații trimise - 
"Eclipsa” și “Fatalitate". Eu nu 
te cunosc, nu ți-am “citit” ochii 
și poate aceste versificații, ca 
nașteri ale spiritului tău, îți sunt 
apropiate. Din punctul meu de 
vedere, Alexandre, cu fran
chețe îți spun, până la poezie 
adevărată te mai așteaptă 
drum lung. Poezia pe care o 
scrii, după cum simt eu, e un 
mijloc de a-ți manifesta zbu
ciumul, alienările sau efeme
rele tristeți, simțăminte prin ex
celență umane, ce ne popu
lează, de altfel, tuturor zilele. 
Unii cântă, alții beau... Tu scrii 

^versuri. Poate fi o preocupare

Turneul promoțional al albu
mului Def, Dumb & Blonde a înce
put la Borderline/ Londra, un 
show foarte bine primit de pu
blic, fiind prima apariție live a lui 
Harry după șapte ani de 
absență.

In luna octombrie 1991 a 
apărut caseta video “The Very 
Best of Deborah Harry And 
Blondie - The Complete Picture” 
(EMI Video). Pe parcursul a 80 
de minute sunt prezentate 23 
de video clipuri printre care 
Denis, Atomic, The Tide Is High, 
Heart Of Glass, Rapture și Call 
Me (toatre hituri mondiale ale 
grupului Blondie), urmate de un 
interviu cu Debbie Harry și video 
clipurile solo ale ei.

Debbie Harry apare în 1992 
în thriller-ul Intimate Stranger 
(Străinul de lângă tine) în regia 
lui Allan Holzman. Alături de 
Harry, în film mai apar James 
Russo și Tim Thomerson. Deb 
joacă rolul unei cântărețe (Cory) 
care noaptea lucrează la agen-

‘4

- Nu-s prea multe și prea 
grele sticlele cu apă? - îl în
treabă o doamnă pe micuțul 
care se întorcea de la izvorul 
din cartierul Bej an al Devei. 
Și dialogul dintre cei doi s-a 
legat repede.

- Regreți că se termină 
vacanța?

- Nu. Abia aștept să în
ceapă școala! Am trecut în 
clasa a III-a B la Școala 
gen. nr.6.

- Ai trecut cu greu?
- Nu! Cu premiul I. Că 

Ia toate materiile am avut 
calificativul “foarte bine”.

- In vacanță cum a 
fost?

- Bine. Mai ales la bu
nici, la Buceș-Vulcan. E 
tare frumos acolo! Am cu
les mure pentru dulceață, 
am cosit...

- Cum ai cosit? Doar 
coasa e de trei ori mai 
mare decât tine!

- Am coasa mea, mi-a fă
cut-o bunicul, anul trecut, 
anume pentru mine. Și am 
cosit în rând cu bunicu. Păi 
cum altfel?! - conchide pu
iul de moț, Gigi Rusu, din 
clasa a III-a B.

Lucia UC/U

temporară, sau dacă ai “mor
bul” în tine, poate deveni o pa
siune de cursă lungă. însă, la 
nivelul actual, poezia ta, ca va
loare literară, nu există. Și nu e 
“critică directă” ce îți spun 
acum, ci o părere cinstită, 
obiectivă pe care mă simt da
tor să ți-o fac cunoscută. Con
sider oricum că e un gest de 
curaj faptul că “te-ai expus” 
trimițându-ne versurile care 
sunt, până la urmă, o întoar
cere în oglindă a spiritualității 
tale.

în altă ordine de idei, de- 
părtează-te puțin de tine și 
analizează-te atent: ești tânăr, 
ești deștept (și mie mi-ar plă
cea să pot intra la un liceu de 
informatică cu nota 10), ești 
sănătos și ai toată viața îna
inte. La naiba cu tristețea asta, 
despre care ne spui că te în
cearcă. Luând în considerare 
marile “necazuri” ale omului, la 
tine tristețea nu are nici un su
port real. E poate doar arderea 
sufletească care călește su
fletul de băiat la transformarea 
lui In bărbat adevărat.

Primește toate urările de 
bine și sănătate pentru mama 
și "bunicuța” ta.

A. SĂLĂGEAN
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ție sex-line. La un apel, ea este 
martora unei crime în direct. Deși 
merge la poliție, ea nu este cre
zută de nimeni până când chiar ea 
devine ținta amenințărilor crimi
nalului. Singurul care o ajută este 
detectivul Nick Ciccini.

La jumătatea lunii iulie 1993 a 
apărut noul album al lui Harrry 
intitulat “Debravation". Acesta 
cuprinde balade, alternative rock 
sounds, mainstream, plastic - pop, 
disco, rap și elemente de punk. La 
reușita albumului o contribuție 
importantă au avut-o muzicienii 
invitați: Arthur Baker, DJ Toni C, 
Leigh Fox, Guy Pratt, Jon Astley, 
Anne Dudley (Art Of Noise) și 
chiar membrii "njDului REM. Duetul
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dent București, în Colecția 
"Prior", a apărut în acest an 
volumul "Nouă rândunici. Tri
luri Cartea reunește poezii și 
câteva proze (poetice) scurte 
semnate de Cristian Gava, An
drei Augustin Irimia, Lana, 
Florin Aron Pădurean, Georgia 
Simon, Anca Stefan, Olga Ște
fan, loan Laurențîu Vedinaș și 
Constantin Vică. Cei nouă copii 
sau adolescenți supradotați im
presionează cititorul prin ma
turitatea lor (unul dintre poeți 
s-a născut în 1990!) și prin 
numărul premiilor deja obți
nute, prin faptul că vreo trei 
dintre ei au debutat deja cu vo
lume proprii.

Doi dintre semnatarii ver
surilor din volumul "Nouă rân
dunici. Triluri" sunt din județ și 
sunt cunoscuți cititorilor noștri. 
Despre Olga Ștefan, din Hune
doara, ziarul nostru a inserat 
știri privind ultimele premii pri
mite la concursuri de creație 
literară din țară sau din Ger
mania. Deși are doar 11 ani, în 
1999 i-a apărut volumul de de
but "Simțuri multiple ", la Edi
tura EMIA Deva și a fost prezen
tă în antologia "Șase rândunici. 
Triluri", scoasă tot de Orient - 
Occident București în 1998.

-

Legendă spulberată

T
Este binecunoscut.a calitatea de aliment bogat în 
fier pe care legenda o atribuie spanacului. De altfel, 
copiii știu cel mai bine de ce e în stare spanacul, ei 
asociindu-1 practic întotdeauna cu imaginea hercu
lean* a îndrăgitului erou al desenelor animate Popey 
Marinarul. Se pare însă că e vorba doar de o imagine 
falsă, datorată chimistului care a determinat concentrația în fier 

a spanacului și care a mutat virgula cu o unitate mai la dreapta; 
în realitate, spanacul nu este decât o legumă ca multe altele, fără 
a conține cantități mari de fier.

Fierul conținut în alimentele de natură vegetală este 
foarte greu de asimilat de organism, doar 3-4% din fierul 
care se găsește în spanac ajungând, spre exemplu, în sânge. In 
plus, spanacul are un conținut mare de nitrați (90 mg nitrat la 
100 g spanac), în condițiile în care cantitatea maximă permisă 
a fi ingerată de un copil de 10 kg, spre exemplu, este de 36,5 
mg nitrat pe zi. (G.B.)

Harry/ Stein a reușit o revenire 
de senzație cu albumul Debra
vation (un adevărat chart tooper) 
aducând idei noi și inovații mu
zicale. Pe album figurează pie
sele: I Can See Cleary/ Stability/ 
Strike Me Pink/ Rain/ Communion/ 
Lip Service/ Mood Ring/ Keep On 
Going/ Dancing Down The Moon/ 
Standing In My Way/ The Fugitive/ 
Dog Star Girl și My Last Date 
(With You).

Singlelul promoțional I Can 
See Cleary/ Standing In My Way 
a figurat în Top 40 britanic. Alte 
piese reușite de pe album sunt 
Lip Service (o piesă energică de 
dariS), Standing In My Way (stil 
post - punk), Dog Star Girl

Cu un palmares impresio
nant, inclusiv prin diversitatea 
domeniilor la care a primit pre
mii, se prezintă și Florin Aron 
Pădurean, elev la Liceul de Artă 
"Sigismund Toduță" Deva. Tâ
nărul născut în 1982 are preo
cupări multiple: literare, de 
istoria artelor și de arte plas
tice, fiind membru al Cenaclu
lui Teseract Deva. Este triplu 
laureat al concursului de cari
catură "Liviu Oros" și în 1998 
al celui de la Gura Humorului. 
Cu un timp în urmă a fost pre
miat și de ziarul nostru tot pen
tru caricatură. De asemenea, 
este laureatul mai multor con
cursuri de pictură, a participat 
la expoziții de grup în țară sau 
a avut chiar personale în cadrul 
liceului. Anul acesta i-a adus și 
premiul I la concursul de poe
zie pentru elevi de la Deva.

Poezia lui Florin are uneori 
imagini care șochează: "Morții 
dintre falange sunt mulți și/ Se- 
toși de concret./ Totuși cavitățile 
sunt preferate./ Odată unul și-a 
îngropat toată familia/ In 
gură./ Pe care mi-a închis-o cu 
lopata/ Lăsându-mă în impo
sibilitatea de a riposta ". In toa
te poeziile sale din acest volum 
tonul este sobru, pe alocuri 
chiar sumbru, nu pare să trans
pară nimic din exuberanța ani
lor săi, nu apar... dulci decla
rații de iubire. Dimpotrivă tâ
nărul poet vede realitatea cu 
ochi critic în nuditatea ei de 
multe ori slută.

Volumul cuprinde poezie 
bine realizată. Poeziile, în ciuda 
tinereții celor ce le-au scris, nu 
sunt facile, nu sunt simple versi
ficări ori înșiruiri de vorbe fru
moase "ce din coadă au să 
sune " cum se mai întâmplă să 
producă mulți dintre colegii lor 
de generație. Cele "nouă rân
dunici " scriu poezie care sur
prinde și promite.

Viorica ROMAN 
_____________ -Z

(asemănare frapantă cu Led 
Zeppelin) și My Last Date (With 
You) în stil retro (piesă instru
mentală lansată în toamna lui 
1960 de Floyd Cramer, pianistul 
lui Elvis), în care apar ca invitați 
membrii grupului REM.

La 16.11.1993 casa de dis
curi Chrysalis lansează cule
gerea “Blonde & Beyond", o co
lecție de rarități, B-sides și sin- 
glesuri uitate. Blonde & Beyond 
conține destulă muzică bună, 
încât să facă discul îndrăgit 
chiar și de fanii obișnuiți Blondie. 
Pe culegerea produsă de Bruce 
Harris figurează piesele: 
Underground Giri/ English Boys/ 
Sunday Giri/ Susie And Jeffrey/ 
Shayla/ Doris/ X Offender/ Poets 
Problem/ Scenery/ Picture This/ 
Angels On The Balcony/ Once I 
Had A Love/ I’m Gonna Love 
You Too/ Islands Of Lost Souls/ 
Call Me/ Heart Og Glass/ Ring Of 
Fire/ Rang A Gong (Get It On) și 
Heroes, (va urma)

Horia SEBEȘAN
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întoarcerea la seriozitate și 
responsabilitate politica 
Interviu cu di Tudor Mohora, președintele Partidului Socialist

- Die Mohora, tocmai ați 
venit de la o întâlnire cu 
cetățenii comunei Mărti- 
nești. Cu ce concluzii?

- în primul rând aceea că 
pe țăran tot pământul îl doare. 
Un cetățean mi-a spus bună
oară că este mult pământ nelu
crat. Așa este, dar vreau să 
spun că aici este totuși puțin 
față de ceea ce se întâmplă în 
Bărăgan. Or, ceea ce se întâm
plă cu agricultura și industria 
românească astăzi este o ade
vărată tragedie, iar unii din 
politicieni fac declarații care de 
care mai belicoase.

- De exemplu.
- Președintele PD, dl Petre 

Roman, a fost nu cu multă vre
me în urmă la Cugir. Ei bine, după 
această vizită a declarat că in
dustria românească este bine 
dotată tehnologic și că poate 
realiza produse de mare com
petitivitate etc. etc. Să ne amintim 
însă că imediat după ’89 tot dân
sul a spus că industria româ
nească este un morman de fier 
vechi. Când a spus adevărul? 
Declarații asemănătoare, dar 
față de mersul agriculturii, au 
făcut și unii lideri ai PDSR. Ori
cum, obiectivul spus atunci s-a 
realizat. Adică industria a de
venit un morman de fier vechi.

- Ce înseamnă acest 
lucru?

- Că la ora actuală există o 
anumită degringoladă a unor 
partide care sunt la putere privind 
apropierea scadenței alegerilor și 
a modalităților prin care ei ar 
putea să iasă cu fața curată. 
Fiecare încearcă să găsească 
tot felul de formule de ieșire.

- Cum apreciați situația 
actuală a țării?

- Suntem într-o situație 
dramatică. După ce am avut 
creanțe de mai multe miliarde 
de dolari, acum suntem datori 
vreo 9 miliarde, avansându-se 
chiar ideea că este bine să ai 
datorii. Or, prin intermediul dum
neavoastră, noi luăm o

SC SIDERURGICA SA HUNEDOARA
Cu sediul în Hunedoara, Piața lancu de Hunedoara, nr.1

Organizează licitație publică cu strigare, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr.88/1997, aprobată prin Legea nr.44/1998, modificată și completată prin Legea 
nr.99/1999 și Normelor metodologice privind privatizarea societăților comerciale aprobate prin 
HG nr.450/1999, pentru vânzarea următoarelor active:

I. ACTIVE ÎNCHISE OPERAȚIONAL
Nr.crt. Denumirea activului Adresa activului Prețul de 

pornire 
(USD)

Garanția de 
participare 
(mii. lei)

1. Secția COCSIF1CARE-CHIMIC Hunedoara 762.360 370
2. Secția REPARAȚII UCC Hunedoara 94.760 46
3. Secția DISTILĂRIA DE GUDROANE Hunedoara 146.300 71
4. Secția AGLOMERARE-MAT. PRIME Hunedoara 1.693.900 821
5. Secția FURNALE Hunedoara 1.793.700 869
6. Atelier CRĂCIUNEȘTI sat Crăciunești, jud. HE 203.900 99
7. Secția OSM Hunedoara 1.403800 680
8. Atelier VALEA ȘERMAGULUI loc. Sășciori, jud. Alba 191800 93

II. ACTIVE DISPONIBILE
Nr. 
crt.

Denumirea 
activului

Adresa 
activului

Prețul de 
pornire* (USD)

Garanția de 
participare (mii lei)

1. Ansamblul de 
blocuri de pe 
str. Moldovei

Hunedoara 
str. Moldovei

171.225 din care: 
Bloc 1-63-110; 
Bloc 2-24.360
Bloc 3-83.755

82,5

atitudine foarte severă la 
adresa acestor politicieni care, 
în timp ce spun că lumea nu va 
mai fi păcălită, ei continuă să 
arunce praf în ochii oamenilor.

- Ce înseamnă pentru ro
mâni prezentul din perspec
tiva politicii Partidului 
Socialist?

- Suntem în perioada unui 
bilanț trist. După zece ani de 
tranziție spre democrație, cal
culele unui redutabil economist 
arată că noi am înregistrat în 
acești 10 ani pierderi mai mari 
decât în cel de-al doilea război 
mondial.

- Totuși, nu s-a realizat 
nimic?

- Eu sunt printre aceia care 
nu neg unele rezultate pozitive. 
Nu sunt un nihilist și nu văd totul 
în negru, dar dacă pun în ba
lanță rezultatele pozitive cu cele 
negative, precum și avantajele 
din start pe care le avea Româ
nia ca țară fără datorii, dacă 
aceste elemente erau exploa
tate cu abilitate politică și înțelep
ciune, cu puțin patriotism - Ro
mânia era departe astăzi. Din 
păcate astăzi noi "am ajuns să 
ne situăm undeva sub Bulgaria. 
Asta-i realitatea.

- Față de această situație, 
care sunt noutățile în poziția 
partidului dumneavoastră?

- în primul rând aș aminti 
chiar modul tranșant prin care 
arătăm realitatea și greutățile 
prin care trec românii astăzi. Mai 
mult decât atât, vreau să mai 

spun că populația este dornică 
să se producă o schimbare. 
Acest lucru l-am observat și în 
județul Hunedoara. Oamenii nu 
mai suportă acest mod de a se 
conduce țara. Cei care vor 
veni vor avea o mare respon
sabilitate, pentru că lumea nu 
mai are răbdare.

în ceea ce ne privește, noi 
nu venim de pe pozițiile unor 
programe electorale ieftine. Ne 
dăm seama că pentru a veni 
acum este mult mai greu spre 
deosebire de alt moment când 
au venit alții și au profitat din plin, 
atât ei cât și clienții lor politici, 
întoarcerea la seriozitate, la res
ponsabilitate politică este ele
mentul mesajului nostru politic.

- Atât?
- Nu numai. Trebuie să 

răspundem pentru ceea ce 
facem, să introducem legea și 
ordinea, pentru că dacă o să 
continuăm tot așa, o să ne 
autodistrugem.

- Cum vedeți acum ju
dețul Hunedoara?

- Nu vin pentru prima oară 
aici și l-am perceput ca pe un 
județ format din oameni care 
au tras la șaibă din greu. Aici s- 
a făcut industrie, s-au realizat 
obiective de interes național. 
Pentru aproape fiecare ramură 
a economiei naționale județul a 
fost prezent cu ceva. Acum 
constat că există o lichidare în 
masă a unor firme cu tradiție, că 
agricultura este la pământ. Este 
o tragedie ce se întâmplă.

- Care ar fi soluțiile?
- în opinia noastră sunt so

luții izvorâte atât din practica 
altora, dar și a noastră. Vreau 
să spun că dacă nu se va trece 
la promovarea unei legi care să 
reglementeze asocierea în agri
cultură, treburile nu se vor în
drepta. Cât despre industrie - vă 
întreb eu pe dumneavoastră, 
știți de vreo investiție serioasă 
din ultimii ani? Nu. Ei bine, este 
necesară schimbarea.

Valentin NEAGU

“Decât să lucru degeaba, 
ma bine stau degeaba”

Logica afirmației din titlul 
notei de față este imbatabilă 
și ea aparține unui harnic 
mecanizator din Mărtinești. 
Aceasta venea ca o urmare 
firească pe marginea unei 
discuții purtate cu medicul 
veterinar al comunai care ne 
spunea că din luna aprilie nu 
și-ă mai primit salariul. Și în 
toată perioada, medicul vete
rinar a muncit cu seriozitate, 
s-a deplasat în gospodăriile 
localnicilor chemat să vinde

Săptămâna viitoare cresc prețurile la 
energia electrică

Săptămâna viitoare se vor 
decide noile tarife la energia elec
trică și termenul de la care aces
tea vor intra în vigoare. Agenția 
Națională de Reglementare în 
Domeniul Energiei va propune 
Oficiului concurenței noile prețuri. 
Majorarea tarifelor a fost cerută 
de Compania Națională de Elec
tricitate CONEL ca urmare a mo
dificării cursului leu/ dolar cu mai 
mult de 5% față de ultima ajustare 
de preț (făcută la un curs de 
14.500 lei/ dolar), conform Or
donanței de urgență nr. 7/1998 
și datorită deciziei Guvernului de 

CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI 
Șl CONTABILILOR AUTORIZAȚI 

DIN ROMÂNIA
FILIALA HUI\IEDOARA-DEVA

B-dul Iuliu Maniu, bloc L4, mezanin, telefoane: 214658, 
217211

Filiala CECCAR Hunedoara-Deva organizează sesiunea 
de examene privind dobândirea calității de expert 

contabil și contabil autorizat începând cu data de 29 
octombrie 1999.

In acest scop filiala organizează cursuri de pregătire a 
candidaților în orașele Deva, Brad, Orăștie, Hunedoara și 
Petroșani. înscrierile se fac până la data de 10 septembrie 

1999.
Tertiaticile pentru disciplinele de examen și manualul 

expertului contabil și contabilului autorizat se pot procura 
de la filială contra cost.

Informații suplimentare la telefoanele: 214658,217211. 
Biroul Permanent CECCAR

‘Prețul de adjudecare se calculează în lei, la cursul oficial al 
BNR din data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

La prețul de adjudecare se adaugă TVA suportată de către 
cumpărător. Licitația va avea loc la sediul societății, sala DME, în 
data de 16.09-1999, ora 10, în ordinea menționată în tabel.

Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate, contra 
cost, de luni până vineri, de la sediul societății, între orele 8-14.

Pentru participarea la licitație ofertanții vor depune la 
sediul societății, până la data de 15.09.1999, ora 14, documentele 
prevăzute în Dosarul de prezentare.

Participanții la licitație vor depune la casieria societății sau 
în contul nr. 2511.1 - 2.1/ROL, deschis la Banca Comercială 
Română - Sucursala Hunedoara, contravaloarea dosarului de 
prezentare de 500.006 lei, taxa de participare de 2.000.000 lei și 
vor face dovada consemnării la dispoziția societății a garanției 
de participare.

yaloarea terenului aferent fiecărui activ închis operațional 
nu este inclusă în prețul de pornire, acesta urmând să fie vândut 
cumpărătorului prin negociere directă, după obținerea titlului 
de proprietate.

Valoarea terenului aferent activului disponibil este inclusă 
în prețul de pornire a licitației.

Date suplimentare și informații despre activele ce urmează 
a fi vândute se pot obține la Serviciul Organizare, Privatizare și 
Relații Publice, telefon 054-718549 sau 054-716121, int. 1070.

ce animalele bolnave. Oare 
de unde mai are atâta tărie 
sufletească acest om?! Și ca 
dânsul sunt multi în județ ca
re, printr-o hotărâre a Minis
terului Agriculturii, au trecut la 
consiliile locale Care, și fără ei, 
își anunțau falimentul din lipsa 
banilor, lipsă “trosnită" de mă
sura luată de Guvern pe linia 
autofinanțării. Ne întrebăm: oa
re o măsură luată mai urmă
rește cineva efectele ei? Mai 
sunt posibile corecturi? (M.B.) 

anulare a subvenției acordate 
wde agenții economici consuma
torilor casnici.

Ministrul Industriei și Co
merțului Radu Berceanu a de
clarat în mai multe rânduri că în 
luna august subvenția încru
cișată va fi eliminată. Prin ur
mare, cel târziu la începutul 
lunii septembrie prețul la ener
gia electrică se va majora. Ul
tima majorare s-a făcut la în
ceputul lunii iunie, când tarifele 
au crescut cu 54% la consu
matorii casnici și cu 7,4 % la 
agenții economici. (C.N.)

Miercuri,
1 septembrie a.c.

O BERBEC
Bateți pasul pe loc și e ne

plăcut. Veți fi acuzați de gre
șeli pe care nu le-ați făcut. 
Găsiți-vă argumente ca să vă 
apărați.

3 TAUR
Perioada e benefică le

găturilor importante, muncii 
intelectuale, călătoriilor și pro
gresului în plan profesional. îri 
dragoste totul e plăcut.

O GEMENI
Nu știți să păstrați se 

crete și asta are urmări. Fiți 
discreți asupra proiectelor dv 
până le aplicați și apar 
rezultatele.

O RAC
Deciziile negândite vă pot 

afecta situația materială. 
Doamnele vor fi într-o situație 
mai fericită, dinamice și pline 
de elan.

O LEU
Veți descoperi că nu toți 

vecinii sunt răutăcioși și ne- 
suferiți. Unul o să vi se pară 
chiar simpatic. Nu renunțați la 
serviciu1

O FECIOARĂ
O neînțelegere vă face să 

confundați dragostea cu prie
tenia. Succesele la locul de 
muncă să nu vă facă să 
încetiniți ritmul.

3 BALANȚĂ
Lăsați fantezia să zboare 

și cu încredere în dv faceți 
minuni. Totuși aveți grijă să nu 
pierdeți contactul cu 
realitatea.

O SCORPION
Relația cu partenerul e 

foarte importantă, căci ați că
utat mult până să găsiți unul 
care să corespundă dorinței 
dv.

O SĂGETĂTOR
Atenție la impulsivitate 

căci vă aduce deservicii. 
Când vă enervați uitați și de 
cele mai elementare lucruri.

O CAPRICORN
Voința dv e agresivă și 

vă strică relațiile de serviciu. 
Din fericire nu se întrevăd 
pierderi și pagube..

O VĂRSĂTOR
Vă doriți pace, liniște și 

iubire dar se obțin greu. Des- 
chideți-vă sufletul în fața par
tenerului șl va fi mai ușor.

O PEȘTI
Se pot pune în practică 

planurile foarte laborioase. 
Sunteți spirituali, creativi și 
vorbiți mult despre ideile dv.

a Ziar editat de
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VANZĂRI
CUMPARARPy

• Vând casă 3 camere, 
hol, garaj, grădină. Deva, str. 
Horea, 150, preț 
350.000.000, negociabil.

• Vând apartament 2 
camere, decomandate, mul- 
tiple îmbunătățiri, 
Zamfirescu, 90.000.000, 
negociabil. Tel. 222022. 
(7015)

• Vând casă Petreni. 
Tel. 225469 sau 626660. 
(7012)

• Vând apartament 3 
camere, Brad. Vând Dacia 
1998. Schimb garsonieră 
Micro 15 cu apartament 2- 
3 camere. Tel. 626964, după 
ora 16. (8107)

• Vând în Bretea 
Streiului casă cu grădină, 
instalație de apă din 
conducta pentru Deva. Tel. 
626544.(8108)

• Vând casă Băcia, 
nr.201. Informații la 
domiciliu, după ora 17. 
(8109)

• Vând spațiu comercial 
central, parter plus etaj, 120 
mp, în Deva, str. 
M.Eminescu. Informații la 
tel. 214243, după ora 20. 
(6963)

• Vând apartament 2 
camere decomandat, etaj 2 
Călan. Tel. 731631 (6960)

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

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

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

• Vând garsonieră 
Orăștie, Pricazului, bloc 75, 
ap. 64. Informații tel. 241070 
sau 094/299849 (8271)

• Vând Dacia 1307 
(papuc), an fabricație 1998, 
în stare perfectă. Tel. 092 
790401 sau 242788. (7014)

• Vând Dacia 1310, an 
fabricație 1985, stare foarte 
bună, preț 14.500.000 
negociabil. Tel. 229186. 
(7021)

• Vând Dacia papuc, 
vinci auto, bicicletă Ucraina. 
Tel. 212188 (7022)

• Vând motocicletă IJ 
Jupiter 4, cu ataș. Tel. 
212463.(7009)

• Vând 5 mc piatră cioplită 
pentru construcții. Tel. 
227624.

• Vând Dacia 1300, a.f. 
1980, preț 1100 DM, 
negociabil. Tel. 211262, 
după ora 17,00.

• Vând ARO 320, stare 
perfectă. Tel. 668145 (7051)

• Vând tractor U 445, 
Orăștie, str. Progresului, nr. 
63, zilnic, după ora 16. 
(8270)__________________

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

• Vând mobilă dormitor, 
vitrină, dulap, masă cu 4 
scaune, masă televizor, 
masă rodundă cu două 
fotolii, cuier, mobilă 
bucătărie, rafturi pentru 
magazin, plapumă puf, 
bibliotecă și birou, coș 
pentru nou-născuți, bicicletă 
copii. Tel. 621301 ..(6961)

• Societate comercială 
vinde mașină paste 
făinoase. Tel. 054 222596. 
(7011)

• Vând orzoaică și 
mazăre furajeră. Tel. 092 
417131(7010)

• Vând mașină tricotat, 
preț negociabil. Tel. 227472. 
(6749)

• Vând telefoane 
celulare, noi, la cutie, 
decodez, repar pe loc, ieftin. 
Tel. 094 859958. (7013)

• Vând berbeci maturi și 
doi cai, corn. Boșorod, 
nr. 187, tel. 184.(7025)

• Vând bicicletă Moun
tain Bike, nouă, 18 luni, 
garanție, 1.400.000 lei. Tel. 
221080.(6959)

• Vând și montez
parbrize, Deva, Dragon 
Vodă, nr. 12 A. Tel. 23324 
(2917)________________  |

• Vând cuptor Matadoi, 
cu 5 vetre suprapuse, doi 
malaxoare și diferite utilaj 
panificație. Tel. 094/597784 
(8267)

• Asociația de Proprietari 
nr. 142 Gojdu organizează 
licitație în data de 9 
septembrie 1999, ora 17 
pentru execuția acoperișului 
cu șarpantă și tablă zincată, 
la bl.E.2 și E.3. Ofertanții 
pot obține informații la tel. 
216995.(6961)

• Meditez orice materie 
V-VIII. Pregătesc capaci
tate. Tel. 221080, după ora
17.(6958)

• Expert contabil țin
evidență contabilă pe calcu
lator. Tel. 620122, 092/ 
748580(6545)___________

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

• Angajăm colaboratori 
pentru un domeniu de 
activitate dinamic și 
diversificat care vă oferă 
posibilități de promovare. 
Salariul de 300 dolari pe 
lună. Tel. 621446 (6869)

• Caut persoane pentru 
întreținere fără obligații. Ofer 
aceste servicii în schimbul 
unui imobil. Tel. 231392, 
după ora 18. (6965)

• S.C. Casa de presă și 
editură “Cuvântul liber” S.A. 
Deva, cu sediul în Deva, str. 
1 Decembrie, nr. 35 a depus 
documentația pentru obți
nerea autorizației de mediu 
pentru obiectivul tipografie 
“Cuvântul liber”, cu sediul în 
Deva, str. Depozitelor, nr. 6. 
Sesizări și reclamații se 
depun în termen de 15 zile 
la sediul Agenției de Pro
tecția Mediului Deva, str. A. 
Vlaicu, nr. 25.

• S.C. Transcolect SRL 
Orăștie anunță intențiia de 
majorare a prețurilor la trans
port marfă și persoane. 
(8269)

• Pierdut carnet alocație 
de sprijin pe numele Potcovel 
Veta. îl declar nul. (6558)

îtXbMEMORARl

• Se împlinește un an 
de când a pleGat de lângă 
noi dragul și iubitul nostru 
soț, tată și bunic

FONA LUCIAN
Parastasul de pomenire 

va avea loc în data de 5 
septembrie 1999, la 
Biserica Ortodoxă din 
Nălați. Dumnezeu să-l 
odihnească(3143)

• Cu lacrimi în ochi și 
durere în suflet la un an de 
când ne-a părăsit cel mai 
bun tată, socru și bunic

FONA LUCIAN
fiica Anișoara, ginerele 
Nelu, nepoții Lucian și 
Ciprian nu te vor uita 
niciodată. Dumnezeu să-ți 
odihnească sufletul bun în 
pace! (3144)

• La împlinirea unui an de 
când ne-a părăsit cel mai 
bun tată, bunic și socru

FONA LUCIAN
fiul Victor, nora Florica, 
nepoții Lucian și Victor nu 
te vor uita. (3148)

• In zece septembrie se 
împlinește un de lacrimi și 
durere de când ne-a 
părăsit, pentru totdeauna, 
scumpa noastră 

GHE0RGHI1Ă MARIA
f

soție, mamă și bunică, 
plânsă de întreaga 
familie, soț, copii și nepoți. 
Parastasul de pomenire 
la Biserica din Sălașu de 
Jos, în 5 septembrie. Nu 
te vom uita niciodată. 
Bunul Dumnezeu să te 
odihnească în pace! 
(3149)

• Familia îndoliată anunță 
cu durere încetarea din viață 
după o grea suferință a celui 
care a fost

IONEL SORA
în vârstă de 65 ani. înmor
mântarea va avea loc azi, 1 
septembrie 1999, ora 13, la 
Cimitirul Bejan. Dumnezeu 
să-l odihnească. (6964)

V/WfM
Vremea va fi în general 

instabilă și se va răci. Cerul 
va fi mai mult noros în prima 
parte a intervalului, apoi tem
porar noros. Pe alocuri, se vor 
semnala ploi, care vor avea și 
caracter de aversă, mai frec
vente în prima parte a zilei. 
Izolat, cantitățile de apă pot 
depăși 15 l/m2. Vântul va 
sufla slab la moderat, din 
sector nordic. Temperaturile 
maxime vor oscila între 20 și 
25 de grade, iar minimele 
între 8 și 13 grade Celsius: 
(Letiția Micloșoni) 

~credîtbĂn/c
OEM

Vinde la LICITAȚIE PU
BLICĂ organizată în data de 
06.09.1999, ora 10, la Jude
cătoria Hunedoara, următoa
rele bunuri:

S apartament 2 camere, 
situat în Hunedoara, str. I. 
Creangă, bl.5, ap. 12;

E apartament 2 camere, 
situat în Hunedoara, str. 22 
Decembrie, bl.5, ap.97;

® fabrică de bere, situa
tă în Hunedoara, capacitate 
1.300 1/zi;

0 teren intravilan, su
prafață 1362 mp, situat în 
Peștișul Mare, nr.262;

S spațiu comercial, situat 
în Hunedoara, b-dul Dacia, 
bl.58, parter, suprafață 150 mp;

B clădiri agricole, con
strucții speciale, imobile, te
ren 40.000 mp în satul Batiz.

Informații suplimentare la 
sediul băncii din Deva, strada 
1 Decembrie, nr. 16 sau la tele
fon 211853.

Comisia de selecție a administratorilor pentru SC 
GERMISARA SA Geoagiu-Bâi, constituită in baza 0UG 
nr.49/1999, HG 364/1999 și Hot. FPS nr.52/1999, 
organizează concurs de selecție a administratorului/lor 
unic/i în data de 07.10.1999, ora 10, la sediul scietății. 
Ofertele se vor depune de către candidați in fiecare zi 
lucrătoare, intre orele 10-15, până la data de 
06.10.1999, ora 15, la serviciul contabilitate al 
societății, vor fi în plic închis și vor conține docu
mentele prevăzute la art.9 și 13, sau după caz, la 
art.10 din N.M. aprobate prin HG nr.364/1999.

Cererea de ofertă, anexele acesteia, precum și 
celelalte documente prevăzute la art.8, lit.a-g din 
aceleași norme, se pot consulta la sediul societății, 
Serv. Contabilitate, dna Cazan Agripina.

SC DECEBAL SA Deva ]
Cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr.8, județul Hunedoara

Comisia da selecție a administratorilor, constituită în baza hotărârii AGA I

SC PANICOR 
SA 

HUNEDOARA 
Cu sediul în Hunedoara, 
str. Mlhal Vlteazu, nr.l, 

tel/fax 713421
Organizează LICI

TAȚIE PUBLICĂ, în plic 
sigilat, la data de 10 
septembrie 1999, ora 
12, la sediul firmei, în 
vederea executării lu
crărilor de reparații și 
modernizări pentru fa
bricile de pâine din 
Hunedoara șl Hațeg.

Caietele de sarcini 
se pot cumpăra de la 
sediul societății, înce
pând cu data de 4 
septembrie 1999.

Ofertele se depun 
până la data de 10 sep
tembrie 1999, ora 10.

r
I 
I 
I
| de ia SC “Decebal" SA nr.5/27 iulie 1999 și în conformitate cu dispozițiile I 
! art.4 (1) din Normele Metodologice privind încheierea contractelor de: 
| administrare aprobate prin HG 364/1999, aduce la cunoștința celor interesați | 
Ică în data de 5 octombrie, ora 10, se organizează, la sediul SC "Decebal" SA i 

din Deva, Piața Unirii, nr.8, județul Hunedoara, concursul de se/ecție a1 
I administratorilor, potrivit art.3 (1) din Normele Metodologice privind | 
' încheierea contractelor de administrare aprobate prin HG 364/1999.
; Publicăm alăturat cererea de ofertă cu privire la selectarea I 
(administratorilor și grila de selecția și de evaluare a candidaților. >

Menționăm că anexele cererii de ofertă și celelalte documente prevăzute 1 
| la art.8, lit.a-g din Normele Metodologice se pot procura contra cost de la | 
(sediul societății, începând cu data de 7 septembrie 1999.

1. Cererea de ofertă cu privire la selectarea administratorului! 
I (administratorilor); l

SC "Decebal' SA Deva, județul Hunedoara, cod fiscal R.2114567, nr. ! 
| Registrului Comerțului J.20/100/1991, capital social 23.201 mii. lei, tel/fax: | 
1054-211760; 054-212623, activitatea: industrializarea cărnii, cod CAEN ; KA; ■ 

structura acționariatului FPS 51,0762%, PPM 48,9090%, PAS 0,0082%, alții I 
10,0067%. |

Adunarea Generală a Acționarilor de la SC “Decebal" SA, întrunită în . 
I ședință extraordinară în data de 27 iulie 1999, a adoptat Hotărârea nr.5 prin | 
I care s-a stabilit organizarea concursului de selecție a administratorului I 
'(administratorilor) potrivit dispozițiilor OUG nr.49/1999. Selectarea* 
| administratorului (administratorilor) se va face conform prevederilor Normelor | 
I Metodologice privind încheierea contractelor de administrare aprobate prin HG ■

364/1999 și a procedurilor aprobate de către Comitetul director al FPS prin I 
I Hotărârea nr.52/11.06.96. Ofertele se vor transmite de către candidați în plic I 
! închis șl vor conține documentele care să ateste îndeplinirea condițiilor1 
| minime obligatorii prevăzute la art.9, 13, lit.’a, b și d", după caz la art.10, | 
I precum și propunerile prevăzute la art. 13, lit. c și e din Normele Metodologice | 

aprobate prin HG 364/1999, prezenta cerere de ofertă, anexele acesteia, • 
| precum și celelalte documente prevăzute la art.8, lit.a până la g din Normele | 
I Metodologice menționate mai sus se pot procura de la sediul societății. ■

secretariatului AGA, începând cu data de 7 septembrie 1999. De asemenea, I 
I câștigătorul concursului se va face pe baza punctajului obținut ca urmare a I 
J evaluării, inclusiv pe bază de Interviu, a ofertelor prezentate de către! 
| candidați. Interviul candidaților cu plenul comisiei de selecție se va desfășura | 
Ila data și locul menționate în anunțul publicitar. După parcurgerea etapelor■ 

prevăzute la pct. 9, alin.1. 2, 3 și la punctele 10, 11, 12 din Procedurile* 
| aprobate de către Comitetul Director al FPS prin Hotărârea nr.52/11.06.1996, | 
■ administratorul (administratorii) selectați ca urmare a obținerii punctajului. 
I maxim va/vor negocia și semna contractul de administrare în conformitate I 
| cu prevederile art.17 din Normele Metodologice aprobate prin HG 364/1999.1 
' Proiectul contractului de administrare este cel prezentat In Anexa nr.3 la ! 
| Normele Metodologice aprobare prin HG 364/1999.

IB. Criteriile de selecție a administratorilor i
a) Aptitudini legate de procesul decizional precum șl cunoștințe din ■ 

| domeniul relațiilor economice internaționale, probate prin teste adecvate, | 
J elaborate de societatea de specialitate selectată de FPS;
I b) Absolvirea unor cursuri organizate de instituții în domeniul administrării I 
I și experiență de conducere într-o societate comercială sau regie autonomă; I 
1 c) Elaborarea unor propuneri de restructurare, relansare economică,! 
| ocupare și formare a forței de muncă, precum și de privatizare a societății | 
I comerciale, aplicabile imediat, având indicatorii de referință, obiectivele și ■ 

criteriile de performanță care trebuie îndeplinite conform ofertei și adecvate I 
I situației economico-financiare a societății; j
1 d) Pregătirea de specialitate și experiență acumulată în activitatea de . 
I conducere; I
| e) Elaborarea unor propuneri de strategii pe termen mediu de dezvoltare I 
■ a societății comerciale. '
j Ofertele candidaților se vor depune și înregistra la secretariatul AGA de | 
Ila SC “Decebal" SA. în plic închis, până la data de 4 octombrie 1999, ora 14. ■ 

Informații suplimentare se pot obține al tel: 054-211760, 212237.
I_______________________________________________________I

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

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

SC DEVATRANS SA DEVA
Urmare aplicării prevederilor OUG nr. 49/ 1999 privind 

administrația societăților comerciale la care statul este acționar 
majoritar. SC DEVATRANS SA Deva anunță CONCURSUL 
PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE ADMINISTRATOR/ 
ADMINISTRATORI in data de 5.10.1999. ora 10.00. Concursul 
se va desfășura la sediul societății, str. Depozitelqr. nr. 2. 
localitatea Deva.

Cererea de ofertă, anexele acesteia, precum și celelalte 
documente prevăzute al ari. 9. Iii. a-g. din Normele Metodologice 
privind încheierea contractelor de administrare aprobate prin HG 
364/ 1999 se pot ridica de la sediul societății, zilnic, intre orele 
9-12, începând cu data de 5.09.1999.

Ofertele, care vor conține documentele menționate in 
Normele Metodologice mai sus amintite, vor fi depuse în plic 
închis la secretariatul societății SC Devatrans SA Deva, zilnic. 
Intre orele 10-15, până la data de 4.10.1999. ora 15,00.

in data de 5.10.1999, ora 10.00, ia sediul societății se vor 
deschide ofertele in prezența ofertanților. Absența ofertanțiior nu 
poale constitui obiect de contestație.



= 1 SEPTEMBRIE 1999

(Urmare din pag. 1) 

indică o diferență mică, de 2-3 
procente între Emil 
Constantinescu - Ion Iliescu și 
PDSR - CDR. Nu știm dacă cei 
30 la sută dintre nehotărâți ar 
înclina balanța în favoarea 
cuiva?! Arbitrul rămâne 
populația din mediul rural. Față 
de aceasta PNȚCD a dovedit, 
cel puțin până acum, că nu se 
preocupă constant de interesele 
Sale deși numele îl 
îndreptățește să facă acest 
lucru, iar PDSR, supărat pe cei 
5 la sută ce reprezintă 90 la 
sută din averea țării prin “resti
tutio in integrum" uită că nu a 
ajutat aproape cu nimic lumea 
satului în afara declarațiilor de 
intenție. Fiecare dintre 
competitori când a ajuns la 
putere și-a urmărit interesele 
sale și ale clientelei politice 
uitând de masa celor năpăstuiți 
și îmbătrâniți de la sate. 

^Creditele cu dobândă scăzută

PDSR și Emil 
Constantinescu

pentru procurarea de utilaje 
agricole au devenit o poveste, 
iar la recolta umilă adunată în 
hambarul țăranului nu s-a mai 
gândit, de asemenea, nimeni 
pentru a o achiziționa. Și atunci 
țăranul cu ce bani să-și reia 
ciclul de producție? Și câte nu 
s-ar mai putea adăuga la 
promisiunile politicienilor care 
se puteau sacrifica ei și mai 
puțin populația. Povești de 
adormit Mitzura!

Și ar mai exista o 
posibilitate a jocului politic - 
polul social-democrat posibil 
credibil în situația de acum a 
țării. Adunate, procentele 
înregistrate în sondaj de aceste 
partide, printr-o campanie 
susținută, ar putea depăși 50 la 
sută, creând posibilitățile 
accederii la guvernare. Nu știm

ce ne face să credem însă că 
"frații” se vor “aduna” mai greu 
pentru că ambițiile sunt mari 
și tranșante. Iar la țară, după 
cum aminteam și mai sus, nu 
se mai gândește nimeni.

Sigur, sondajul realizat de 
Metro Media Transilvania se 
referă doar la o parte din țară. 
O parte reprezentativă, dar cu 
probleme, superioară prin 
dezvoltare, tot mai 
nemulțumită, bântuită de 
ideile “ghermaniste". Țara 
însă e mare și de azi până 
mâine nici un om nu e sigur 
ce va face. Mă tem că soarta 
noastră de meșteri Manole va 
continua o bună perioadă de 
timp și de aici încolo. “Mintea 
din urmă ” vine la noi doar prin 
suferință. O prea mare 
suferință!

(Urmare din pag. 1) Șirul ordonanțelor...
mărfuri de sezon, conducerea 
societății s-a axat mai cu seamă 
pe produsele destinate copiilor 
și adolescenților. “Acum se fac 
cumpărăturile pentru începerea 
noului an școlar. Trec mai bine 
încălțămintea sport pentru tineri, 
treningurile și articolele de 
lenjerie. în condițiile în care haine 
sunt la mai toate tarabele din piață, 
ne descurcăm acceptabil, 
realizând în jur de 35 milioane de 
lei/ lună", mărturisea dna Vidican. 
Pe lângă îmbrăcăminte și 
încălțăminte, care sunt solicitate, 
destul de bine se vând și 
metrajele și articolele de 
marochinărie, la care prețurile 
practicate nu depășesc un 
adaos comercial de 20-25 la 
sută.

Alături funcționează 
magazinul nr. 26 electrice, 
aparținând de "SC Streiul SA 
Călan. Unitatea bogat 
aprovizionată etala o multitudine 
de articole, de la cuie la lustre, de 
la rechizite școlare (se vând bine 
în perioada premergătoare 
începerii școlii!), până la unelte 
agricole, frigidere, aragaze, 
obiecte din cauciuc ori cele 
sanitare. “Marfă avem din 
abundență, deoarece primim și de 
trei ori pe zi, când sunt solicitări. 
Din acest punct de vedere 
suntem ca în vremurile bune. 
Problema este clientela săracă și 
puțină, cu toate că suntem

singurul magazin cu acest profil 
din Orașul Nou", era de părere 
dna Viorica Martin, gestionară.

Foarte bine aprovizionat, 
gemând de marfă, este și 
magazinul nr. 24 menaj al 
societății Streiul pe care îl 
gestionează dna Rodica Lung. “în 
perioada verii, oriunde 
magazinele de acest profil 
realizează venituri importante. 
Este perioada în care se execută 
multe lucrări de reparații, zugrăvit 
și vopsit, când sunt solicitate 
mărfuri specifice (var, ciment, 
ipsos, vopsele, oxizi, pensule ș.a.). 
Deoarece ne orientăm după 
prețurile pieței, aplicăm un adaos 
comercial care să nu 
depășească 25 la sută. Prețurile 
fiind destul de acceptabile, avem 
un rulaj mare, realizând în lunile 
de vară venituri substanțiale”, 
spunea dna Mariana Ciorogariu, 
vânzătoare. Dacă în ziua de azi 
mai toți buticarii vând detergenți, 
plastice, sticlărie sau chimicale, 
alte articole cum sunt cele emailate 
și obiecte pentru menaj 
confecționate din sârmă se 
găsesc în Călan doar la acest 
magazin, în acest sens, 
conducerea societății 
răspunzând cu promptitudine 
solicitărilor. “Concurență există 
pentru că multe unități desfac 
mărfuri pe care le avem și noi, 
însă ne-am format o clientelă fidelă 
și, chiar dacă la noi un anumit

produs este puțin mai scump, 
un altul îl compensează. Din 
păcate, combinatul a 
disponibilizat succesiv, un număr 
important de oameni rămânând 
fără serviciu. Din puținii bani ei 
reușesc să își achite cheltuielile 
și să-și asigure hrana necesară 
traiului”, mai spunea dna 
Ciorogariu.

într-adevăr, sărăcia pare 

că se simte acum mai adânc 
decât oricând. Locuitorii 
Orașului Nou Călan o duc din 
ce în ce mai greu, fiind nevoiți 
să se limiteze la achiziționarea 
unor lucruri absolut necesare. 
Singurii care mai poartă o 
haină, o pereche nouă de 
pantofi sunt copiii. Vrând - 
nevrând ei trebuie pregătiți de 
școală așa cum se cuvine. în 
rest, magazinele sunt 
adevărate expoziții cu bogății 
de mărfuri, cumpărătorii 
informându-se asupra 
prețului... și-atât. “Acum sunt 
de toate în magazine, dar 
pentru pensiile noastre mici, 
totul pare foarte scump", 
“Cumpărăm mai mult mâncare, 
căci hainele le purtăm ani de- 
a rândul, le mai cârpim atunci 
când se rup", “Puterea de 
cumpărare a scăzut odată cu 
disponibilizările. Am devenit 
foarte săraci”, mărturiseau 
câțiva interlocutori.

j (Urmare din pag. 1)

nouă, doisprezece ori chiar 
mai multi ani petrecuți în 
băncile școlii. începând de 
la de mult necesara 
descongestionare și esenția- 
lizare a programelor 
școlare, continuând cu noul 
sistem de evaluare, cu 
diversificarea învățămân
tului liceal, dezvoltarea 
celui profesional și 
reorientarea, implicit spre 
cercetare, a specializărilor 
din cel universitar, și până 
la formarea continuă a 

încă un an 
de 

reformă...
cadrelor didactice, realizate 
toate sub oblăduirea unui 
real management educa
țional, învățământul trebuie 
să se reașeze; pe un loc care, 
din păcate, într-o economie 
prea săracă pentru a-1 
finanța pe măsura ambițiilor 
și trebuințelor sale, nu e cel 
care s-ar cuveni să fie...

Reperele anului școlar 
ce începe astăzi vizează în 
contextul menționat apli
carea completă a noului 
plan cadru pentru învăță
mântul primar, gimnazial și 
liceal, de notorietate fiind 
noua reglementare ce 
prevede durata învățămân
tului obligatoriu, care 
începând cu actuala 
promoție a clasei a V-a va Fi 
de nouă ani (respectiv 
clasele I-IX). Toate aceste 
transformări și evoluții sunt 
prevăzute a se petrece însă 
într-o nouă perspectivă, cea 
a realizării unui așa-zis 
“raport contractual” al școlii 
cu comunitatea, în sensul 

I stabilirii clare și însușirii 
responsabilităților ce revin 
de o parte și de alta. Se pare 
că numai așa, printr-o 
legătură apropiată cu diverși 
factori economici, adminis
trativi și culturali din mediul 
local, școala își va putea 
împlini mai bine și mai cu 
seamă eficient rosturile. 
Adică își va pregăti 
învățăceii astfel încât ei să 
nu devină șomeri înainte de 
a Ti absolvenți.

Săptămâni speciale pentru tine

® timpul pentru McDonaid's

Gratuit
băutura răcoritoare

din fiecare meniu McDonald's
Olarti lila valabili In perioada BB iulie - B laptembrie 1999.

(------------------------------
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tot timpul și în zilele de 
sărbătoare, dar asta am 
învățat și asta facem de-o 
viață".

loan Cristea din Țebea: 
“Am 74 de ani și 
împreună cu soția Letiția, 
aici de față, mai creștem 
doar o vacă, pe Milkuța, 
deoarece atâta ne mai țin 
puterile. Am avut mal 
multe animale, dar le-am 
vândut. Fetele sunt pe la 
casele lor și ne pare rău 
că avem două rânduri de 
case în sat care rămân 
fără moștenitori. Se 
merită să crești animale. 
Dacă le îngrijești bine, obții 
și producție de lapte 
bună. Nu e bine că toate 
produsele sunt scumpe, 
ca și lucrările agricole, 
trebuind să cheltuiești, 
dacă ai de unde, milioane 
de lei pe arătură, semănat 
și recoltat. în schimb 
laptele și carnea se 
plătesc destul de slab”.

Mihalache Gheorghe din

Gânduri ale unor crescători de animale
Lunca Moților: “Este multă 
umblătură după animale, 
dar ele aduc și satisfacții. 
Mai rău este că nu prea 
avem unde vinde laptele. îl 
mai dăm și la porci, că 
piața este departe și n- 
avem vreme de pierdut pe 
drumuri. Gospodăria o țin 
doar cu soția, că familia 
ginerelui este la Brad. 
Vaca Florița are trei ani și 
provine de la o mamă 
adusă din Austria. Noi 
suntem mulțumiți că dă 
mai mult de 3900 litri lapte 
într-o lactație”.

Aurel Bulz din Lunca 
Moților: "Se merită să 
crești animale de rasă 
bună. Eu am 67 de ani și 
pot spune că de mic am 
crescut cu grija grajdului. 
Acum am două vaci și doi 
viței în gospodărie. Cu 
lucrările mă descurc mai 
ușor că am și un tractor. 
De mută vreme caut o 
greblă pentru strânsul

fânului, care să fie trasă 
de cal. Nu se mai găsesc 
pe niciunde astfel de 
scule. Am auzit că doar 
prin Banat mai sunt aduse 
de sași. Poate cândva am 
să ajung și eu să am o 
astfel de greblă pentru 
ușurarea muncii”.

Nicolae Muntean din 
Cărăstău: “Cât pot nu mă 
las de lucru. Am avut parte 
de vaci bune, cu 18-20 I 
lapte pe zi. M-am necăjit, 
dar m-am și bucurat, că azi 
de dimineață mi-a fătat 
juninca pe care trebuia s-o 
aduc la expoziție. Așa că 
am adus doar vaca. 
Gospodăria o țin singur, cu 
puterile mele, că fata și-a 
făcut rostul ei prin Canada. 
Oricum mi-a cerut și i-am 
trimis niște semințe 
sănătoase de legume de 
pe la noi, în special de 
ardei, că semințele de 
acolo dau roade cu alt 
gust”.

Crăciun Gligor din 
Birtin: “Este un obicei pe 
la noi ca în preajma 
fătării să legăm în 
fruntea vacilor un mic 
săculeț în care se pune 
tămâie, usturoi și alte 
mirodenii pentru ca să 
nu-i ia laptele moroiul. 
Așa am moștenit, așa 
ținem tradiția. Dacă ne
am obișnuit cu animalele 
ne este greu să ne 
despărțim de ele, că 
datorită lor ne ducem 
traiul, mai bun sau mai 
rău. Cred că este bine că 
la expoziția de aici 
vedem cele mai 
frumoase și mai pro
ductive animale din rasa 
Pinzgau, ne cunoaștem, 
ne informăm și ne 
ambiționăm, ca în 
economia de piață, să 
fim mai buni de la un an 
la altul”.

Școala Sanitară Postliceală "Carol 
Davila" București - Filiala Călan 

Face înscrieri pentru anul de învățământ 
1999-2000 la următoarele specialități:

> asistent medical generalist;
> asistent social;

> asistent igienă și sănătate publică. 
Informații la telefoane: 054-730601; 730668.

Z ' A
Urmare aplicării OUG nr.49/1999 privind 

administrația societăților comerciale la care statul 
este acționar majoritar SC “TRANSLOC” SA Deva 
anunță concursul pentru ocuparea 
funcției de administrator in data de 
15.10.1999, ora 10. Concursul se va desfășura la 
sediul societății, strada Depozitelor, nr.2, 
localitatea Deva.

Cererea de ofertă, anexele acesteia, precum și 
celelalte documente prevăzute la art.8, lit.a-g din 
Normele metodologice privind încheierea 
contractelor de administrare aprobate prin HG 
364/1999 se pot ridica de la sediul societății, 
zilnic, intre orele 8-12, începând cu data de 
02.09.1999.

Ofertele care vor conține documentele mențio
nate în Normele metodologice mal sus amintite, vor 
fi depuse în plic închis la secretariatul societății la 
secretarul AGA, zilnic, între orele 10-15, până la 
data de 01.10.1999, ora 15.

în data de 04.10.1999, ora 12, la sediul 
societății! se vor deschide ofertele prezentate 
ofertanților. Absența ofertanților nu poate 
constitui obiect de contestație.

World Trade Contact SJL
Partenerul tău în afaceri cu: hârtie de ziar;

hârtii și cartoane tipografice. 
Tel.: 092-557223, Fax: 092-159059

Hârtie copiator 
Prima Copy 

Hârtie imprimantă; hârtie de scris; hârtie fax; 
caiete.

Tel: 094-613587 • Fax: 064-435122
Depozite în Cluj și București
Căutăm firme pentru colaborare cu profil de distribuție 

sau magazine specializate în papetărie.
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BANKCOOP - BANCA GENERALĂ I 
DE CREDIT Șl PROMOVARE SA J

AGENȚIA HUNEDOARA (
Vinde la licitație publică apartament 2 camere, ■ 

situat in Hunedoara, str. Avram lancu, nr.9, bl.140, et.3, ! 
ap.35. Preț de pornire: 45.000.000 lei.

Licitația va avea loc in data de 06.09.1999, ora 10, I 
| la sediul Judecătoriei municipiului Hunedoara, Biroul | 
| executorului Judecătoresc.

Relații suplimentare la Bankcoop SA - Agenția j 
^Hunedoara, telefon 718105. j


