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LA DEPOZITELE TH LEI
- PERSOANELOR FIZICE

x Ia 30 de zile - 
55% /an 

prin capitalizare - 
71,2%/an

x Ia 90 de zile - 
57% /an 

prin capitalizare - 
70,4%/an

| Tarifele la energia electrică și 
! termică ar putea crește din a doua 
! jumătate a lunii septembrie

Tarifele la energia electrică și termică ar putea crește începând cu a
■ doua jumătate a lunii septembrie, în urma eliminării subvenției încrucișate,
■ din cauza inflației precum și a majorării prețului țițeiului pe plan 
| internațional, a declarat agenției MEDIAFAX Radu Regman, directorul

■ Departamentului Tarife Reglementări Comerciale și Protecția 
® Consumatorului din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în 
| domeniul Energiei (ANRE).
* Regman spune că societatea CONEL a trimis spre analiză ANRE o
* propunere de creștere a tarifelor la energie, proiect care este în curs de 
| analiză. Radu Regman a precizat că la elaborarea noilor tarife se va ține cont
■ de intenția Guvernului de eliminare în această toamnă a subvenției
* încrucișate. Silviu Boghiu, directorul general al CONEL, a declarat, recent, 
| că subvenția încrucișată cuprinsă în prețul energiei electrice mai
■ reprezintă aproximativ două procente față de valoarea inițială.

La începutul anului 1998 populația plătea 31% din prețul real al energiei 
| electrice, în timp ce agenții economici plăteau 121%.
■ Eliminarea subvenției încrucișate va însemna, în dolari, o nouă creștere
■ a tarifelor pentru populație și o scădere a celor pentru agenții economici.
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Eveniment al 
Bisericii Ortodoxe 

din Uibărești
La Biserica Ortodoxă cu 

hramul “Sf. Ierarh Nicoale" din 
Uibărești (comuna Ribița) va avea 
loc duminică, 5 septembrie a.c., un 
ceremonial religios prilejuit de 
târnosirea bisericii. Slujba de 
târnosire va fi oficiată de Prea 
Sfințitul Părinte Dr.Timotei Seviciu, 
Episcop al Aradului, alături de un 
sobor de preoți.

Din autogara Brad vor pleca 
microbuze, începând cu ora 8,00, 
pentru cei care doresc să 
participe la acest eveniment și 
care nu dispun de alte mijloace 
de transport. (G.B.)

Fotbal
Sâmbătă și duminică

în Divizia B
Sâmbătă, de la ora 11, Corvinul își 

dispută meciul său din etapa a 6-a a 
Diviziei B, seria a ll-a, cu U.M. Timișoara. 
Hunedorenii, suporterii lor speră într-o 
victorie care să-i mențină în primele locuri 
ale clasamentului. în prezent Corvinul 
ocupă locul 3, cu 10 puncte, iar U.M. 
Timișoara locul 10 cu 8 puncte. (S.C.)

In Diviziile C și D
Duminică, cele 3 divizionare C de pe 

Valea Mureșului din județul nostru își joacă 
meciurile din etapa a Vl-a, acasă, după 
următorul program: Cetate Deva - CFR 
Timișoara; Minerul Certej - Minerul Uricani 
și ASA Aurul Brad - Minerul Lupeni.

Din Divizia D, reținem meciurile 
Retezatul Hațeg - Metalul Crișcior, Dacia 
Orăștie - CFR Marmosim Simeria, Constr. 
Hunedoara - Min. Aninoasa, Victoria 
Dobra - FC Paroșeni - Vulcan, Min. Poiana 
Ruscă - Victoria Călan. (C.S.)

Reabilitarea zootehniei hunedorene

Pledoarie pentru 
rasa Băltata

9

românească
Pornind de la considerentul 

că în ultimul deceniu nici 
zootehnia hunedoreană n-a 
făcut excepție, asemenea întregii 
economii românești, de la o 
cădere drastică a efectivelor de 
animale și a producției de lapte, 
carne, lână și a altor produse, 
am reluat discuția pe probleme 
privind valorificarea potențialului 
zootehnic al județului nostru, 
rugându-i pe dnii ing. Gheorghe 
Jurca, director general al 
Direcției județene pentru 
agricultură și industrie alimentară, 
și pe ing. Niculiță Mang, director 
al Oficiului județean de selecție 
și reproducție a animalelor, să 
abordeze această temă. 
Interlocutorii au arătat că

revigorării rasei de taurine 
Pinzgau, care are locul său 
bine definit în ansamblul 
acțiunilor pentru dezvoltarea 
zootehniei hunedorene, dar 
această rasă vizează o arie 
restrânsă și are o pondere de 
numai 3 la sută în efectivul de 
bovine. De aceea mult mai 
importantă este reabilitarea 
rasei Bălțata românească, 
aceasta cuprinzând în 
prezent peste 90 la sută din 
totalul bovinelor crescute în 
județul nostru. De altfel prin 
strategia de dezvoltare a 
zootehniei, această rasă nu- 
și va diminua locul ce-l ocupă 
nici în viitor, dar accentul se

organizarea manifestării de la 
Baia de Criș. care este dedicată

Nicolae TÎRCQB
(Continuare în pag. 2)

Postliceale la Deva 
și Hunedoara 

începând cu acest an școlar, Camera de Comerț și Industrie 
a județului Hunedoara organizează la nivelul învățământului 
postliceal clase cu durata de doi ani. Acestea vor funcționa 
după cum urmează: în cadrul Colegiului Național “Decebal” 
Deva câte o clasă cu profilelc: secretar stenodactilograf opera
tor birotică, asistent de gestiune și agent comercial; la Grupul 
Școlar Economic, Administrativ și de Servicii Hunedoara câte 
o clasă de asistent manager unitate comercială și, respectiv, 
secretar stenodactilograf operator birotică.

înscrierile, începute la 1 septembrie a.c., se fac la 
secretariatele liceelor amintite. (G.B.)

COTIDIAN INDFPFNDFNTVvlll/LnUi 11’MLI U111JU1" 1 ......-Â

9

APARE LA DEVA

9
Județul 

Hunedoara

CUVÂNTUL
LIBER

ANUL XI ■ Nr. 2472 ■ Sâmbătă, 4 - Duminică, 5 septembrie 1999

Puncte de vedere

O microsesiune 
ratata

La încheierea sesiunii parlamentare de vară din acest 
an s-a discutat mult pe tema convocării unei sesiuni 
extraordinare, în ultima săptămână a lunii august, în 
vederea dezbaterii câtorva legi importante, respectiv 
cele privind restituirea imobilelor preluate abuziv de stat 
după 6 martie 1945, reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra pădurilor și pășunilor, privatizarea 
fostelor IAS-uri. Cu greu au fost convinși onorabilii aleși 
ai națiunii, o parte dintre ei, să-și rupă câteva zile din 
vacanță pentru asemenea probleme, care, la drept 
vorbind, ard cu vâlvătăi de multă vreme.

După vânători cu celularele și cu arcanul, prin 
cotloanele pe unde s-au adăpostit de arșița verii, au 
venit târâș-grăpiș la camere, dar fără prea mult 
entuziasm, ba chiar cu tendințe evidente de a se 
tampona unii pe alții. Ceea ce s-a întâmplat. Așa cum 
promiseseră cu mult timp în urmă, parlamentarii PDSR, 
PUNR și PRM au părăsit lucrările Camerei Deputaților 
deoarece coiegii lor din coaliție le-au ignorat principalele 
amendamente la legea caselor naționalizate. Rămânând 
singuri, dar susținuți de colegii de la ApR, deputății 
coaliției au adoptat, după vrerea lor, Legea caselor 
naționalizate. Suspectă grabă, ca și lipsa de dialog cu 
adversarii. Ca urmare, scandalul coaliție-opoziție pe 
această temă a luat amploare.

La rândul lor, senatorii și-au înscris pe agenda 
sesiunii extraordinare dezbaterea a nu mai puțin de 
patru legi: Legea privind retrocedarea terenurilor 
forestiere, Legea privind privatizarea lAS-urilor,

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)
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Se conturează 
un etalon?!

Deși este Capitala țării,
Bucureștiul nu re

prezintă un etalon pentru restul 
României în ciuda faptului că 
unele mijloace de comunicare 
în masă încearcă cu obstinență 
să contureze acest lucru. Un 
“etalon ” însă care nu poate fi 
luat drept model pentru că este 
unul negativ. Ne gândim în 
principal la domeniile 
învățământului și culturii, dar 
și la cele economico-sociale. Vor 
spune multi că aici “este bătaia 
peștelui”. Fals, din toate 
punctele de vedere! Pulsul țării, 
al unor regiuni din țară este 
unul, al Capitalei este altul.

Aici, în Capitală, școlile nu 
sunt gata pentru începerea 
noului an de învățământ, 
bolile, în special conjunctivita 
și meningita fac ravagii. Aici 
lipsesc manualele, începerea 
școlii s-a amânat până în data 
de 8 septembrie. Aici mizeria 
colcăie pe toate străzile, 
violurile și tâlhăriile sunt fapte 
cotidiene, gunoaiele nu se 
ridică decât în “luna 
curățeniei" cu ajutorul 
militarilor și al deținuților care 
pot să mai respire și alte mirosuri 

^decâl cele din penitenciarele pe

care le populează până la 
tavan. Aici se dau cele mai 
puternice “tunuri”, băncile 
sunt jecmănite până la 
faliment, iar corupția nu mai 
cunoaște margini

în județul nostru, școala 
a început când trebuia, 
manualele s-au găsit pe 
băncile elevilor, cu excepția 
celor care nu sunt tipărite. Prin 
strădania conducerilor 
școlilor și cu sprijinul 
consiliilor locale s-au găsit, 
în mare parte, bani pentru 
repararea și igienizarea 
școlilor. Deși nu este apă 
caldă, se încălzește apa rece de 
către părinții grijulii, pentru 
ca elevii să nu contacteze boli, 
rezultat al mizeriei. Sărăcie 
există pentru anumite pături 
ale populației pentru că 
activitatea unor societăți 
comerciale se reduce iar unele 
chiar sunt nevoite să se 
închidă. Zonele miniere și 
siderurgia și-au înjumătățit 
activitatea, fapt ce conduce ca 
șomajul să înregistreze 
procentul cel mai dureros. Si

_______ Minei BODEA 
(Continuare în pag. 2)
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^^asele Județene de 
VZ Asigurare pentru 

Sănătate (CJAS) vor beneficia 
de înființarea unor departamente 
care să se ocupe cu problemele 
de comunicare atât pe plan in
tern, în cadrul instituției, cât și pe 
plan extern, la nivelul relațiilor cu 
colaboratorii din afara instituției, 
au stabilit experții PHARE în 
cadrul unui seminar desfășurat 
la Institutul de Sănătate Publică 
din București.

Participanții la manifestare 
au apreciat că dezvoltarea unei 
strategii de comunicare la nivelul 
CJAS și Casa Națională (CNAS) 
este un obiectiv primar pentru 
buna funcționare a acestor 
instituții și pentru îmbunătățirea 
relațiilor cu populația asigurată. 

Hn cursul celor două zile de

Casele de asigurare pentru sănătate vor avea 
departamente de relații cu publicul

dezbateri, invitații au discutat 
sarcinile care revin personalului 
din domeniul relațiilor cu 
publicul, calitățile și pregătirea 
profesională necesare pentru a 
lucra în acest departament și 
modul în care trebuie colaborat 
cu Ministerul Sănătății (MS), 
Colegiul Medicilor (CM), 
organizațiile non-guverna- 
mentale, Guvernul, Parlamentul, 
administrațiile locale și mass
media. Specialiștii PHARE au 
arătat faptul că o bună 
colaborare între departamentele 
din cadrul CJAS poate fi 
asigurată numai de prezența 

acestui departament de relații cu 
publicul. Departamentul va avea 
și sarcina de a crea și de a 
menține o imagine pozitivă a 
casei de asigurări, pentru 
atragerea persoanelor încă 
neasigurate. Departamentele de 
relații cu publicul din cadrul 
CJAS trebuie să se ocupe și de 
alte probleme: încurajarea 
relațiilor cu asigurații la nivel 
teritorial, conceperea unor 
buletine informative pentru 
angajații instituției, stabilirea 
unor modalități de informare a 
asiguraților în legătură cu 
serviciile pe care casa de 

asigurare le oferă și menținerea 
legăturilor cu Casa Națională.

"Oferta de servicii medicale 
pentru persoanele care au 
asigurare de sănătate trebuie 
să fie realistă. Ceea ce se oferă 
să fie în conformitate cu ceea 
ce se poate realiza", a arătat 
Francisc Jeszensky, consilier- 
doctor în MS, referindu-se la 
pachetele de servicii pe care 
departamentul de relații cu 
publicul trebuie să le prezinte 
asiguraților.

De asemenea, reprezen
tanții CJAS și CNAS au apreciat 
că se impune alegerea unei 

bănci cu care CJAS să lucreze, 
dobânda de 4 la sută care se 
obține în acest moment din 
colaborarea cu Trezoreria 
nefiind suficientă pentru o bună 
funcționare a caselor de 
asigurare.

Această întâlnire face parte 
dintr-un program de instruire în 
domeniul relațiilor cu publicul 
organizat de specialiștii PHARE 
pentru angajații CJAS și CNAS. 
La seminar au participat 
reprezentanți ai CNAS și ai 
CJAS din mai multe județe ale 
țării, medici și jurnaliști. Lucrările

* 
au fost conduse de Peter Pick 
de la Serviciul Medical 
Federel din Essen - Germania 
și de Rainer Eikel, specialist 
în probleme de comunicare și 
relații cu publicul. Cursul de 
instruire a început în luna 
februarie și se va încheia în 8 
noiembrie când va avea loc 
ultima întâlnire cu 
reprezentanții CJAS și CNAS. 
în urma acestei întruniri finale, 
strategia de comunicare 
pentru CJAS și CNAS se va 
definitiva și va fi propusă spre 
aprobare tuturor directorilor 
CJAS din România.

Experții PHARE au 
organizat astfel de programe 
și în alte țări din Europa de 
Sud și Sud-Est.
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În Valea Jiului

Disponibilizării au 
intrat în sreva 

foamei
Mai multe zeci de persoane din orașele Vulcan și 

Aninoasa, provenite din rândul disponibilizaților de la unitățile 
miniere, au intrat de luni în greva foamei.

Până ieri numărul celor care au ales această formă de 
protest a ajuns la 58 la Vulcan, iar la Aninoasa la 40. Alături 
de persoanele care au intrat în grevă s-au mai alăturat copii și 
bătrâni, precum și alte categorii sociale.

Forma extremă de protest aleasă de către greviștii foamei 
reprezintă un strigăt de disperare la condițiile dramatice în care 
trăiesc din ce în ce mai mulți oameni.

Marea dramă a acestor familii a fost adusă din nou la 
cunoștința Prefecturii județului ieri, în cadrul unei întâlniri între 
prefectul de Hunedoara, dl Nicolae Stanca, și o delegație 
aleasă de către greviști.

în cadrul discuțiilor cu autoritățile județului - întâlnire la 
care au participat și reprezentanți ai MMPS - s-a prezentat o 
listă de revendicări ce conține 16 puncte ce vizează în 
principal locuri de muncă pentru disponibilizați, asigurarea 
unor condiții cât de cât omenești de locuit, asistență medicală 
pentru copii și bătrâni, promovarea unor măsuri sociale care 
să sprijine categoriile disponibilizate, preluarea datoriilor din 
asociații (RAGCL, CONEL, RAVJ) la datoria publică, 
ajutorarea familiilor cu mai mulți copii etc.

Reprezentanții greviștilor din Valea Jiului au solicitat 
prefectului sprijin imediat, întrucât zeci de oameni ajung în 
situația de a muri de foame.

Situația dramatică a ajuns la un asemenea grad încât au 
ajuns să moară de foame și câinii vagabonzi din oraș. La 
tomberoanele de gunoi, oamenii au ajuns să se bată pentru 
câteva resturi - s-a precizat de către reprezentanții greviștilor.

Referitor la angajarea oamenilor pentru închiderea minelor, 
reprezentanții greviștilor și-au exprimat nemulțumirea că se 
angajează în cea mai mare parte pensionari, iar cei 
disponibilizați rămân pe din afară. în acest sens o comisie de 
specialitate va verifica situația semnalată.

Cei care s-au prezentat ieri la prefectură au mai ridicat 
problema copiilor de școală, care din lipsă de bani nu au 
început cursurile.

Problemele solicitate au fost reținute de către autoritățile 
județului, iar săptămâna viitoare prefectul de Hunedoara, dl 
Nicolae Stanca, se va deplasa în Valea Jiului pentru a găsi 
soluții de încadrare în muncă a celor cu mari probleme.

Cornel POENAR

| CASA JUDEȚEANĂ DE [ 
■ ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE) 
! HUNEDOARA-DEVA | 
| Casa Județeană de Asigurări de Sănătate | 
IHunedoara-Deva, cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, ■ 

nr.58, primește în baza Ord. nr.12/1993, republicată. > 
| privind achizițiile publice, oferte pentru | 
I achiziționarea unui spațiu în municipiul Deva cu .

destinația 'SEDIUL CASA JUDEȚEANĂ DE ASIGURĂRI I 
| DE SĂNĂTATE HUNEDOARA-DEVA' cu următoarele | 
. caracteristici:

Suprafață utilă minimum 800 mp; 1
| Amplasare în zonă centrală; j
. Să existe spațiu pentru garaje (sau să permită . 
I amenajarea); I
j Numărul minim de încăperi (birouri) 36. I

Stare fizică bună.
! Ofertele se depun în plic sigilat Ia sediul Casei I 
I Județene de Asigurări de Sănătate Deva până la data ■ 
j^de 17 septembrie 1999, ora 12. *

Inspectoratul Școlar al 
județului Hunedoara

organizează
Licitație publică deschisă pentru închirierea unor

spații temporar disponibile la următoarele unități școlare:
- Liceul Teoretic "A. Vlaicu" Orăștie
- Grup Șc. Agricol Geoagiu
- Școala Generală Căstău
- Școala Generală Peștera
- Școala Generală Nr. 2 Simeria
- Grup Șc. "G. Moisil" Deva
- Școala Generală Nr. 1 Deva
- Școala Generală Nr. 5 Hunedoara
- Școala Generală Nr. 11 Hunedoara
- Școala Generală Tuștea
- Liceul Teoretic Ghelar
- Școala Generală Nr. 1 Petrila

Licitația va avea loc în data de 13.09.1999, ora 10,00, la 
sediul Inspectoratului Școlar al Județului Hunedoara - 

Deva, str. Gh. Barițiu, nr. 2.
Relații suplimentare la sediul școlilor sus-amintite, precum 

și la sediul ISJ Hunedoara, telefon 213315.
La aceeași dată se vor prezenta și titularii de contracte 

scadente în trim. II - II11999, în vederea negocierii chiriilor. 
X________________________ _____________ -_____________ >

(Urmare din pag. 1) 

va pune pe asigurarea unui 
genofond mai valoros decât 
cel actual, urmărindu-se atât 
creșterea producției de lapte, 
cât și a celei de carne.

Interlocutorii au subliniat că 
prin însămânțările artificiale 
realizate cu material seminal 
foarte valoros provenit de la 
reproducători din rasa Sim- 
mental existenți în Europa (în 
special în Germania, Austria 
sau Elveția), se urmărește ca 
Bălțata românească să aibă un 
caracter mixt, cu accent însă 
pe lapte - carne și mai puțin pe 
carne - lapte. Pentru a realiza 
un asemenea obiectiv în 
județul nostru s-a utilizat ma
terial provenit de la tauri cu 
infuzie de sânge de Red Hol
stein (12,5 la sută).

Având în vedere 
necesitatea reconsiderării 
rasei Bălțata românească, evi
dent că se resimte și nevoia 
îmbunătățirii bazei furajere, 
astfel încât să se sigure o 
hrănire echilibrată a animalelor, 
inclusiv privind raportul de 
proteine - vitamine - minerale.

în contextul discuției, cei 
doi directori au relevat 
necesitatea reluării

✓-----------------------------------
(Urmare din pag. 1)

proiectul Legii privind 
organizarea și funcțio
narea Guvernului Româ
niei și proiectul de 
modificare a Legii 
cetățeniei române. Cam 
mult pentru 3-4 zile de 
lucru, cu gândul la vacanța 
neterminată. Și prea mult 
mai ales având în vedere 
sensibilitatea primelor 
două legi, ca și cea a 
caselor naționalizate, care 
au încins nu o dată 
spiritele între parla
mentari. Tocmai de aceea, 
senatorii au lucrat doar în 
comisiile de specialitate, 
în care replicile au fost 
adesea violente, în funcție 
de Ideile și interesele 
fiecărui partid. Surprin
zător, și nu prea, în 
comisia pentru agricul
tură, unde coaliția este 
minoritară, opoziția și-a 
impus punctul de vedere 
de a se înapoia propri
etarilor doar 10 hectare de 
teren și nu 50 cum se 
menționează în lege la 
propunerea deputatului

Valorile medii și maxime ale 
poluanților gazoși analizați 
(dioxid de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) s-au încadrat 
și pentru perioada 23-29 august 
’99 în limitele admise prevăzute 
de STAS-ul de calitate a aerului 
nr. 12574/ 87. Valorile maxime 
s-au înregistrat pe zona Călan la 
datele de 23-24 august pentru 
dioxidul de sulf, pe zona 
Hunedoara (in 26 august) pentru 
amoniac și fenoli, iar în data de 
28 august pentru dioxidul de azot. 
Se constată creșterea valorilor 
maxime pentru amoniac șifenoli 
in punctele de control din 
apropierea SC Siderurgica SA 
Hunedoara.

Pulberile în suspensie au 
valori medii care s-au încadrat în 
limita admisă de 0,15 mg/mc aer/ 
24 h la toate punctele de control 
din județ. Valoarea maximă s-a 
identificat pe zona Chișcădaga la 
data de 25 august și depășește 
limita admisă

Pulberile sedimentabile 
continuă să prezinte depășiri ale 
limitei admise doar pe zona 

^Chișcădaga de 5,65 ori pentru

Pledoarie pentru 
rasa Băltata

9

românească
manifestării zootehnice de la 
Cristur dedicată rasei Bălțata 
românească, dar pornind de la 
alte baze și principii. în 
viziunea lor, aici, evident cu 
sprijinul nemijlocit al 
autorităților județene și locale, 
s-ar putea organiza pe lângă 
expoziția - târg propriu-zisă și 
niște spații cu activitate 
permanentă unde agricultorii 
din județ să găsească 
substanțele chimice de care au 
nevoie, utilaje agricole, piese 
de schimb pentru tractoare și 
mașini, produse de uz 
veterinar, semințe de plante 
furajere, dar și pentru alte 
culturi, diverse utilaje 
zootehnice, sau de industrie 
alimentară, unelte agricole și 
alte materiale necesare 
producției agricole. Pentru a 
realiza un asemenea complex 
de activități într-un câmp 
expozițional cu caracter per
manent este nevoie, firește, de 
aportul unor sponsori serioși,

țărănist Vasile Lupu. Dar 
nimic nu s-a clarificat. 
Dimpotrivă, degringolada a 
fost totală, întrucât 
pedistul Triță Făniță, 
președintele Comisiei 
pentru agricultură din 
Senat, are alte idei în 
legătură cu retrocedarea 
terenurilor agricole, averti
zând să nu fie afectate în 
nici un fel fostele IAS-uri 
(vaca lui de muls).

Una peste alta, 
sesiunea parlamentară 
extraodinară de la sfârșitul 
lunii august, care a 
însumat doar trei zile și 
jumătate, a fost un fiasco, 
un interval de timp în care 
s-au scos din nou săbiile 
din teacă, s-au încrucișat 
interese și orgolii, dar nu 
s-a finalizat nimic. 
Dimpotrivă, doar s-a agitat 
mai mult vâlvătaia legilor 
proprietății, a căror situație 
se prezintă astfel: Legea 
“Lupu” privind retroce
darea terenurilor agricole

valoarea medie și de 11,82 ori 
pentru valoarea maximă.

Nivelul radioactivității beta 
globale și al dozei gama absorbite 
se mențin în limitele de variație 
ale fondului natural de 
radioactivitate pentru toți factorii 
de mediu analizați: aer (depuneri 
și aerosoli atmosferici), apă (apa 
brută din r. Mureș și apa 
potabilă), sol și vegetație. In 
comparație cu valorea de atenție 
de 2,0 Bq/ l, stabilită pentru 
factorul de mediu apă, în această 
perioadă s-au obținut valori me
dii de 0,28 Bq/ l la apa brută 
recoltată din r. Mureș și de 0,11 
Bq/ l la apa potabilă din 
municipiul Deva.

Materiile în suspensie pe râul 
Jiu au avut pentru această 
perioadă o valoare medie de 
1440,0 mg/lși o valoare maximă 
înregistrată de 2473,0 mg/l.

Raportând valorile medii și 
maxime ale indicatorilor de 
calitate a aerului obținute în luna

O microsesiune 
ratata

STAREA MEDIULUI

realizarea investiției respec
tive necesitând fonduri și 
materiale. Conjugând 
eforturile factorilor de decizie 
cu cele ale factorilor de 
conducere șl cu sufletul 
alături de agricultori, precum 
și cu aportul agricultorilor și 
crescătorilor de animale din 
județ, există șansa ca la 
Cristur să fie organizată 
anual expoziția - târg de 
animale având ca specific 
reabilitarea rasei Bălțata 
românească, concomitent cu 
o complexă activitate de 
aprovizionare - desfacere 
venită permanent în sprijinul 
producătorilor agricoli 
hunedoreni. Discuția purtată 
cu cei doi directori 
considerăm că reprezintă 
doar un prim demers în 
ansamblul măsurilor ce 
vizează revigorarea
zootehniei și a agriculturii 
hunedorene în ansamblul 
său.

și a pădurilor, Legea 
privatizării IAS-urilor și 
Legea care reglemen
tează regimul juridic al 
bunurilor imobiliare 
confiscate abuziv sunt 
votate de Camera 
Deputaților, însă nici una 
dintre ele n-a trecut de 
comisiile de specialitate 
ale Senatului. Dezbaterea 
lor va fi reluată în 
primele zile ale actualei 
sesiuni ordinare a 
Parlamentului. Discuțiile 
se vor desfășura sub 
amenințarea primului 
ministru Radu Vasile că 
dacă până la sfârșitul 
acestei luni cele trei legi 
ale proprietății nu vor 
primi votul favorabil în 
Camera Deputaților și în 
Senat, ele vor fi adoptate 
de Guvern prin 
ordonanțe de urgență. 
Avertismentul premie
rului a stârnit deja reacții 
aprinse.

iulie față de luna iunie 1999 au 
rezultat următoarele:

- valorile medii la dioxidul 
de azot au crescut pe zonele 
Mintia - Deva, Hunedoara și 
Călan și s-au redus pe zonele V. 
Jiului și Chișcădaga. Valorile 
maxime înregistrate la acest in
dicator au crescut doar pe zona 
Hunedoara și s-au redus pe 
celelalte zone;

- valorile medii la dioxidul 
de sulf au crescut pe zonele 
Hunedoara, V. Jiului și Călan și 
s-au redus pe zonele Mintia - 
Deva și Chișcădaga, în timp ce 
valorile maxime s-au menținut 
constante pe zonele V. Jiului și 
Călan, au crescut pe zona 
Hunedoara și s-au redus pe 
zonele Mintia - Deva și 
Chișcădaga;

- amoniacul: au crescut 
valorile medii și maxime, în timp 
ce pentru fenol s-au redus atât 
valorile medii cât și cele maxime 
la punctele de control din

VREMEA
Vremea va fi răcoroasă 

șl în general Instabilă. 
Cerul va prezenta înnorărl 
accentuate șl vor cădea 
ploi ce pot avea șl caracter 
de aversă. Local, 
îndeosebi în zona de 
munte cantitățile de apă 
vor fl însemnate. Vântul va 
sufla slab la moderat. 
Temperaturile maxime se 
vor situa între 14 și 22 de 
grade, Iar cele minime 
între 6 și 16 grade Celsius.

-------

Se 
conturează 
un
etalon?!

(Urmare din pag. 1) 

la noi în județ se înregistrează 
afaceri oneroase, sunt 
politicieni și ambiții, dar față 
de Capitală... suntem prea 
mici pentru un război atât de 
mare purtat în București de 
“crema politicienilor” și 
afaceriștilor de mucava 
români

Am afirmat nu o dată în 
ziarul nostru că la imaginea 
țării, extrem de șifonată, nu 
se mai gândește nimeni Așa 
s-a ajuns ca România să fie 
ocolită de investitori din 
pricina unei proaste și 
incompetente gestiuni a țării, 
a incompatibilității noastre 
cu lumea și civilizația 
Vestului. Și acolo se 
înregistrează acte de corupție, 
afaceri dubioase, mizerii de 
tot felul, dar în societatea lor 
democratică consolidată 
domnește legea și lumea lor 
crede în lege, în dictatura 
legii. La noi, democrația, 
prost înțeleasă, generează 
haos. La ei niciodată nu se 
pune în cumpănă existența 
statului de drept. La noi, te 
poți aștepta în orice moment 
ca cineva să se ridice și să 
dărâme tot ce s-a făcut! Unii 
politicieni amenință că dacă 
vor ajunge la putere vor 
schimba totul, deși atunci 
când au fost la putere au 
frânat cât au putut procesul 
de reformă. Ne mai mirăm 
atunci că la noi legea este 
ocolită și fiecare își face legea 
lui?!

municipiul Hunedoara;
- pentru pulberile în 

suspensie valorile medii au 
crescut pe zonele Mintia - 
Deva și V. Jiului și s-au redus 
pe zonele Hunedoara, Călan 
și Chișcădaga. Valorile 
maxime înregistrate la acest 
indicator au fost în zona 
Hunedoara și Chișcădaga, s- 
au menținut constante pe 
zona Călan și s-au redus pe 
zonele Mintia - Deva și V. 
Jiului.

- pulberile sedimentabile 
au fost mai mari pe zonele 
Hunedoara, V. Jiului, Brad, 
Orăștie și Baru Mare (toate 
valorile încadrându-se în 
limita admisă) și s-au redus 
pe zonele Mintia - Deva, 
Călan și Chișcădaga. Din 70 
de secțiuni de control au fost 
înregistrate depășiri ale 
limitei admise la II secțiuni, 
din care una pe zona 
Hunedoara, una pe zona 
Călan, 2 pe zona Baru Mare 
și 7 pe zona Chișcădaga.

Agenția de Protecția 
Mediului Deva j
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Sâmbătă
4 septembrie

TVR 1
8.30 Mica sirenă (d.a) 9.05 

Povești de adormit copiii (s)
9.30 Satisfacție (co SUA ’88) 
11.00 întâlnirea de sâmbătă
14.10 Arca... Marinei 
ancorează 17.30 Star Trek (s, 
ep. 24); Cronici marțiene; 
Club 2020; în drum spre stele
18.30 O familie ciudată (s, ep. 
56) 19.00 Gimnastică CN ale 
României 20.00 Jurnal.
Meteo 20.30 Farmece (s, ep. 
17) 21.20 Fotbal Prelim. CE: 
Slovacia - România 23.30 Mai 
introduceți o fisă (co. SUA 
’73)

TVR 2
8.00 Palete (do) 8.30 Sailor 

Moon (d.a) 9.00 Bzzz.
Magazin pentru copii... mai 
marii 10.10 Toate pânzele 
sus (s.) 12.30 TVR Timișoara 
14.00 Avocațli (s, ep. 4) 14.55 
Videoclipurl 16.00 Grecia (s)
16.45 Santa Barbara (s) 18.00 
Serial de călătorii (do) 18.55 
Filmele săptămânii 19.00 
Bună seara, amintirii Recital 

^Stela Popescu 20.30 Teatru

x / Duminică
5 septembrie

1 . TVR I
8.00 Personaje celebre 

(d.a) 9.30 Ursulețul Winnie 
(d.a) 9.05 Kiki Riki Miki 11.00 
Viața satului 12.00 
Gimnastică CN ale României
14.10 E șansa tal (div.) 16.20 
Atlas 16.45 Mistere și minuni 
(s) 18.00 O familie ciudată (s, 
ep. 57) 18.30 Ivanhoe (s. BBC 
1997, ep. 4) 19.30 Fotbal 20.00 
Jurnal. Meteo 20.30 7 zile în 
România 21.00 Doamna 
Delafield vrea să se mărite 
(co. SUA, ’86) 22.40
Vizitatorul (s, ep. 12)

TVR 2
8.00 Palete (do) 8.30 

Miracol (do) 9.00 Cronica 
Amazonlei (do) 9.30 Arca Iul 
Noe (r) 10.30 Integrale Marc 
Lavoine + Peter Klngsberry
11.30 TVR lași 13.30 Știrile... 
XXL pentru copii și tineret 
14.00 Avocații (s, ep.5) 14.55 
Videoclipurl 16.00 Grecia (s, 
ep. 145) 16.45 Santa Barbara

Luni
6 septembrie

TVR I
12.00 TVR Info 13.30 

Medicina pentru toți 14.10 
Santa Barbara (r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară
17.30 O familie ciudată (s)
18.10 Mistere și minuni (do, 
ep. 12) 19.10 Sunset Beach 
(s, ep.524) 20.00 Jurnal. 
Meteo. Sport 21.00 Preotul 
și cârciumărița (s, ep. 16)
21.45 Teatru TV prezintă: 
“Jocul ielelor” (partea a II- 
a) 22.45 Ordinea publică 
23.00 Jurnalul de noapte
23.15 Planeta Cinema (r)

TVR 2
12.00 Sensul tranziției (r) 

13.00 TVR Info 13.10 
Dragostea contează (s. 
Turcia, ep. 11) 15.00 Rebelul 
(s, ep. 130) 16.00 Grecia (s, 
ep. 146) 16.45 Santa Barbara 
(s, ep. 962) 17.30 Pelerinaje 
18.00 Nimic sfânt (s, ep. 7)
19.30 Mapamond 20.00 Felix 
și Otllla (dramă, România 
’72) 22.05 Axis Mundl

\_____________ ____________

National de Televiziune 
“Hangița”

ANTENA I .
8.00 Teo și Mircea Șou

11.15 Poveștile prietenilor 
mei 12.15 Casa de piatră
12.45 Constelația cinema 
(mag.) 13.15 Nightman (s, 
ep. 10) 14.15 Tropical Heat (s, 
ep. 43) 15.15 Buni prieteni
15.45 Fashion Club 16.00 Film 
18.00 Elena, viața mea (s, ep. 
8) 19.00 Observator 19.30 
Sâmbete și zâmbete 20.00 
Asasinul Mafiei (f.a. SUA 
1991) 21.45 Pretender (s)
22.30 Observator

PRO TV
8.00 Conan Aventurierul 

(d.a) 8.30 Tom și Jerry (d.a.) 
9.00 Povestiri din Marea 
Sudului (s) 10.00 Lois și Clark 
(s, ep. 39) 11.00 ProMotor
11.30 Ucigașul din Miami (f. 
acțiune) 13.00 Știrile PRO TV 
13.05 Generația PRO 17.00 
PROFashion 18.00 Super 
Bingo 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Demolatorul (co. SUA 
’93) 22.00 Oz - închisoarea 
federală (s) 22.55 Știrile PRO 
TV 23.00 Colombo (f.p.SUA) 

(s, ep. 961) 18.30 Rumba- 
Tumba... și copiii cântă ce 
vor eil 20.00 Un secol de ci
nema: Sonja Henie 23.05 
Salutări pentru Broad Street

ANTENA 1 ~
8.00 Teo și Mircea Șou

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

PRO TV
8.00 Conan Aventurierul 

(d.a) 8.30 Tom și Jerry (d.a) 
9.00 Super Abracadabra
9.30 Lassie II (s, ep. 10) 
11.00 Oamenii secolului (s, 
do) 12.00 Profeții despre 
trecut 13.00 Știrile PRO TV
13.30 Te uiți și câștlgil 18.30 
Beverly Hills (s, ep.1) 19.30' 
Știrile PRO TV 20.00 Cupi- 
don (s) 21.00 Propunere 
indecentă (dramă SUA
1993) 23.00 Procesul etapei

ANTENA 1
7.10 Cafea cu parfum de 

femeie (s) 8.00 Cutia cu 
Jucării ri 12.00 Tropical Heat 
(s) 13.00 Știrile amiezii 13.15 
Viitorul începe azi (s) 14.00 
Esmeralda (s) 15.00 Ape 
liniștite (s, ep. 111) 16.10 Luz 
Maria (s, ep. 77) 17.00 Știri 
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 
34, 35) 19.00 Observator 
20.00 Pericol iminent (s, ep. 
44) 20.50 Two (s, ep. 1) 21.45 
Burlacul (s) 22.15
Observator 22.45 Film

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr șl 
neliniștit (r) 11.00 Propunere 
indecentă (r) 13.00 Știrile PRO 
TV 13.10 Babylon 5 (r) 13.45 
Ani de liceu (s, ep. 1) 14.15 
The Wonder Years (s, ep. 1)
15.10 Aripile pasiunii (s) 16.00 
Tânăr șl neliniștit (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Rosalinda 
(s, ep. 1) 18.30 Inimă de 
țigancă (s, ep. 89) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Indiscreție 
periculoasă (thriller er. SUA 
1994) 22.25 Știrile PRO TV

ACASĂ
7.00-12.45 Filme și 

seriale (reluări) 13.00 Maria 
(s) 14.00 Verdict Just (r) 
16.00 Preciosa (s) 17.00 
Celeste se întoarce (s) 
18.00 Fotbal Premier 
League 19.55 Căsuța 
poveștilor 20.15 înger 
sălbatic (s) 21.15 Lanțurile 
iubirii (s, ep. 55) 22.10 Mi
lady (s) 23.00 Duelul (w. SUA 
1984)

PRIMA TV
7.00 Emisiune pentru 

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

10.30 Războinicii stelari 
(s) 11.00 Tom și Huck (f.a. 
SUA 1995) 12.30 Avalanșa 
(thriller SUA 1998) 14.15 Colț

ACASA
7.00-12.00 Filme și seriale 

(reluări) 13.30 Maria (s) 14.15 
Duelul (r) 16.00 Preciosa (s) 
17.00 Celeste se întoarce (s) 
18.00 Ultimul erou american 
(dramă SUA’73) 19.40 Căsuța 
poveștilor 19.55 Jackie 
Collins: Hollywood 20.20 
Poirot (s) 21.15 Lanțurile 
Iubirii (s, ep. 56) 22.10 Milady 
(s) 23.00 Schimbări
(melodramă SUA ’91)

PRIMA TV
7.00 Emisiune pentru copii 

11.00 Duminica la prânz 12.00 
Vacanță a la Petrlșor 12.30 
Tiberiu & Tibanu 13.30 
Emisiune de folclor 14.00 
Cinemagla 14.30 Film artis
tic 16.00 Telenovelă 18.00 
Focus 18.30 Emisiune de 
divertisment 20.15 Film ar
tistic 22.00 Tiberiu & Tibanu 
22.00 Focus

HB®
10.00 Comoara din pod 

(co. SUA ’97) 11.30
Gangsteri... la feminin (f.a.

ACASA
7.00-12.00 Filme șl seriale 

(reluări) 13.00 Maria (s) 16.00 
Preciosa (s) 17.00 Celeste 
se întoarce (s) 18.00
Dragoste și putere (s) 18.45 
Căsuța poveștilor 19.30 Vlața 
noastră (s) 20.15 înger 
sălbatic (s) 21.05 Concursul 
„Stai Acasă!” 21.15 Lanțurile 
iubirii (s, ep. 57) 22.10 Milady 
(s) 23.00 Vieți disperate 
(dramă SUA 1984)

PRIMA TV
9.00 Dimineața la PRIMA 

13.00 Nadine Show 14.00 
Karaoke Show (r) 15.00 Viața 
în direct 16.00 Telenovelă (s) 
17.00 Nadine Show 18.00 Știri 
19.00 Tiberiu & Tibanu 20.15 
Dosarele Y 21.00 Serial 23.30 
Politica de mâine 1.00 Taxiul 
din Los Angeles (f.a. SUA 
1970)

HBG>
10.00 Jerry Maguire 

(dramă SUA ’96) 12.45 Cu 
cărțile pe față (thriller SUA 
1998) 14.15 Lone Star
(dramă SUA 1996) 16.30 
Foamea (s) 17.00 Ultimele

Alb 2: Mitul lupului alb 
(dramă SUA 1994) 16.00 
Lexx (s) 16.45 Valul ucigaș 
(f.suspans SUA 1995) 18.45 
Muntele văduvelor (dramă 
SUA ’94) 20.30 L.A. Confi
dential (dramă SUA 1997)
22.45 Minți periculoase 
(dramă SUA 1995) 0.30 
Politicianul (dramă SUA 
1998)

TELE 7 ABC
(canal 34 UHF)
8.10 Dintre sute de ziare 

(r) 9.00 Țara spiridușilor 
10.00 Știrile locale (r) 10.10 
Tentații 13.00 Studioul Tu
dor Vornlcu 17.00 
Celebritate (s) . 18.00
Rendez-vous la Tele 7 20.00 
Actualitatea Tele 7 20.30 
Globetrotter 21.20 Film ar
tistic: "Papillon” 00.15 
Magazinul de sâmbătă 
seara

PRO TV - DEVA
07.50-08.00 Știri locale (r) 

08.00-9.00 “Ghici cine bate la 
ușă?” talk-show 14.30 - 15.30 
“Alo, generația Pro!” (coproducție)

SUA ’96) 13.30 O altfel de'' 
tabără (co SUA 1994) 15.15 
Voință de fier (f.a. SUA
1994) 17.00 Ucigaș virtual 
(SF SUA 1995) 18.45 Golful 
francezului (f.a. SUA 1994)
20.30 I.Q. (dramă rom. SUA
1994) 22.15 Atacul
Marțienllor (co SF SUA 
1996) 0.00 Devon și Trent 
(dramă SUA 1997)

TELE 7 ABC 
(canal 34 UHF) 
8.20 Tara spiridușilor (r)

9.30 Film “Papillon” (r) 
12.00 îți mai aduci aminte 
doamnă? 13.00 Ora unu a 
venit 15.00 Drumuri printre 
amintiri 15.30 Cutia 
muzicală 17.00 Forța des
tinului 18.00 Portretul unul 
artist 20.00 Actualitatea 
Tele 7 21.00 Dintre sute de 
ziare 21.45 Film: “Prost să 
fii, noroc să al” 23.25 Gala 
Tele 7

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “No comment” și 

“Vorbiți aici!” realizator Alin Bena

* 
zile ale Iul Frankie zis 
Musca (co. SUA 1996)
18.45 Rol principal (dramă 
SUA ’97) 20.30 Don King: 
Numai în America (f. 
biogr. SUA ’97) 22.30 Totul 
despre sex (s) 23.00 Și 
mai morocănoși (co SUA
1995) 0.45 Viața în
sălbăticie (f.a. SUA 1995)

TELE 7 ABC
(canal 34 UHF)

17.30 Sport magazin 
18.00 Lou Grant (s) 19.00 
Secția de poliție (s) 20.00 
Actualitatea Tele 7 20.45 
Știrile locale 21.00 Dintre 
sute de ziare 22.00 
Dincolo de stadion 00.00 
Știrile locale

PRO TV - DEVA
06.15-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 07.00- 
10.00 "Bună dimineața, PRO TV 
e al tău!” 10.00-10.45 Program 
comercial PRO TV Deva 17.00-
17.30 Știrile PRO TV (copro
ducție) 22.15-22.30 Știri locale

Perioada 4-6 septembrie

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Aveți interese comune cu 
partenerul și ideea aceasta vă 
îndulcește clipele petrecute 
laolaltă. Duminică, niște vești vă 
vor strica buna dispoziție. Nu 
dezvăluiți nimănui secretele dv. 
Problema financiară se află, 
luni, pe primul plan, vă preocupă 
încasările, nu cheltuielile. 
Lucrurile au luat-o pe un făgaș 
bun și veți uita gândurile negre.

O TAUR 
(21.IV ■ 21.V)

Doamnele vor fi indispuse în 
zilele următoare, graba le cam 
strică treaba. Duminică, zeița 
Fortuna va fi a dv. Veți fi 
echilibrați, mai siguri pe puterile 
dv., mai înțelepți și mai inteligenți în 
luarea deciziilor. înclinați către 
artă. Luni, sunteți prea prietenoși. 
Fiți mai puțin încrezători. Planul 
financiar se derulează rău.

O GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Sunteți hotărât și plin de 
inițiativă. Aveți grijă să nu fiți 
prea încrezut că veți avea 
conflicte cu prietenii. Duminică, 
cineva vă determină la gesturi 
necugetate. Neînțelegerile în 
cercul prietenilor vă enervează. 
Păstrați-vă calmul! Luni, 
doamnele vor avea momente 
stresante la locul de muncă.

O RAC 
(22.VI - 22.VII)

Perioadă norocoasă pentru 
cei născuți în prima decadă. 
Veți avea mai mulți prieteni, 
poate o frumoasă iubire. Toate 
vă reușesc bine, în problemele 
materiale sunteți mai norocos. 
Duminică, începe o perioadă 
schimbătoare, lucrurile 
gospodărești se potrivesc cu 
toate că aveți energie și 
vitalitate din belșug. Luni, în 
muncă și în situația materială se 
anunță schimbări avantajoase.

O LEU
(23.VII - 2.VIII)

Unii încearcă să vă 
răstoarne echilibrul. Nu-i lăsați 
să vă tulbure liniștea, păstrați- 
vă calmul. Nu vă spuneți ideile 
persoanelor nedemne de 
încredere pentru a nu profita 
de creativitatea dv. Duminică, se 
prevăd numeroase evenimente 
mondene și schimbări în cadrul 
familiei. Aveți tendința de a vă 
supraevalua forțele și 
capacitatea. Luni, fiți mai 
prudent. Așteptați cu afacerile; 
familia este alături de dv. și vă 
va ajuta să depășiți clipele 
grele.

3 FECIOARĂ
(23.VIII - 21.IX)

Veți depăși tensiunile 
interioare. Libertatea este mai 
prețioasă pentru dv. decât 
diamantul. Ocoliți problemele, vă 
interesează păstrarea vechilor 
obiceiuri. încercați să oferiți 
sprijin, fără a jigni. Luni, nu vă 
prea interesează munca. 
Atenția vă este concentrată pe 

^dragoste și prietenie. Ziua este

ideală pentru încheierea unor 
afaceri, semnarea de 
contracte.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Cei fără parteneri vor 
avea parte de cuceriri 
interesante. Atenție, la cine vă 
opriți privirile. Duminică, veți 
avea neplăceri din partea unei 
persoane. Este timpul să vă 
ocupați mai mult de persoana 
dumneavoastră. Acceptați 
sfaturile în privința dragostei.

Z) SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Recunoașteți că ați greșit 
în unele calcule în ceea ce 
privește venitul și vă veți 
ușura. Un rol important în 
viața dv îl are familia, vă veți 
simți bine acasă, alături de cei 
dragi. Luni sunteți energici și 
Marte vă îndeamnă la ceartă. 
Puteți avea noroc în afaceri 
dacă faceți comerț. Vă puteți 
aștepta la cadouri.

3 SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Sunteți înconjurat de 
influențele benefice ale lui 
Venus și orice dorință de ordin 
sentimental vi se va îndeplini. 
Nu vă lăsați influențați de 
anturaj. Sinceritatea vă va fi 
răsplătită. Partenerul vă aduce 
armonie și fericire în cămin. 
Luni, vă puteți aștepta la 
succese în toate domeniile. 
Timpul va demonstra și va 
răsplăti înțelepciunea dv.

3 CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Sunteți foarte singuratic 
și suportați greu aceasta. 
Sunteți îndemânatic, puternic 
în chestiuni financiare. La 
începutul săptămânii pot 
apărea mici neînțelegeri. Nu 
încheiați afaceri cu nativii din 
zodiile Berbec și Leu; puteți 
avea încredere în cei din 
zodiile Taur, Fecioară și 
Balanță.

Z> VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Doamnelor le
recomandăm relaxare și 
odihnă. Dacă e posibil, luați-vă 
concediu și călătoriți. Amorul 
propriu vă va fi satisfăcut, 
dacă veți fi felicitați cu ocazia 
zilei de naștere. Luni, norocul 
le va surâde celor născute la 
sfârșitul lunii ianuarie. Aveți o 
fantezie debordantă, vă uimiți 
colegii cu idei originale.

3 PEȘTI 
(19.11 - 20.III)

Partenerul de viață va lua 
în mâini frânele destinului dv. 
Deși sunteți considerați 
maeștrii seducției, în aceste 
zile preferați să vi se facă dv. 
curte. Sunteți pasivi, dar în 
același timp capabili de 
sentimente înflăcărate. Pentru 
cei născuți primii în familie, luni 
va fi o zi norocoasă în afaceri 
și finanțe. Pentru ceilalți ziua 
va avea doar influențe 
benefice.

_____  Ziar editat de
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ORDONANȚA PRIVIND 
FINANȚAREA INSTITUȚIILOR DE 

CULTURĂ ȘI SALARIZAREA 
PERSONALULUI

Guvernul a adoptat o Ordo
nanță prin care se modifică și 
se completează Ordonanța nr. 
9/1996 privind îmbunătățirea 
sistemului de finanțare a insti
tuțiilor publice de cultură fi
nanțate din venituri extrabu
getare și alocații de la bugetul 
de stat sau de la bugetele lo
cale, a sistemului de salarizare 
a personalului din aceste insti
tuții, precum și îmbunătățirea 
salarizării personalului din in
stituțiile și activitățile cu profil 
cultural.

Actul normativ prevede ca 
instituțiile publice să poată re
aliza programe și proiecte cul
turale, altele decât cele sta
bilite ca obligații ori programe 
minimale.

Ordonatorii principali de 
credite bugetare cu atribuții 
în domeniul culturii, în limita 
prevederilor bugetare cu 
această destinație, pot în
cheia contracte pentru des

fășurarea activităților cu ori
care dintre instituțiile publice, 
indiferent de subordonarea 
acestora, se mai arată în 
ordonanță.

Pentru programele și pro
iectele de importanță interna
țională sau națională, ordona
torii principali de credite pot 
aproba acordarea unui avans 
de până la 50% din valoarea 
devizului, cu stabilirea unor 
clauze asigurătorii în contrac
tele încheiate.

Ministrul Culturii, Ion Cara- 
mitru, precizează în nota de 
fundamentare a actului nor
mativ că, prin această Ordo
nanță, programele sau proiec
tele culturale vor putea fi rea
lizate, în funcție de amploarea 
și importanța acestora, de că
tre o instituție publică de cul
tură în condiții optime, potrivit 
resurselor financiare pe care 
le poate primi cu această des
tinație.

Sistarea lucrărilor de 
amenajare a râului Jiu

Lucrările de amenajare a 
râului Jiu, în punctul Valea Sa
dului, au fost sistate pe o pe
rioadă nedeterminată, decizia 
fiind luată de către autoritățile 
centrale din cauza lipsei de 
fonduri necesare pentru con
tinuarea lucrărilor, a declarat 
corespondentului MEDIAFAX 
directorul general al Șantie
rului Hidroconstrucția SA, Ion 
Grofu.

Lucrările de la Valea Sa
dului sunt executate în pro
porție de «10%, iar pentru fina
lizarea lor ar mai fi nevoie de 
800 de miliarde de lei. Con
strucția a început înainte de 
1989, lacul fiind conceput ca 
un decantor pentru cărbunele 
din Jiu. Construirea lui a înce
put, însă, abia după ce alte

două lacuri au fost executate 
lângă Tîrgu Jiu, deși cel de la 
Valea Sadului ar fi trebuit con
struit primul.

Cele două lacuri de lângă 
Tîrgu Jiu au fost scoase și ele 
temporar din funcțiune pentru 
că au fost colmatate după 
inundațiile din luna august cu 
sute de mii de metri cubi de 
aluviuni. Activitatea celor două 
hidrocentrale a fost redusă la 
minimum, acestea urmând, în 
viitor, să funcționeze ca “hidro
centrale pe firul apei”.

Specialiștii societății Hidro
construcția nu știu cum să de- 
colmateze lacurile în lipsa ba
nilor, mai ales că, anual, Jiul 
depune pe fundul celor două 
baraje câte un milion de tone 
de aluviuni.

MAJORAREA 
AMENZ/LOR APUCATE 

PENTRU 
NERE5PECTAREA 

/C/ENE/
Guvernul a decis printr-o ordonanță majo

rarea substanțială a amenzilor aplicate pentru 
nerespectarea normelor legale de igienă și 
sănătate publică.

Astfel, potrivit Legii 98/1994 privind sanc
ționarea contravențiilor la normele legale de 
igienă și sănătate publică, neasigurarea con
dițiilor igienice la depozitarea unor alimente era 
sancționată cu maximum 750.000 lei, iar prin 
ordonanța adoptată această contravenție va fi 
sancționată cu amenzi cuprinse între 3 și 30 de 
milioane de lei.

Amenzile pentru producerea repetată a unor 
zgomote care depășesc limitele admisibile sau 
pentru depozitarea reziduurilor menajere în locuri 
nepermise vor fi quprinse între 5 și 30 de milioane 
de lei. Această amendă va fi plătită și de către cei 
care cresc animale în zonele locuite, la o distanță 
mai mică de 50 de metri față de celelalte locuințe.

Potrivit notei de fundamentare a ordonanței, 
în acest act normativ au fost introduse și o serie 
de noi contravenții, în conformitate cu pre
vederile Uniunii Europene. Astfel, utilizarea de 
către producători și/sau distribuitori de apă 
potabilă a unor țevi sau a unor reactive de 
tratare a apei fără aprobarea Ministerului Sănă
tății este sancționată cu amendă cuprinsă între 
5 și 20 de milioane de lei.
.............. ..—.......... ■,4

-------- ------------->Pâinea integrală și 
orezul nedecorticat

reduc riscurile
bolilor coronariene

Un regim alimentar pe bază de ce
reale integrale, incluzând pâinea neagră 
și orezul nedecorticat, reduce cu o tre
ime riscul apariției bolilor coronariene, 
se arată într-un studiu apărut în revista 
American Journal of Clinical Nutrition, 
citată de AFP.

Studiul a fost făcut de cercetători de 
la Universitatea Harvard, care au lucrat 
la el timp de zece ani, analizând cazurile 
a peste 75.000 de femei. Rezultatele au 
arătat că la cele care au consumat în jur 
de două porții și jumătate de cereale inte
grale pe zi s-au diminuat riscurile de 
apariție a bolilor coronariene cu 30 la 
sută, comparativ cu cele care nu au 
adoptat nici un fel de regim special.

Potrivit studiului, femeile nefumă
toare și cele care nu sunt obeze pot 
reduce și mai semnificativ riscurile prin 
adoptarea acestui regim, care, spun me
dicii, nici măcar nu este prea complicat. 
Este suficient ca sandvișurile să fie fă
cute cu pâine integrală sau orezul folosit 
să fie numai nedecorticat.

.....--- ................................... ... I. II 1

i pe jos mozaic 
sau ciment? Cel 

mai bine se curăță cu apă 
și săpun. Pentru a-i da 
luciu, șterge-l cu o cârpă 
îmbibată în apă în care ai 
amestecat câteva linguri 
de gaz lampant.

Cwi se
lustruiește
ciwientul

SCM

mozaicul?

r* -------- X

România - pe locul patru în Europa Centrală și 
de Est privind procentul din PIB pe care îl

Știrea difuzată în 1985 
de agențiile de presă pri
vind descoperirea scena
riului filmului “The Charles 
de Gaulle Story” (Povestea 
lui Ch.D.G.).a făcut senza
ție în mass-media mon
dială.

La cererea președin
telui Franklin D. Roosevelt, 
șeful studiourilor "Warner 
Bros”, Jack L. Warner, ini
țiază la începutul anului 
1942 pregătirile pentru un 
film biografic consacrat ge
neralului Charles De 
Gaulle, șeful "Franței li
bere" în exil.

Regia a fost încredin
țată regizorului Howard 
Hawks, iar scenariul a fost 
elaborat de romancierul 
William Faulkner (1897 - 
1962), urmând ca ulterior 
să fie stabilită distribuția. 
Din motive rămase neelu
cidate, proiectul nu a mai 
fost finalizat, iar scenariul a 
rămas necunoscut marelui 
public timp de 43 de ani.

El a fost descoperit în 
arhiva personală a scena
ristului A.l. Bezzerides (prie
ten cu Faulkner), în casa 

kunde romancierul a locuit și

lucrat o vreme. Din “firul” 
evenimentelor reiese că 
după ce scenariul a fost 
scris în 1942, Adrien Tixier, 
reprezentantul diplomatic al 
“Franței libere” la 
Washington, și Henri Dia- 
mant-Berger, consilier al lui 
De Gaulle la Hollywood, au 
criticat vehement scenariul.

Apoi, s-a cerut textul 
pentru a fi avizat la Londra 
și solicitarea ca studiourile 
să achite drepturi de folo
sință a numelui și persoa
nei a cărui personaj central 
este De Gaulle. într-adevăr, 
în arhiva lui "Warner Bros” 
se găsește o scrisoare a lui 
Adrien Tixier care solicita 
textul pentru a-l duce la 
Londra și a fi avizat. Motivul 
pentru care filmul nu a hnai 
fost turnat niciodată proba
bil că nu se va ști, “actorii” 
istoriei filmului dispărând 
de-a lungul timpului: F.D. 
Roosevelt, la 12-IV.1945, 
Adrien Tixier la 18.11.1946, 
William Faulkner la 6.VII. 
1962, Charles De Gaulle la 
9.XI.1970, Howard Hawks 
la 26.XII.1977 și Jack L. 
Warner la 9.IX.1978.

Adrian CRUPENSCH!

reprezintă munca la negru
România se află pe locul patru într-un 

clasament realizat de o echipă de economiști 
austrieci în privința procentului pe care îl 
reprezintă munca la negru din Produsul 
Intern Brut în țările fostei Uniuni Sovietice și 
ale Europei Centrale și de Est, relatează AFP.

Conform studiului, coordonat de profe
sorul de economie Friederich Schneider, de 
la Universitatea din Linz, în Europa Centrală 
pe primul loc se situează Bulgaria (32,7%), 
urmată de Croația (28,5%), . Ungaria 
(28,4%), România (18,3%), Cehia (14,5%), 
Polonia (13,9%) și Slovacia (10,2%), autorii 
studiului nedispunând de informații privind 
situația din Slovenia și Macedonia.

în ceea ce privește spațiul fostei Uniuni 
Sovietice, pe primul loc se clasează Georgia 
(63%), urmată de Azerbaidjan (59,3%), 
Ucraina (47,3%), Rusia (41%), Republica 
Moldova (37,7%), Letonia (34,8%), Ka- 
zahstan (34,2%), Lituania (25,2%), Belarus 
(19,1%), Estonia (18,5%) și Uzbekistan (8%). 
Cifrele se referă la perioada 1994-1995.

“Cu toate că în perioadele 1990-1993 
și 1994-1995 în fostele republici sovietice 
s-a înregistrat o creștere puternică a feno
menului de muncă la negru, proporția 
acestuia în Europa Centrală a rămas sta
bilă în cele două perioade”, precizează 
autorii studiului.

*

f In studiu al specia- 
liștilor germani a 

demonstrat că ciocolata 
are un conținut ridicat de 
antioxidanți, foarte benefici 
sănătății. Aceasta conține 
flavonoizi, cei mai puter
nici antioxidanți, compuși 
care protejează organis
mul împotriva radicalilor

Ciocolata 
apără de

liberi, adevărați ucigași ai 
celulelor organismului. 
“Dacă beți o ceașcă cu 
ceai și mâncați o prăjitură 
cu ciocolată poate fi nu nu
mai plăcut, ci și foarte sănă
tos, această combinație 
scăzând riscul apariției in
farctului", spun specialiștii. 
Ciocolata conține de patru 
ori mai mulți antioxidanți 
decât ceaiul, iar cea nea
gră, cu mult mai mulți de
cât cea cu lapte. Deci, dacă 
vreți să fiți sănătoși și ne- 
expuși infarctului, mâncați 
măcar o prăjitură cu cioco
lată pe zi și beți ceai.

<_______________ *

« dalele de 
mitră cu 

orice detergent ai la înde
mână. Dacă sunt mur
dare de noroi, șterge-le 
mai întâi cu rumeguș ud. 
După ce s-au uscat, se 
ceruiesc cu ceară albă, 
apoi se lustruiesc cu o 
flanelă sau cu postav 
moale. S-a pătat marmu- _ 
ra albă cu ceai, cafea I 
sau vin? Șterge petele cu 
un tampon îmbibat în 
apă oxigenată, în care ai 
dizolvat puțină sare de 
bucătărie. Petele de pe 
marmura colorată se scot 
rapid aplicând peste zo
nele murdare un strat 
subțire dintr-o pastă for
mată din două linguri de 
cretă și două de neofa- 
lină,
După 12 ore, înlătură 
creta cu o perie i 
clătește cu apă cat 
apoi cu ceară de albine și 
lustruiește.

x

bine amestecate.

moale, 
tldă, dă

<<
România: 5,9 milioane pensionari și 

numai 4,8 milioane salariați
rări sociale. Precizăm că 
pensia medie lunară a 
pensionarilor de asigurări 
sociale de stat, inclusiv 
pensia suplimentară și 
CASS, a fost în al doilea 
trimestru din acest an de 
640.536 lei lunar. (A)

Conform statisticilor de 
ultimă oră, numărul mediu 
al pensionarilor a fost în al 
doilea trimestru al anului 
de 5.913 mii, în creștere cu 
3,2 la sută comparativ cu 
aceeași perioadă a anului 
trecut. La finele lunii iulie,

numărul total al salariaților 
se ridica la 4.760,5 mii, în 
scădere cu 264, 3 mii față 
de situația existentă la sfâr
șitul lunii decembrie ’98. 
Evident, această stare de 
lucruri face și mai dificilă si
tuația bugetului de asigu-

La o dezlegare corectă, 
pe spațiile marcate 
veți găsi denumirea 

celui mai înalt loc din 
România (1543 m) și 

numele munților unde 
acesta se găsește
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Reflecția sĂptĂmÂMÎÎ ț 
“Singurul nostru dușman pe lume este prostia, 

întunecimea de minte.”
Thomas Carlyle (1795 ■ 1881)

- istoric șl filozof englez

“Ce nu vrei să știe dușmanul, nu spune prietenului." 
Proverb arab

“Un singur dușman e destul să dărâme ceea ce au 
construit o mie de prieteni.”

Proverb românesc
“Trebuie să ne ferim de dușmani, căci ei ne văd cei 

dintâi defectele.”
Antistene 

“înțelepții învață lucruri bune de la dușmanii lor.”
Aristofan

“Nu spune prietenului tău ceea ce vrei ca dușmanul 
tău să nu afle.”

Schopenhauer
“Nimic mai rușinos decât a fi în dușmănie cu acei cu 

care te-ai iubit mult.”

“De ce te plângi de dușmani? Pot să-ți fie prieteni 
niște oameni cărora o natură ca a ta este în ascunsul 
inimii lor o veșnică mustrare?"

Goethe____________________________ ___ ___ __ _____ __~J

& Un conducător auto 
n-a putut evita să lovească o 
cucoană foarte corpolentă, dar 
dânsa s-a ridicat de jos nevă
tămată și a întrebat furioasă:

- De ce nu m-ai ocolit?
- Fiindcă nu mi-ar fi ajuns 

benzina, stimată doamnă...
© - Cât m-ar costa

repararea mașinii?
- Care-i hiba?
- N-am nici cea mai vagă 

idee!
- Atunci, un milion și 

jumătate!

LAB/R/NT
• Legendă: Când tânărul zeu 

Bachus - după ce a descoperit vița 
de vie și a făcut să fermenteze sucul 
ei - a dat oamenilor să bea vin, ei 
au început să cânte ca păsările: s-a 
crezut atunci că lumea a fost cu to
tul schimbată și reînnoită. însă oa
menii au băut din nou și au devenit 
puternici ca leii. Dar a treia oară, 
bând, au devenit lipsiți de minte, 
precum măgarul... «Pe aceeași 
"labirintică” linie a prietenilor lui 
Bachus, îmi amintesc de un pro
verb armean pe care l-aș afișa prin 
toate cârciumile lumii: “Vinul a fost 
întrebat: “Care au fost mai multe, 
nenorocirile pe care le-ai produs, 
sau faptele bune pe care le-ai fă

cut?" Răspunsul a f ust: “Nu știu câte 
fapte bune am făcut, dar numărul 
nenorocirilor este nemărginit!” 
• Fax: La o întreprindere ruseas
că, salariații sunt plătiți în natură. 
Natură moartă. Adică sicrie. *în 
amintirea neuitatului Petru Cre- 
ția, un “NOR”: “Pădurile, norule, 
să-ți fie prietene până la sfârșit, 
stelele, stâncile, vântul, iar apele 
să nu-și ascundă sufletul în calea 
ta. Și clipele: ascultă murmurul 
lor și tălmăcește-l cerului de 
gheață. Stoluri mari de vise să te 
petreacă prin lume. Și, în adân
cul nevăzutului și al tristeții, să 
vezi uneori, și să nu-l ocolești, un 
palid, astral curcubeu.

Cicero

© - Soția dumitale a în
vățat să conducă mașina?

- Da, în calitate de consilier.
© - Mamă, ce se întâm

plă cu mașina cînd se înve
chește așa de tare că nu mai 
merge?

- Păi, cineva i-o vinde tată
lui tău, spunându-i că e ca 
nouă...

© Dilemă la restaurant: 
“Cum mi-o fi zis soția? Să beau 
două beri și să mă întorc la cinci 
sau să beau cinci beri și să mă 
întorc la două?”

© - Știi că proverbul
“Prost să fii, noroc să ai" are și 
reciproca?

- Cum adică?
- “Noroc să ai, că prost 

ești."

S ’’LACRIMI DE CRO
CODIL” - în vechime exista 
credința că, în perioada 
când își naște puii, croco
dilul, fiind mai greoi în 
mișcări, recurge la un vi
cleșug spre a-și procura 
hrana. El se așază pe ma
lul fluviului și se preface 
că suferă, imitând destul 
de bine plânsul omului. 
Stârnind mila trecătorilor, 
crocodilul își atrage astfel 
victimele și le devorează. 
Prin “lacrimi de crocodil” 
se înțelege deci o durere 
fățarnică, o suferință amă
gitoare, cu scopul ipocrit 
de a înduioșa și a induce în 
eroare. Expresia figurează 
aproape în toate limbile.

S "LA PAȘTELE CA
ILOR”, adică: niciodată, în
trucât caii n-au o aseme
nea sărbătoare. Expresia, 
creată de popor, e echiva
lentă cu “la calendele gre
cești” (se știe că grecii n- 
aveau calende), sau cu “la

© Instructorul auto: Deci, 
doamnă, acesta este schimbă
torul de viteze; aici, jos, în 
stânga, este pedala de ambreiaj, 
la mijloc, este frâna; și în dreapta 
ei este acceleratorul.

Doamna: Stai nițel. Să 
procedăm sistematic. Mai întâi 
învață-mă să conduc...

© - Niciodată nu mi-a plă
cut să iau masa la restaurant, de 
aceea m-am și căsătorit.

- Și acum de ce mănânci 
aici, la restaurant?

- Pentru că acum îmi place...
© - Alo, șofer, cât îmi iei

până la aeroport?
- Două sute de mii.
- Cât?! Treci dumneata în 

spate și te duc eu numai cu o 
sută...

eeM>e
Sfântu-Așteapta” (care nu 
apare în catastiful sfinților), 
sau cu “moșii ăi verzi”, 
adică niște bătrâni tineri 
(ceea ce iarăși nu există), 
prin urmare, când vrem să 
desemnăm ceva ce nu 
poate să se întâmple vreo
dată, putem folosi, cu va
loare egală, una dintre for
mulele de mai sus.

S ’’MARILE DURERI 
SUNT MUTE” - Vauvenar- 
gues (“Maxime”) recu
noaște că omul care suferă 
într-adevăr nu-și etalează 
lacrimile și nu-și afișează 
durerea. La noi, scriitorul 
Perppessicius, într-o cro
nică literară, scrie: “Marile 
dureri, se spune, sunt 
mute și totuși tortura, 
chiar Inchiziția, a filtrat nu o 
dată gemetele sufletești în 
cântece”.

/. LEAHU
(după “Dicționarul de 

cuvinte, expresii, citate 
celebre" de I. Berg)

•
© Un spectator intră cu 

întârziere în sala de teatru. Pla
satoarea îi face semn să pă
șească încet, să nu deranjeze.

- De ce, șoptește acesta, 
deja au adormit cu toții?

© La complexul zooteh
nic:

- Unde este șeful comple
xului?

- E cu porcii în vale la râu!
- Și câți porci are cu el?
- Păi, cu el îs 28!

Culese și prelucrate de 
Hie LEAHU

-Puteți continua de la birma- 
nez, s-a auzit o voce obosită.

-Mersi mult! Da, domnilor, 
afirmațiile mele se bazează pe 
faptul că acest banal motan, ca să 
zic așa, este singura mângâiere 
pentru o femeie aflată în ultimii 
ani ai vieții sale...

-Așa ați vrea dumneavoastră, 
se auzise vocea unui participant.

Opoziția râse zgomotos apla
udând furtunos remarca.

-Iară mă întrerupeți ?! se 
minunase vorbitorul. Vroiam să 
spun că, pentru o femeie în vârstă, 
asuprită, maltratată și întemnițată 
de comuniști, un motan înseamnă 
mult, domnilor colegi...

Insă un consilier din coaliția 
aflată la putere, nesimțitor la 
sentimentalisme faunistice, pu
sese lucrurile la punct cu hotărâre 
și seriozitate:

-Aici nu discutăm probleme 
pisicești, domnilor, ci despre viața 
celor care ne sunt apropiați, oa
menii în vârstă, atașați de-o felină 
sau de altă faună. Propun, deci, 
ca acest domn cu nume legumicol 
- dacă mi se permite divagația - să 
fie imediat arestat și trimis direct 
la Curtea Supremă de Justiție...

-Domnu’ consilier, a mor
măit o voce, să nu alunecăm în 
divagații absurde de tot...

Insă vorbitorul nu păruse a-l 
fi auzit, continuând:

-...sau cel puțin la domnul 
ministru de justiție care, o spun cu 
întreg dezinteresul și toată mo
destia, mi-e coleg de partid și este 
un om integru.

După intervenția ceva mai 
fermă a opoziției, s-a luat hotă
rârea ca hingherul Mitrică Gulye 
să fie chemat în fața Comisiei 
Pentru Protecția Patrimoniului 
Demografic, Secțiunea Ecologia și 
Fauna Orașului, pe scurt 
C.P.P.P.D.S.E.F.O. unde, după ce 
a fost beștelit principial timp de o 
oră și făcut să se simtă ca o piele 
de câine plouat tăbăcită prost, a 
fost recomandat pentru angajare 

în funcția de hingher principal pe 
durată nedeterminată și cu atribu- 
țiuni de șef de echipă. Neavând 
studii superioare, urcase greu spre 
șefia serviciului de ecarisaj, și nu
mai după ce i s-a sugerat discret 
dar amenințător că, nefăcând 
parte din vreun partid politic aflat 
la putere, șansele de a rămâne 
mult în respectiva funcție erau 
foarte mici. Drept care s-a înscris 
în cel mai obscur partid din coaliție 
punând capăt astfel întregii teva
turi. Odată puse la punct chesti
unile social-administrativ-poli- 
tico-financiare, soții Gulye adu
seră pe lume o fetiță sănătoasă, 
rumen-vineție ale cărei țipete îl 
îngroziseră pe tânărul medic gine
colog aflat la prima testare prac
tică a profesiunii sale. El a aban
donat respectivul proces gineco- 
logico-demografic și, în spatele 
maternității a vomitat în liniște, 
cu sughițuri, timp de trei sferturi 
de oră...

Toate acestea se întâmpla
seră cu mult timp în urmă, acum 
familia Gulye formând un cvintet 
redutabil atât din punct de vedere 
fizico-decibelic cât și compor
tamental.

...I-am găsit pe toți acasă, 
ne-am îmbrățișat - am omis să 
spun că eram însoțit de nevastă- 
mea Claustrina ? Nu contează - 
am fost poftiți în sufragerie și, 
până s-a legat discuția, ne-am uitat 
pe pereții proaspăt zugrăviți de 
trupurile țânțarilor căzuți'la da
torie sub loviturile bestiale ale 
“plici”-ului, și la unghiile dom
nului Gulye, adevărate iatagane în 
miniatură cu manșete negre și cu 
vârfuri de suliță. Claustrina, care e 
plină de o bolnăvicioasă impre- 
vizibilitate și de reacții spontane, 
i-a zis:

-Domnu’ Trică - așa îl alin
tăm noi în calitate de vecini -, 
aveți niște unghii foarte intere
sante...Cum reușiți să vi le între
țineți atât de faine ?... (va urma)

Dumitru HURUBĂ

MINOTAURUL
Când am venit eram tânăr, atât de tânăr încât am crezut că 

eu voi răpune Minotaurul. Știam că lumea e un Labirint construit 
special pentu mine, că Ariadna-i o coastă de-a mea și în ea și în 
firul ei trebuia să am încredere, iar rostul meu nu era altul decât 
acela de a răpune Minotaurul. Triumfător rost, eroică menire, 
desigur.

Nu știam prea bine cine e sau ce e Minotaurul: fiară sau 
zeu, bestie, înger căzut sau un simplu impostor. Alergând din 
încăpere în încăpere înaintea mea, nu știam de ce o face. Din 
teamă, din joacă, dintr-o plăcere sadică, înnebunitoare?

Din încăpere în încăpere treceam, hăituindu-l astfel.
Din încăpere în încăpere treceam, hăituit de mirosul lui de 

fiară hăituită sau de zeu hăituit.
Din încăpere în încăpere treceam, hăituindu-ma, și mirosul 

lui de fiară hăituită sau de zeu hăituit îmi intra în nări, în pori, în 
suflet, în străsuflet.

Din încăpere în încăpere treceam - eu - Minotaurul.
GAUCO

! SPRÂNCEANĂ
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ORIZONTAL: 1) Ocean 
ale cărui margini nu cu
nosc; 2) Ieșite mereu din 
fire; 3) Aplaudat cu la
crimi... de râs; 4) Modele 
de parcuri acvatice - A se 
da treptat în lături; 5) Se
lecționată concisă la 
mondială - Produs al fan
teziei oltenești - Răs
toarnă leșia în albie!; 6) 
Vas cu arome elenistice; 
7) Mod de a da în clocot - 
Scurt de coadă prin pă
dure; 8) Literă din colțuri 
- Scos din fire când e 
prins de urechi; 9) Carac
terul unui zdrențăros - In
terpret al muzicii de ca
meră; 10) Remarcați ca 
răi de gură.

VERTICAL: 1) Fief celest cu veleități 
oraculare; 2) Au buni înaintași; 3) Reputat 
interpret pe plan internațional; 4) A emite 
sunetele cu tărie - Niște stânjeni de pământ; 
5) Veche provincie japoneză - Făcut să nu se 
vadă acoperișul; 6) Asigură un bun control al 
balonului - Aflat musai în apropiere; 7) Luată 
ca uniformă de schimb - Atom dezintegrat 
de om!; 8) Obârșie sfântă pentru toți pămân
tenii (var.) - Marele solist negru (var.); 9) Mod 
de a împrâȘlia apele - Trudnic pământean 
de vază; 10) Persistenți atentatori la răbdare.

Vasiie MOLODEȚ
Dezlegarea careului “KATHARSIS" 

apărut în ziarul nostru de sâmbăta 
trecută:

1) CERCETĂTOR; 2) ABIA - ETICA; 3) 
LO - LUNA - OT; 4) ISTEȚI - SOLI; 5) GAI - 
ÎNEC - F; 6) R - SALA - ORI; 7) ACAR - 
POSAC; 8) FA - ARIN - ZA; 9) INICE - 
OGOR; 10) CILINDRARE.

— —
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Așteptări, speranțe de mai bine
Dispensarul uman func

ționează într-un spațiu al spi
talului din localitate, având o 
vechime de peste 100 de ani. 
încăperile sunt spațioase, 

greu de încălzit pe vremea 
iernii. “Ar necesita unele re
parații și îmbunătățiri - apre
cia dna dr. Cecilia Prundaru. 
S-au făcut unele cârpeli și zu
grăveli în urmă cu trei ani. Cu 
aparatura stăm prost. Aceas
ta există în dotare, dar este 
veche, nu se mai poate folosi. 
Așa că avem fiecare (lucrează 
aici și dr. Grațian Circo - n.n.) 
stetoscoapele și tensiometrele 
personale cu care lucrăm”.

în ceea ce privește adre

sabilitatea reținem că, în me
die, 15 persoane solicită zil
nic consultații și tratamente 
(aceasta pentru o perioadă 
obișnuită a anului). Bolile 
mai frecvente sunt hiper
tensiunea arterială, cardio- 

Lpatia ischemică, bolile di-

gestive, fiind în creștere TBC- 
ul și afecțiunile oncologice.

Dna doctor Prundaru 
spunea că arc înscriși pe lista 
medicului de familie 1200 de 
pacienți. Volumul de muncă 
este acum mult mai mare, soli
citările fiind la orice oră și zi 
din săptămână, în vreme ce 
salariile au rămas aceleași. 
Medicii de familie încă nu se 
bucură de dreptul de a fi retri- 
buiți după munca depusă.

“Până acum - spunea dna 
doctor - am cheltuit foarte 
mult cu întocmirea actelor ca
re să ateste calitatea de medic 
de familie. Există încheiat 
contractul de comodat pe un 
an, dar, după cum se spune, 
acesta trebuie refăcut pentru 
o perioadă de cinci ani, ceea 
ce presupune alte condiții...”

Din păcate, deplasarea pe 
sate, la bolnavi, a medicilor și 
cadrelor medii se realizează cu 
dificultate. Până acum câțiva

ani exista o șaretă cu cal, dar 
postul de vizitiu s-a desfiin
țat. Acum personalul apelea
ză la înțelegerea părinților ce
lor mici, care solicită mai frec
vent serviciile medicale, spre 
a asigura și mașina pentru de
plasare. în campania de vac
cinări este asigurată mașina 
de serviciu a spitalului din 
comună, spre a putea fi cu
prinse toate cele 9 sate apar
ținătoare.

Lucrează la acest dispen
sar și patru asistente - Bibiana 
Haneș și Olga Stan, din Baia 
de Criș, și, respectiv, Anuța 
Popa și Georgeta Faur din 
Rișculița - la serviciile cărora 
pacienții apelează cu încre
dere. Salarizarea cadrelor me
dii este însă o problemă aici - 
cum spunea dna doctor și 
dna asistentă Haneș - în sen
sul că retribuțiile lor sunt mai 
mici față de cele ale persona
lului mediu de la spital, spre

exemplu, sau de la alte dis
pensare din județ. Dar pre
gătirea și munca sunt iden
tice cu ale oricăror cadre 
medii. S-au făcut demersuri 
în acest sens la Casa de Asi
gurări Sociale, la Colegiul 
Asistenților și la Sindicatul 
“Sanitas”, în prezent per
sonalul mediu așteptând răs
punsul la adresele trimise.

Tot în așteptare se află 
personalul medico-sanitar și 
în privința dotărilor promise, 
respectiv a unui EKG, cel 
puțin, pentru a nu mai fi 
purtați oamenii pe drumuri.

Odată cu deschiderea 
anului școlar a început și 
triajul epidemiologie la gră
dinița și școala din Baia de 
Criș, urmând să fie conti
nuat și în celelalte sate. Până 
în prezent - afirma dna doc
tor - nu sunt probleme deo
sebite în aceste colecti
vități.

i
® Dacă anul trecut, la sfârșitul lunii august, la serviciul de | 

stare civilă se înregistraseră 14 căsătorii, anul acesta și-au unit ’ 
destinele doar șapte perechi de tineri. Cea mai recentă căsătorie 
s-a încheiat între Schenk Dorin loan și Chișvasi Amalia Simona, 
cărora le dorim multă fericire și casă de piatră.

® în urma disponibilizărilor masive din minerit, anul trecut I 
în zona Baia de Criș rata șomajului era de 52,9 la sută. Pe 
parcurs, unii oameni și-au mai găsit de lucru la diverse 
societăți comerciale, astfel că la această dată rata șomajului 
nu depășește 25 la sută.

® Cu toate că nu și-au primit ajutoarele sociale din luna 
iunie anul trecut, asistații sunt totuși înțelegători și chiar și fără 
bani încearcă să se descurce cum pot. Lipsa fondurilor bănești 
nu a permis plata celor 32 de dosare, iar suma pe lunile 
neachitate se ridică acum la 60 milioane lei. Poate rectificarea 
bugetului va rezolva în curând și această problemă.

® Populația comunei Baia de Criș este în mare parte 
îmbătrânită. Bolile profesionale dar și cele specifice bătrâneții 
cauzează de la an la an tot mai multe decese în rândul 
oamenilor. Anul trecut, la sfârșitul lunii august erau înregistrate 
50 de acte de deces, 'iar anul acesta, în aceeași perioadă, au 
trecut în neființă 53 de persoane.

® Una dintre preocupările primăriei vizează alimentarea 
comunei cu apă curentă. Deși proiectul este finanțat de Banca 
Mondială prin programul PHARE, lucrările demarează greu. 
“Studiul de prefezabilitate care a costat 30 milioane lei prevede 
ca apa să fie adusă din satul Rișculița, de pe Valea Snilului, 
printr-o rețea de aducțiune de cca. 7-8 km. Urmează a fi realizată 
o stație de epurare, înmagazinare și tratare a apei, lucrări care 
vor costa sute de milioane de lei" - spunea dna Dorina Micula, 
secretarul Primăriei.
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® Dintre disponibilizații din zona Baia de Criș, 24 de
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Superausteritatea își 
arată colții

r

virtutea programului Băncii 
Mondiale de susținere a 
unor ințiative comunitare. 
“N-au venit banii de la 
Banca Mondială pentru 
plata salariilor acestor 
muncitori, ei neîncasându- 
și drepturile salariale din 
luna iulie. Nemulțumirea 
lor e îndreptată împotriva 
primarului, deși se știe că 
partea reprezentând chel
tuielile salariale revine Băn
cii Mondiale, prin M.M.P.S.", 
precizează dl primar. La rec
tificarea de buget, Baia de 
Criș a cerut un surplus de 
337 milioane de lei.

Caracterizând bugetul 
local al comunei pe acest 
an, primul epitet găsit de dl 
Romeo Horia Fărcaș, pri
marul comunei, a fost “su- 
perausteritate”. Cei 880 de 
milioane de lei, consolidați 
din veniturile proprii ale in
stituției - 640 de milioane 
lei - și defalcări de la bu
getul central - 180 de mili
oane lei, ajung pentru plata 
salariaților primăriei până 
în luna octombrie. O pro
blemă cu care se confruntă 
Primăria la Baia de Criș 
este întârzierea plății sala
riilor celor 24 de angajați în

“Școala trăiește 
încă prin tradiție” 

încălzirii precum și toate dotă
rile corespunzătoare. Se speră 
ca acestea să fie realizate, cu 
sprijinul Inspectoratului Școlar 
județean, prin intermediul unui 
program al Băncii Mondiale, 
pentru care conducerea și 
consiliul de administrație ale 
școlii au făcut demersurile ne
cesare; cu atât mai mult cu cât 
peste doi ani se vor împlini 150 
de ani de învățământ româ
nesc la Baia de Criș, eveniment 
ce merită a fi sărbătorit cum 
se cuvine.

Dincolo însă de asemenea 
aspecte, procesul instructiv- 
educativ trebuie evident să-și 
urmeze cursul, în cvasi-noile 
condiții impuse de reforma în
vățământului românesc. Ordin 
acest punct de vedere pre
misele sunt ceva mai încura
jatoare, după cum am dedus 
din discuția purtată cu dl 
lorgu Dincă. "Unitatea noastră 
are încă fericirea de a avea 
la toate disciplinele de învă
țământ cadre didactice ca
lificate (majoritatea cu gradul 
didactic I)" iar în privința ma
nualelor școlare aprovizio
narea este bună (mai puțin la 
clasa a Vll-a, unde încă nu au 
intrat unele titluri). De altfel, 
calitatea învățământului are 
aici o anumită tradiție, de pe 
băncile școlii plecând elevi 
foarte buni, ceea ce îl îndrep
tățește pe dl director să con
chidă, pe un “ton de luciditate 
și fără etuziasme”, că "școala 
trăiește încă prin tradiția pe 
care o are".

Școala Generală “Avram 
lancu” s-a dovedit, la început 
de an școlar, o gazdă primi
toare pentru elevii din clasele 
l-VIII din Baia de Criș; atât de 
primitoare pe cât au îngăduit-o 
posibilitățile financiare ale 
școlii care, “în ton” cu cele de 
peste tot, nu au fost pe măsura 
trebuințelor.

Potrivit celor spuse de dl 
lorgu Dincă, directorul insti
tuției, școlile de pe raza co
munei au beneficiat în acest an 
de 20 de milioane de lei alocați 
de la bugetul local pentru re
parații - lucrări care s-au efec
tuat la unitățile din Lunca și Riș- 
culița. Alături de școala de 
centru și de grădinițele cu pro
gram normal din Țebea, Baia de 
Criș și Rișculița, acestea dis
pun de autorizații de funcțio
nare, ceea ce totuși nu e puțin 
lucru pentru situația unei co
mune (la restul școlilor auto
rizația sanitară lipsind din pri
cina absenței surselor proprii 
de apă). Fondurile de care a 
mai beneficiat școala anul 
acesta se reflectă în asigura
rea combustibilului pentru iar
nă (lemne în valoare de 30 de 
milioane de lei) și în achitarea 
celor 70 de burse sociale ale 
elevilor (însumând 24 de mili
oane de lei) pe primele șase 
luni ale anului financiar.

Mai rămân însă destule de 
făcut, directorul școlii mențio
nând necesitatea reabilitării 
celorlalte corpuri ale școlii, re
novările exterioare, remedierea 
grupurilor sociale, problema

Pagină realizată de Estera SiNA, Georgeta BÎRLA, 
Cristina CÎNDA, Adrian SĂLĂGEAN

E TOT MAI GREU DE
DUS TOLBA DE
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| persoane au^fost angajate pe o perioadă de 6 luni în cadrul |
■ Primăriei. Aceștia execută lucrări de amenajare și întreținere a ■ 
! zonelor verzi și participă la decolmatarea rețelei de canalizare. '
I Salariile angajaților sunt asigurate din fondurile PHARE.I_ _ —_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I J

Telefonia automată prinsă in 
lanțul promisiunilor

“De câțiva ani avem promisiuni ferme din partea 
Romtelecom că și la Baia de Criș telefonia automată va 
deveni realitate. Până acum nu s-a întâmplat acest lucru”, 
ne spune dl Romeo Horia Fărcaș, primarul comunei. La 
Baia de Criș telefonia înseamnă o centrală din generația 
anilor ’50-'60, cu fișe, accesul celor 640 de abonați 
făcându-se prin bunăvoința celor 7 angajați care o de
servesc. Primarul comunei crede că o contribuție la 
blocarea investiției în modernizarea telefoniei în zonă o 
au și presiunile făcute de cei 7 salariați care se tem că 
automatizarea le va desființa posturile. Din cele declarate 
de interlocutor, am reținut că ultima promisiune venită de 
la nivelul conducerii Direcției județene de Telecomunicații 
este încurajatoare. “Directorul general al comunicațiilor 
hunedorene, dl Ovidiu Munteanu, mi-a promis ferm în 
urmă cu ceva timp, că în maximum două luni la Baia de 
Criș va exista telefonie automată ca urmare a prinderii 
acestei localități într-un program de investiții al Rom
telecom”, ne-a mai declarat dl Romao Horia Fărcaș. Să 
dea Dumnezeu!

SC “Emafarm” este acum denumirea fostei farmacii 29 din 
Baia de Criș. Lucrează aici la eliberarea rețetelor farmacista 
Cornelia Cean. Din anul 1992, când s-a pensionat asistența de 
farmacie, dumneaei a rămas să se descurce singură, trebuind 
să facă atât munca de laborator cât și aceea din oficină, plus 
evidența contabilă primară. Are o salariată, pe postul de femeie 
de serviciu.

Aprecia că aprovizionarea cu medicamente este bunr, că vin 
direct cu produse furnizori din județ și din țară. “Am fost singura 
farmacie din zonă care de-a lungul anului a eliberat rețete 
compensate și gratuite - spunea dna Cean. Veneau și de la Brad 
persoane cu asemenea rețete.”

Notăm că farmacia este dotată cu receptură, unde se 
prepară toate rețetele magistrale, existând substanțe necesare 
pentru aceasta. Cu toate că face naveta din orașul Brad, dna 
farmacistă este prezentă aici zilnic, între orele 8 și 16, răs
punzând prompt și cu bunăvoință solicitărilor. Experiența de 25 de 
ani în această unitate (în care a venit cu repartiție ministerială) îi 
este folositoare în activitate. Ar fi însă necesar să mai lucreze aici 
încă un salariat - un farmacist ori un cadru mediu - și dna Cean ar 
dori să găsească o persoană cu asemenea pregătire. Din păcate, 
“se simte o acută lipsă a asistentelor de farrhacie” - spunea, 
întrebându-se care ar fi motivul.

Vara fac cizme și iarna sandale
Cooperativa "Moțul Criș” 

din comună s-a desprins din 
Cooperativa “Moțul” Brad și 
realizează în prezent numai 
producție pentru export, res
pectiv încălțăminte pentru fe
mei. “Lucrăm în colaborare cu 
firma italiană “Shoelab” - spu
nea dl Sînzian Ivănuț, preșe
dinte -, care ne asigură materia

primă. Calitatea este foarte 
bună, nu au existat refuzuri din 
partea beneficiarilor". Cei 70 
de salariați au asigurat lucrul 
pe perioada contractului, care 
se reînnoiește periodic. în pre
zent se face încălțăminte pen
tru iarnă, iar în perioada toam- 
nă-iarnă se vor confecționa 
sandale și pantofi.

SCRISORI A
TRANZIȚIEI

în baza discuției purtate la 
Oficiul Poștal Baia de Criș am 
încercat să trasez, în tușele 
cuprinzătoare ale concluziilor, 
imaginea reală a activități poș
tale în comună. Aș fi vrut, ca 
ziarist, să consemnez fapte și 
situații “libere” de tot mai obse
sivul și omniprezentul registru 
al dificultăților, problemelor și 
sărăciei. Din păcate, oazele de 
normalitate în spațiul economic 
românesc al momentului sunt 
rarisime, dacă nu total inexis
tente. O entitate economică de 
amploarea Poștei nu poate 
scăpa, deci, de viciile unui am
bient economic ale cărui per
versități s-au născut pe fondul 
amânării, la infinit, a reformei. 
Ca să poți observa clar hara
babura organizată și lipsa de 
perspectivă ce populează ca
binetele macrodeciziei, trebuie 
să privești la nivel micro, acolo 
unde toate tarele “de sus” prind 
cheag în forme maligne ce ucid 
viitorul firmelor transformând 
profitul în pierdere și salariații 
în disponibilizați fără alter
native...

Interlocutoare la Oficiul 
Poștal ne este dna Elena 
Truția, diriginta acestuia. Din 12 
factori în 1992, la Baia de Criș 
mai duc azi geanta de poștaș 
doar trei, dnele Olivia Lupșa, 
Doina Tin și Letiția Martin. S-a

diminuat și zona de compe
tență a Oficiului, de la trei co
mune înainte de 1989, la patru 
sate în prezent - Baia de Criș, 
Rișca, Țebea și Caraci. Lu
crând opt ore și peste, veni
turile în'scădere impuse de di
minuarea cererii de servicii 
poștale, obligă “poștărițele” să 
se mulțumească cu un salariu 
stabilit la un program de lucru 
impus de 6 ore zilnic. “Scad 
veniturile obținute din activita
tea de bază, ne spune dna 
Elena Truția. De exemplu, în 
luna august doar cinci colete 
au fost expediate din comună 
prin Poștă. O scădere se face 
simțită și la capitolul cores
pondență, deși tarifele prac
ticate sunt extrem de scăzute". 
Pentru a rotunji veniturile Ofi
ciului, a fost dezvoltată o acti
vitate de comerț, la Poștă pu- 
tându-se cumpăra acum cio
rapi și răcoritoare. Din cele 162 
de abonamente la presa lo
cală, 158 sunt la “Cuvântul li
ber”, Oficiul plătind în fiecare 
lună 1563 de pensii.

Interlocutoarea este de 
părere că prin privatizare mul
te din problemele organiza
torice nerezolvate ale Poștei 
Române vor fi depășite. Com
pania Națională “Poșta Româ
nă” este “programată” la pri
vatizare în luna iulie 2000.
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• Vând telefoane ce
lulare, noi, la cutie, deco
dez, repar pe loc. ieftin. Tel.

• 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 ca

mere, ultracentral, decoman
dat. Tel. 221021 (7044)

• Vând casă în Brănișca, 
nr.230,12 camere, posibilități 
privatizare, 350 milioane, 
negociabil. Informații la nr. 
241.(7042)

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

094859958. (7013)

• Vând convenabil mașini 
de cusut industriale. Deva 
213476,626698(7029)

• Vând servodirecție pen
tru tractor U 445, 
2.000.000.Vând tractor U 
445 L, 35.000.000, tractor U 
445 incomplet, 12.000.000. 
Deva, 624394. (7035)

• Vând GSM Ericsson GH 
337, model mic, încărcător 
mașină. Tel. 094 203127, preț 
170 DM, negociabil. (6976)

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

• Vând foarte convenabil

• Selecționăm muncitori 
pentru șantier de construcții 
în străinătate. Tel. 094/ 
598615(6562)

DIVERSE

• Cu autorizația 15603/98 
a luat ființă Asoc. Fam. 
Abrudean Voichița din 
Geoagiu cu activitate de 
comerț și producere de 
înghețată. (7043)

ÎNCHIRIERI

• Caut spre închiriere 
calculatoare Pentium 133- 
266. Tel. 092 714792 (7048)

• Colegii de la SGA 
Deva, formația Ilia aduc un 
ultim omagiu celui care a 
fost

VICTOR POPA
iar familiei îndoliate trans
mit sincere condoleanțe. 
Dumnezeu să-l ierte și 
să-l odihnească în pace ! 
(7050)

• Cu inimile zdrobite de 
durere soția Mariana, fiii 
Cristi și Ovidiu anunță 
fulgerătoarea încetare din 
viață a celui care a fost un 
bun soț și tată

VICTOR POPA

CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI 
ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI 

DIN ROMÂNIA
FILIALA HUNEDOARA-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.

în acest scop fdiala organizează cursuri de pregătire a 
candidaților în orașele Deva, Brad, Orăștie, Hunedoara și 
Petroșani. înscrierile se fac până la data de 10 septembrie 
1999.

Tematicile 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

• Vând casă, curte, gră
dină, livadă cu pomi fructiferi, 
teren intravilan și arabil, casa 
locuibilă imediat, sat Co- 
vragiu, corn. Bretea Ro
mână. Relații tel. 730505, 
Călan. (7046)

• Vând garsonieră, central, 
etaj 1, Simeria, str. Cloșca, 
bl.16, ap.10. Tel. 262458. 
(6975)

• Vând casă nouă, arhi
tectură modernă, 5 camere,

societate cu nume colectiv, 
actele la zi, tel. 646129 (8262)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (155 000 lei), 
video, satelit. 092/368868 (OP)

• Vând telefon mobil 
Maxon, cu încărcător, preț 
600 000 lei. Informații tel. 
092/966998(6564)

. TptȚJȘRȚE DE 'jL 
SERVICII

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Indreiu Horea. Se 
declară nul. (6974)

Comemorări

înmormântarea va avea 
loc astăzi, 4 septembrie 
1999, ora 14, în com. Zam. 
Nu te vom uita niciodată ! 
(7047)

• Familia îndurerată 
anunță trecerea în neființă 
a celui care a fost

S.C. FRAȚII OPREAN 
COM S.R.L.

grădină și livadă 64 ari, gaz 
metan în Deva. Informații la 
tel. 094 879715 și 217166. 
(7045)

• Cumpăr garsonieră sau 
apartament 2 camere. Tel. 
214986, orele 16-18. (6977)

• Vând urgent casă nouă, 
120 oi, saivan mare pentru oi, 
Beriu, nr. 90. (8278)

• Vând casă cu grădină în 
Gothatea, nr. 86, tel. 354. 
(7072)

• Vând dubă izotermă și 
garaj metalic 3x4. Tel. 
215079. (7026)

• Vând casă mare, curte, 
grădină, garaj, anexe, apă 
curentă în Almașu Sec, 
nr.93, la 5 km de Deva, drum 
asfaltat. Informații la do
miciliu. (6972)

• Vând BMW 528 I, ben
zină, înmatriculat și spațiu 
comercial, teatru, Hune
doara. Tel. 054/710232 
(6561)

• Vând Mercedes Cobra, 
300, Diesel, 4200 DM, nego
ciabil, tel. 241337 (8279)

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

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

•AGENȚIE selecționea
ză și înscrie personal ca
lificat în construcții civile. 
OFERTĂ, locuri de muncă 
în străinătate. Tel. 094/ 
316346,094/360321. (6894,'

• Angajăm agent comer
cial (experimentat, practică în 
domeniu), salariu atractiv, 
tel. 240332 (8275)

• S.C. Baia Verde -profil 
încălțăminte, punct de lucru 
Rișca, Brad, județul Hunedoara 
angajează operator progra
mator calculatoare, cunoștințe 
limba italiană, cu domiciliul de 
preferat în Brad (Deva sau zonă 
apropiată). Informații la tel. 056/ 
159079 sau 092/664247, între 
orele 17-21. (3388)

• Societate comercială 
angajăm vânzătoare, raion 
mezeluri. Tel. 214230, 
217742,094/611424 (7075)

• Societate comercială 
angajează gestionar depozit 
alimente, operator calculator 
contabilitate primară, condu
cător auto, categ. B,C,E. Tel. 
054/230793,219300, până la 
ora 16. (7073)

• La împlinirea a 6 săp
tămâni de la decesul dom
nului

ADAM BUCUR
colegii de serviciu sunt 
alături de familia îndoliată. 
(7037)

• Cu adâncă durere în 
suflet soția Uliana, fiul 
Sorin, fiica Claudia, nora 
Cristina, ginerele Dan și 
nepoata Larisa anunță că 
se împlinesc șase luni de 
la decesul celui care a fost 
un bun soț, tată și bunic

SIMION CIOTLĂUS
Dumnezeu să-i odih

nească sufletul ! Paras
tasul de pomenire va avea 
loc astăzi, 4 septembrie 
1999, ora 11, la Cimitirul 
Bejan. (7202)

• Fiica Rodica, ginerele 
Pavel și nepotul Flaviu cu 
adâncă durere anunță 
împlinirea unui an de la 
trecerea în neființă a 
dragului lor

Col(r) TEODOR 
MERCEA

Comemorarea va avea 
loc astăzi, 4 septembrie, la 
Catedrala Sf.Nicolae Deva. 
Odihnește-te în pace! 
(7067)

DAVID RUSU
înhumarea are loc în 6 

septembrie, ora 13, în 
Cimitirul Bejan. Soția Ana 
și copiii Liliana cu Daniel. 
Vei rămâne veșnic în inimile 
noastre. Dumnezeu să te 
ierte și să te odihnească în 
pace!(7207)

Tragerea Super 
Loto 

“5/40” din 2.09.1999
27-17-37-4-24-21

Fopdde câștiguri: 
V8df3Ț887 lei

TragOea “Expres
din 2.09.1999

99

21-49-20-39-1-15

Fond de câștiguri:
336.697.919 lei

AJVPS Hunedoara anunță membrii vânători că sezonul 
de vânătoare la rațe și alte specii de pasaj s-a deschis.

Obținerea de autorizații se face cu plata cotizației la 
zi.

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.

Examenul de admitere are loc în data de 18 septembrie 1999. 
Informații la telefoane: 054-730601; 730668.

Comisia de selecție a administratorilor pentru SC 
GERMISARA SA Geoagiu-Băi, constituită in baza OUG 
nr.49/1999. HG 364/1999 și Hot. FPS nr.52/1999, 
organizează concurs de selecție a administratorului/lor 
unic/i in 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 in 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.

i. bl.34, parter

2 RULMENȚI toată gama URB 
___ |si repere import
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3SCULE, UNELTE și DISPOZITIVE IUS 
«COLIERE OETIKF.R

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

Ofertele care vor conține documentele mențio
nate in Normele metodologice mai sus amintite, vor 
fi depuse in pilc închis fa secretariatul societății la 
secretarul AGA, zilnic, intre orele 10-15, până la
data de 01.10.1999, ora 15.

în data de 04.10.1999, ora 12, la sediul
socletățlll se vor deschide ofertele prezentate 
ofertanțllor. Absența ofertanțllor nu poate
constitui obiect de contestație.
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Urmare aplicării prevederilor OUG nr. 49/ 1999 
privind administrarea societăților comerciale la care 
statul este acționar majoritar, SC REPARAȚII 
SIDERURGICE SA anunță concursul pentru ocuparea 
funcției de administrator/ administratori in data de
8.10.1999, ora 10,00. Concursul se va desfășura la 
sediul societății, str. Furnallstulul, nr. 17/ G, 
localitatea Călan.

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

Ofertele, care vor conține documentele menționate 
in Normele Metodologice mal sus amintite, vor fl 
depuse în plic închis la secretariatul societății la 
secretarul AGA, zilnic intre orele 10-15 până la data de
4.10.1999, ora 15,00.

în data de 5.10.1999, ora 12,00, la sediul societății, 
se vor deschide ofertele in prezența ofertanțllor. 
Absența ofertanțllor nu poate constitui obiect de 
contestație.
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De la Crucea Roșie

CURSURI 
PENTRU 
SURORI 

VOLUNTARE 
Filiala Județeană de Cruce 

Roșie Hunedoara - Deva anunță 
că se fac înscrieri pentru 
cursurile de surori voluntare, 
realizate cu sprijinul Spitalului 
Județean Deva. Cursurile pentru 
surori voluntare de Cruce Roșie 
au durata de 2 ani. înscrierile 
pentru frecventarea lor se fac 
zilnic între orele 8-16, la sediul 
Filialei din Deva, Aleea Viitorului, 
nr. 4 (lângă Școala Generală 
“Andrei Șaguna", fostă nr. 4, 
Deva). Informații suplimentare 
se pot obține și la telefonul nr. 
226358.

Cursuri pentru surori

voluntare de Cruce Roșie 
organizează și subfilialele din 
Hunedoara, Simeria, Vulcan și 
Călan. (V.R.)

Deficitul balanței 
comerciale a României

Acțiunea de 
colectare 
continuă
Mai multe persoane s-au 

interesat dacă pot dona prin 
Crucea Roșie articole de 
îmbrăcăminte pentru sinistrați. 
Răspunsul filialei este 
afirmativ: continuă acțiunea 
de colectare de îmbrăcăminte 
destinată semenilor noștri 
care au avut de suferit în 
urma unor dezastre naturale. 
Cei dispuși să participe la 
această acțiune pot duce 
hainele la sediul filialei. (V.R.)

UNIVERSITATEA “BANATULUI” TIMIȘOARA 
CENTRUL DE STUDII DEVA 

(LICEUL TEORETIC TRAIAN)
Organizează in perioada 16-20 septembrie 1999 

o nouă sesiune de admitere pentru facultățile:
1. Științe politice șl administrative (30 de locuri)
2. Limbi străine - relații publice (50 de locuri)
3. Tehnologia informației (informatică aplicată) 

(50 de locuri)
înscrieri se fac până in 15 septembrie a.c.
Informații se obțin de la secretariatul Centrului 

aflat în clădirea Liceului Teoretic ‘‘Traian” Deva, 
telefon 234750 (rele 9-15).

Deficitul balanței
comerciale a României s-a 
cifrat, în primul semestru al 
anului, la 993,9 milioane dolari, 
față de 1,42 miliarde dolari în 
perioada similară de anul 
trecut, dar această situație 
este consecința scăderii 
semnificative a importurilor și 
a exporturilor.

Exporturile realizate în 
primele șase luni au totalizat 
aproximativ 3,8 miliarde dolari, 
cu 7,8% sub nivelul celor din 
perioada corespunzătoare din 
1998, în timp ce importurile, in 
valoare de circa 4,8 miliarde 
dolari, au consemnat o scădere 
de 13,6% raportat la aceeași 
perioadă, reiese din datele 
Comisiei Naționale pentru 
Statistică.

O creștere semnificativă a 
exporturilor românești, de 9%, 
a fost consemnată în luna 
iunie, când valoarea mărfurilor 
vândute în străinătate s-a 
ridicat la 705 milioane dolari. 
Cu toate acestea, nivelul 
exporturilor realizat în Iunie 
este cu 4,7% mai redus decât 
cel realizat în iunie 1998.

Importurile lunii iunie s- 
au cifrat la 860 milioane 
dolari, în scădere cu numai 
0,2% față de luna anterioară, 
dar cu 19,1% comparativ cu 
iunie 1998.

Principalele mărfuri 
exportate de România rămân 
materiile textile și articolele 
din acestea (25,8% din total), 
urmate de produsele 
metalurgice (15,6%), mașini, 
aparate și echipamente 
electrice (11,6%),
încălțăminte (8,3%). România 
importă cu precădere mașini, 
aparate și echipamente 
electrice (24%), materii tex
tile și articole din acestea 
(19,8%), produse minerale 
(9,7%), produse ale industriei 
chimice și ale industriilor 
conexe (9,4%).

Datele CNS relevă, 
pentru primul semestru al 
anului, scăderi importante în 
relațiile comerciale cu 
statele membre CEFTA 
(-18,2%), cu statele din 
grupul OPEC (-28%), AELS 
(-17,5%) și cu SUA (-13.2%).

SC CRIȘBUS SA BRAD
cu sediul in Brad, str. Goșa, nr. 44, jud. 

Hunedoara, anunță organizarea concursului de 
selecție a administratorilor.

Ofertanții, persoane fizice sau juridice, vor 
depune in plic sigilat până la data de 9.10.1999, 
ora 12,00, la sediul societății documentele de 
participare la concursul de selecție cu mențiunea 
“Pentru comisia de selecție a administratorilor la 
SC Crișbus SA Brad".

Societatea comercială pune la dispoziția 
candidaților documentele prevăzute la art. 8 din HG 
364/ 1999, începând cu data de 10.09.1999, zilnic, 
intre orele 9-12, contra cost.

Verificarea ofertelor, evaluarea propunerilor 
inclusiv pe bază de interviu, punctarea ofertelor 
conform grilei de evaluare și ierarhizarea ofertelor 
vor avea loc in data de 12.10.1999, ora 11,00. la 
sediul SC Crișbus SA Brad.

Comunicarea în scris a rezultatelor selecției 
tuturor ofertanților se va face până la data de 
18.10.1999.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 
054/ 651242 sau la sediul societății, zilnic, intre 
orele 9-12.

5CAGROMEC5A 
Luncoiu de Jos

Scoate la licitație mijloace fixe din patrimoniu. 
Licitația va avea loc in data de 22.09.1999, ora 

10,00, la sediul firmei din Luncoiu de Jos, 
Hunedoara.

Se va repeta in fiecare zi de miercuri la aceeași 
oră, până la epuizarea stocului.

Detalii se pot obține la sediul firmei, tel. 092 • 
564002, 054 ■ 650529.

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 
PROGRAMUL DE REARILITARE A ȘCOLILOR 

Guvernul României - MEN a primit un împrumut de la 
BIRD ți intenționează să utilizeze sumele din acest 
împrumut pentru contractarea de lucrări de execuție ți 
servicii de proiectare în cadrul Proiectului de Reabilitare 
a Școlilor, împrumut Ro 4213.

Lucrările de construcție mai sus menționate vor in
clude consolidare, reamenajări, refuncționalizări ale 
unităților de învățământ preuniversitar ce au fost cuprinse 
ți nominalizate în cadrul programului.

Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Manage
ment a Proiectului de Reabilitare a Școlilor invită firmele 
eligibile să-ți exprime interesul pentru a participa la 
licitațiile aferente acestor lucrări, prin scrisori de intenție.

Selecția ți achiziționarea lucrărilor ți serviciilor se vor 
face în conformitate cu ghidurile specifice ale Băncii 
Mondiale, specificate în acordul de împrumut: 
"Achiziționarea lucrărilor mici de execuție" (ianuarie '95) 
ți "Ghidul pentru angajarea consultanților de către 
beneficiarii Băncii Mondiale" (ianuarie '97, revizuit în '99).

Informații suplimentare se pot obține de la telefonul 
213315, iar scrisorile de intenție se vor transmite pe adresa 
Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, Deva, str. 
Gh. Barițiu, nr.2, în atenția Coordonatorului Județean al 
Proiectului de Reabilitare a Școlilor.
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Cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr.8, județul Hunedoara
Comisia de selecție a administratorilor, constituită în baza hotărârii 

AGA de la SC “Decebal” SA nr.5/27 iulie 1999 și în conformitate cu 
dispozițiile art.4 (1) din Normele Metodologice privind încheierea 
contractelor de administrare aprobate prin HG 364/1999, aduce la 
cunoștința celor interesați că în data de 5 octombrie, ora 10, se 
organizează, la sediul SC “Decebal” SA din Deva, Piața Unirii, nr.8, 
județul Hunedoara, concursul de selecție a 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 | 
administratorilor și grila de selecție și de evaluare a candidaților.

Menționăm că anexele cererii de ofertă și celelalte documente 
prevăzute 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 
(administratorilor);

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: 054-211760; 054-212623, activitatea: industrializarea cărnii, cod 
CAEN ; KA; structura acționariatului FPS 51,0762%, PPM 48,9090%, 
PAS 0,0082%, alții 0,0067%.

Adunarea Generală a Acționarilor de la SC “Decebal" SA, întrunită 
în ședință extraordinară în data de 27 iulie 1999, a adoptat Hotărârea nr.5 
prin care s-a stabilit organizarea concursului de selecție a 
administratorului (administratorilor) potrivit dispozițiilor OUG nr.49/1999. 
Selectarea administratorului (administratorilor) se va face conform 
prevederilor Normelor Metodologice privind încheierea contractelor de 
administrare aprobate prin HG 364/1999 și a procedurilor aprobate de 
către Comitetul director al FPS prin Hotărârea nr.52/1H.06.96. Ofertele 
se vor transmite de către candidați în plic închis și vor conține 
documentele care să ateste îndeplinirea condițiilor minime obligatorii 
prevăzute la art.9, 13, lit."a, b și d", după caz la art.10, 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 Metodologice menționate mai sus se pot procura de la sediul 
societății, secretariatului AGA, începând cu data de 7 septembrie 1999. 
De asemenea, câștigătorul concursului se va face pe baza punctajului 
obținut ca"urmare a evaluării, inclusiv pe bază de interviu, a ofertelor 
prezentate de către candidați. Interviul candidaților cu plenul comisiei de 
selecție se va desfășura la 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 maxim va/vor 
negocia și semna contractul de administtare în conformitate cu I 
prevederile art.17 din Normele Metodologice aprobate prin HG 364/1999. I 
Proiectul contractului de administrare este cel prezentat în Anexa nr.3 la 
Normele Metodologice aprobare prin HG 364/1999.

B. Criteriile de selecție a administratorilor
a) Aptitudini legate de procesul decizional precum și cunoștințe din 

domeniul relațiilor economice internaționale, probate prin teste 
adecvate, elaborate de societatea de specialitate selectată de FPS;

b) Absolvirea unor cursuri organizate de instituții In domeniul 
administrării și experiență de conducere într-o societate comercială sau 
regie autonomă;

c) Elaborarea unor propuneri de restructurare, relansare 
economică, ocupare și formare a forței de muncă, precum și de 
privatizare a societății comerciale, aplicabile imediat, având indicatorii 
de referință, obiectivele și criteriile de performanță care trebuie 
îndeplinite conform ofertei și adecvate situației economico-financiare a 
societății;

d) Pregătirea de specialitate șl experiență acumulată în activitatea | 
de conducere;

e) Elaborarea unor propuneri de strategii pe termen mediu de I
I dezvoltare a societății comerciale. |

Ofertele candidaților se vor depune și înregistra la secretariatul AGA 1 
| de la SC “Decebal" SA, în plic închis, până la data de 4 octombrie | 1 1999, ora 14.

Informații suplimentare se pot obține al tel: 054-211760, 212237. I 
I______________________________________________________________ I
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ANUNȚi

Comisia de selecție a 
administratorilor, con
stituită în baza Hotărârii 
AGA de la SC "Carpio" SA 
din 29.07.I999 și în 
conformitate cu dispozițiile 
art. 4 (1) din Normele 
Metodologice privind 
încheierea contractelor de 
administrare aprobate prin 
HG 364/ 1999 aduce la 
cunoștința celor interesați 
că în data de 14.10.1999, ora 
12,00 organizează la sediul 
SC "Carpio" SA din 
localitatea Spini, din jud. 
Hunedoara, concursul de 
selecție a administratorilor 
în conformitate cu disp. Art. 
3 (1) din Normele
Metodologice. Ofertele se 
depunîn plicsigilat la sediul 
societății până la data de 
11.10.1999 inclusiv. Cererea 
de ofertă cu privire la 
selectarea administratorilor 
și grila de selecție și 
evaluare a candidaților se 
pot procura de la sediul 
societății. Menționăm că 
anexele cererii de ofertă și 
celelalte documente 
prevăzute la art. 8 lit. a-g din 
Normele Metodologice se 
pot procura tot de la sediul 
societății contra cost și în 
baza unui acord de 
confidențialitate, începând 
cu data de 11.09.1999.

Informații suplimentare 
se pot obține la tel. 094/ 
122979. (Comisia de 
selecție)

X_____ __ __________________ /

SC REFRACTARA SA Baru Mare
Societatea Comercială REFRACTARA SA Baru Mare, județul Hunedoara, cod fiscal 

B2092884. Nr. Registrul Comerțului J20/ 51/ 1991, capital social 14.525.125.000 lei, 
tel./ fax 054/ 770321, Activitatea - produce și comercilizează produse refractare. Cod 
CAEN 2626, Structura acționariatului FPS - 70%, SIF - 22,6%, PPM - 7,4%.

ANUNȚĂ
Adunarea Generală a Acționarilor de la SC REFRACTARA SA Baru, întrunită în 

ședință extraordinară în data de 1.09.1999 a adoptat Hotărârea nr. 4 prin care s-a 
stabilit organizarea concursului de selecție a administratorului/ administratorilor și 
componența nominală a Comisiei de selecție, în conformitate cu prevederile Ordonanței 
de Urgență a Guvernului României nr. 49/ 1999.

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

Ofertele se vor transmite, de către candidați, în plic închis și vor conține documentele 
care să ateste îndeplinirea condițiilor minime obligatorii prevăzute la art. 9, art. 13 lit. 
a), b) și d) sau după caz, la art. 10, precum și propunerile prevăzute la art. 13 lit. c)șie) 
din Normele Metodologice aprobate prin HG nr. 364/ 1999. Ofertele se vor depune la 
sediul societății comerciale până la data de 11.10.1999, ora 15,00.

Prezenta CERERE DE OFERTĂ, anexele acesteia, precum și celelalte documente 
prevăzute la art. 8 lit. a) până la g) din Normele Metodologice menționate mai sus se 
pot procura de la sediul societății, serviciul Contabilitate, începând cu data de 10.09.1999.

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

Interviul candidaților cu plenul Comisiei de selecție se va defășura în data de 
15.10.1999, ora 10,00, la sediul societății comerciale.

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

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


