
Senatorul PNL,
Constantin Blejan, a 

apreciat într-o declarație făcută 
vineri presei că numirea în 
funcția de director la Direcția de 
Sănătate Publică a județului 
Hunedoara a domnului dr. loan 
Rău nu reprezintă decât 
promovarea unui interes de 
partid pe de o parte, iar în al 
doilea rând o poliță plătită 
ministrului Sănătății Hajdu 
Găbor de către președintele

Senatorul______ PNL
Constantin Bleian
declară:

la Deva s-a 
plătit o poliță 
ministrului 

Sănătății
J

comisiei care a ținut concursul. 
Acesta este adevărul pur. 
Președintele comisiei a vrut să- 
i plătească această poliță 
ministrului Sănătății pentru că 
în urmă cu câteva luni de zile 
aceeași persoană cerea public 
schimbarea lui Hajdu Gâbor.

Iar pentru că nu a reușit 
să-l schimbe a dorit să-i 
plătească această poliță.

întrebat dacă această 
poliță se răsfrânge negativ 
asupra activității din domeniul 
sanitar hunedorean, dl 
Constantin Blejan a replicat: 
„Da, foarte negativ, pentru că 
eu ca medic am și părerile 
colegilor mei de la Direcția 
Sanitară. Personal eu sunt 
consternat de ce s-a întâmplat 
și nici nu doresc să mai 
comentez acest lucru", a 
precizat în final senatorul PNL 
de Hunedoara, Constantin 
Blejan.

Cornel POENAR

Legile proprietății merg anevoios

Pământul și pădurile - 
măr al discordiei

Constatând că se apropie 
de bilanț și nu prea are ce 
raporta electoratului din 
promisiunile făcute, actuala 
putere caută să forțeze prin 
toate mijloacele adoptarea 
unor legi care să-i mai aducă 
ceva credibilitate, văzând că 
sondajele, confirmate de 
căderea dramatică a 
economiei și nivelului de trai 
al populației, indică o 
schimbare a macazului, cu 
riscul că orientarea spre 
stânga va aduce noi privațiuni 
interne și externe.

Departe de a face o analiză 
detaliată a mersului așa- 
zisului program de 
schimbare a situației 
României după 1996, vedem 
că după această perioadă, an

în scopul așezării 
agriculturii României pe 
baze solide, eficiente, Jn anul 
1997, Guvernul de la 
București a perfectat cu 
Banca Mondială un acord de 
întrajutorare. Potrivit 
acestuia, BM a promis țării 
noastre un împrumut de 300 
de milioane de dolari. Prima 
tranșă, de 150 de milioane 
de dolari, a fost acordată. A 
doua întârzie deoarece, 
spun reprezentanții BM, în 
politica agricolă românească 
ar fi intervenit schimbări care 
contravin prevederilor din

______________________________
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de an nivelul de trai s-a 
înrăutățit, că producția 
industrială, agricolă și 
investițiile au scăzut, iar 
corupția și economia 
subterană au căpătat 
proporții nebănuite, în ciuda 
organismului prezidențial 
constituit pentru combaterea 
acestor fenomene.

în numele zbaterii pentru 
facerea legilor proprietății 
există mari controverse și 
complexe asupra celor ce 
privesc nu numai casele, ci 
și pământul și pădurile în 
special. Nimeni nu contestă 
necesitatea principiilor 
respectării proprietății, dar 
trebuie ținut seama neapărat 
de posibilitățile actuale ale 
societății românești, fără a

Ordonanțele lui Mureșan 
amâna acordul ASAL

acordul ASAL. Chiar unele 
dintre cele 18 ordonanțe 
elaborate de specialistul în 
electronică din fruntea 
Ministerului Agriculturii, loan 
Mureșan, propuse spre 
aprobare Executivului, ar 
încălca, potrivit aprecierilor 
specialiștilor BM, atât 
clauzele acordului ASAL, cât 
și principiile economiei de 
piață. Argumentându-și 
punctul de vedere cu 
ordonanța privind orga
nizarea piețelor agricole și 
cu aceea referitoare la 
alocarea primelor și

îndatora generațiile viitoare 
la plata unor datorii 
exorbitante. Recent, 
pornind de la astfel de 
considerente, în Polonia s- 
a stabilit ca reconstituirile 
în cazul despăgubirilor, să 
fie făcute la nivelul a 50 la 
sută din valoarea imobilelor, 
nu așa cum se dorește la 
noi potrivit principiului 
“restitutio in integrum”, 
astfel fiind necesar să fie 
băgați datori inclusiv cei ce 
se vor naște de acum 
încolo.

înfocatul deputat 
PNȚCD, Vasile Lupu, 
susține cu înverșunare

Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 8)

subvențiilor destinate 
depozitării grâului, directorul 
pentru România al BM, An
drew Vorkink, a adresat 
Guvernului de la București o 
scrisoare prin care 
recomandă ca respectivele 
acte normative să nu fie 
publicate în Monitorul Oficial 
până când nu se va ajunge 
la un acord asupra lor. în 
consecință, hotărât să 
îndeplinească toate 
obiectivele ASAL, care sunt 
principii concrete ale 
economiei de piață - 
liberalizarea, privatizarea și 

Intrigat de lipsa apei calde.

Primarul Devei acuză 
conducerea 

Termocentralei Mintia
Vineri, în cadrul unor discuții cu mass-media primarul 

Municipiului Deva, Mircia Muntean, a acuzat în termeni duri 
conducerea Termocentralei Mintia, în special pe directorul 
acesteia, dl Victor Vaida.

Sistarea apei calde în continuare în Deva reprezintă, a spus 
Mircia Muntean, „un șantaj politic din partea directorului 
Termocentralei care refuză să dea apă caldă celor care sunt la 
zi cu plățile pentru agentul termic."

Primarul Devei a precizat că deși au fost mai multe discuții 
pe tema apei calde și a fondului de execuție bugetară - 
conducerea Termocentralei Mintia înțelegând exact situația 
existentă - refuză livrarea apei calde. „Este anormal ca să nu 
fie dată apă caldă oamenilor care sunt la zi cu plățile, iar mii 
de copii și bătrâni să fie vitregiți de condiții omenești de viață. 
Consider că aceasta nu reprezintă decât o acțiune politică 
de mic șantaj din partea directorului de la Termocentrală. 
Primăria a plătit din bugetul local opt miliarde de lei deși bugetul 
nu a fost realizat decât în proporție de 70 la sută,” a mai 
apreciat primarul Devei.

Cornel POENAR

desființarea monopolurilor 
, și ținând seama de 

avertismentele lui Andrew 
Vorkink, cu care s-a aflat 
permanent în legătură 
telefonică în ultimele zile, 
premierul Radu Vasile a 
blocat aprobarea ordo
nanțelor de către Executiv, 
spre mâhnirea colegului 
său de partid, loan 
Mureșan. La rândul său, 
ministrul Agriculturii 
susține că ordonanțele nu

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 8)

gWEST BANK
DEVA, Bd. Decedai, 

Bl. E parlor
Telefon 234480 • 

Fax 234483
ACORDA DODÂNZI ATRACTIVE 

LA DEPOZITELE lK LEI
- PERSOANELOR FIZICE

x la 30 de zile - 
55% /an 

prin capitalizare - 
71,2%/an

x la 90 de zile - 
57% /an 

prin capitalizare • 
70,4%/an

\________ , „_____________________ _ ■
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Programul Filialei 
Hunedoara - Deva pentru 
„Luna Crucii Roșii Române” 
cuprinde o multitudine de 
activități. în condițiile concrete 
ale județului nostru, grav 
afectat anul acesta de 
inundații, e firesc să se 
continue acțiunile de ajutorare 
a sinistraților din zonele Rîu 
Mare Retezat, Șoimuș, Vulcan 
și Petroșani. Ei vor primi 
medicamente, alimente, 
îmbrăcăminte și încălțăminte în 
valoare de 120 de milioane de 
lei. în categoria activităților 
sociale se înscrie și 
acordarea de pachete (cu

Septembrie 
- „Luna 
Crucii 
Roșii 

Române” ». . ___ -
alimente, îmbrăcăminte, 
rechizite) pentru 300 de familii 
sărace, între care și cele ce 
fac obiectul centrelor sociale 
din Vulcan și Brad. De 
asemenea, de 10 consultații 
gratuite, acordate prin 
cabinetele care funcționează 
în spațiile Crucii Roșii Deva, 
vor beneficia membri ai unor 
familii foarte sărace.

Cursuri de surori voluntare 
de Cruce Roșie, cu durata de 
2 ani, se vor organiza de 
către subfilialele din Deva, 
Hunedoara, Vulcan, Simeria, 
Orăștie și Călan. La acestea 
se pot înscrie cei ce doresc 
să dobândească o pregătire 
sanitară, cursurile fiind 
susținute de cadre medicale 
calificate.

Un capitol important în 
activitățile lunii septembrie îl 
constituie cel ce se

___________ V. ROMAN

(Continuare în pag. 8)
■_______________________ ___

Fonduri alocate învățământului
9

Finanțarea învățământului 
românesc, destinată investițiilor și 
reabilitării clădirilor instituțiilor 
școlare, s-a concretizat în acest an 
prin alocarea unei sume de 530 de 
miliarde de lei. La crearea acestui 
fond au contribuit Ministerul 
Educației Naționale, Banca 
Mondială și FSDCE.

Potrivit situației prezentate de 
MEN, instituțiilor de învățământ 
superior le-au fost repartizate de la 
bugetul acestui an al MEN 305 
miliarde de lei pentru reparații 
curente, 41 de miliarde pentru 
reparații capitale și 191 de miliarde 
de lei pentru investiții, fonduri din 
care până la sfârșitul lunii august 
s-au folosit bani în proporție de 70- 
80 la sută. Sumele s-au dovedit 
însă insuficiente mai ales în cazul 
căminelor universitare, la care n- 
au putut fi executate lucrări 
majore; 30 dintre acestea sunt în 
reparații capitale iar 10 în lucrări 
de consolidare.

în ce privește învățământul 
preuniversitar, MEN a inițiat un 
Program de Reabilitare a Școlilor, 
în co-finanțare cu Banca Mondială. 
Până acum 150 de școli au fost 
contractate la proiectare, altele 100 
sunt în curs de licitare la proiectare 
iar 250 urmează să se pregătească 
pentru această etapă. Prin 
programul amintit sunt alocate 
anul acesta aproape 30 de miliarde 
de lei iar pentru anul următor sunt 
prevăzute 20 de milioane de dolari.

Cu toate acestea, din cele peste 
27 000 de unități de învățământ 
existente în țară, 17 000 nu au 
primit pentru anul școlar în curs 
autorizație sanitară de funcționare, 
majoritatea din cauza deficiențelor 
igienico-sanitare. Pe de altă parte, 
din totalul celor 190 de obiective de 
investiții care au fost în execuție 
anul trecut, au fost continuate în 
acest an lucrările la 30 de astfel de 
obiective.

Georgeta BÎRLA

Magazinele sătești încearcă să facă 
față cerințelor cumpărătorilor

- Trăim vremuri în care ideea de nou a pus 
stăpânire și în rândul populației de la sate. în 
condițiile în care întreprinzătorii particulari s-au 
răspândit peste tot, iar cooperativele de consum 
sunt considerate a fi un lucru vechi, care este 
pulsul activității acestei instituții, dnă Dorina 
Faur?

- în prezent deservim, pe lângă satele aparținătoare 
comunei și zona Bulzești, prin cele 
11 unități din care doar patru au 
profil de alimentație publică, 
celelalte fiind axate pe desfacerea 
mărfurilor alimentare și industriale.

- în cadrul Cooperativei de 
consum Baia de Criș
funcționează câteva secții de prestări servicii. 
Au căutare în rândul oamenilor, sunt rentabile 
aceste prestații?

- într-adevăr, în localitatea Baia de Criș funcționează 
o frizerie, o secție de închiriat veselă și o brutărie. 
Frizeria are o clientelă fidelă care pare a fi mulțumită de 
serviciile dnei Nelica Tănase, frizeriță, precum și de 
prețurile practicate. Secția de închiriere veselă a adus

f      -■. 
Discuție cu dna Dorina 

Faur, președinte al 
Cooperativei de consuni 

Baia de Criș

în luna august un venit de 600.000 lei în urma solicitărilor. 
Brutăria, care era singura de acest gen din zonă, are 
de suferit de pe urma concurenței. Dacă înainte 
produceam lunar 10-15 tone de pâine, acum cu 3-4 
tone de produse de panificație acoperim cerințele 
cumpărătorilor.

- Cum este aprovizionarea magazinelor 
aparținătoare cooperativei?

- Aprovizionarea se face prin 
depozitele Federalcoop și numai 
mărfurile inexistente în depozit și 
solicitate de clienți sunt asigurate 
prin alți furnizori. Sortimente sunt, 
însă în cantități reduse, deoarece 
nu există desfacere, în special la

mărfurile industriale (îmbrăcăminte, încălțăminte etc). Am 
încercat să aducem la magazine cam tot ce-i trebuie 
omului de la țară: cizme de cauciuc, sandale populare, 
teniși, unelte agricole, cuie (care se găsesc în 
permanență), sârmă ghimpată, sare la sac și alte articole

Cristina CÎNDA

(Continuare în pag. 8)
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în preliminariile “EURO EOOO”

SLOVACIA -ROMANIA 1-5!
Tricolorii s-au ținut de cuvânt. Aproape toți componenții lotului, în 

frunte cu căpitanul Hagi, pronosticau o victorie a lor în fața slovacilor, 
subliniind că valoarea reprezentativei României, experiența sa sunt 
superioare echipei similare a Slovaciei și că ei vor lupta pentru victorie. 
E drept că din formația gazdă au lipsit trei titulari și că tricolorii s-au 
bucurat de prezența în formație a lui Hagi. Dar, românii, prin jocul 
practicat sâmbătă seara la Bratislava, în care vioara întâi a fost marele 
Hagi, ar fi învins orice formație ar fi aliniat antrenorul Josif Adamec! 
Hagi a făcut un meci mare, în meciul cu slovacii, arătându-și măiestria 
în contactul său cu mingea, în organizarea și conducerea jocului și 
rețineți, a luptat cu o ardoare a unui tânăr de 20 de ani, jucând cu 
aceeași disponibilitate ambele faze de atac sau apărare.

Nici nu începuse bine partida și Hagi lasă ca la fotograf pe adversarii 
de pe teren și banca tehnică. Era în min. 6 al meciului și Hagi aflat în 
jumătatea de teren al slovacilor lobcază balonul în față peste adversari 
chiar în fața lui Adrian Ilie (ce plecase ca din pușcă spre careul advers în 
momentul când a văzut că mingea se află la Hagi), “cobra” cu balonul 
primit ca pe tavă, intră în careu neflancat de nimeni, portarul Konig îi 
iese în întâmpinare cu pași mari, repezi, și Ilie îi “strecoară” balonul 
printre picioare și pentru mai multă singuranță îl trimite cu piciorul în 
plasă: 0-1. Slovacii sunt descumpăniți, Adamec, palid la față, vorbește 
singur. Ai noștri sunt stăpâni pe joc, golul le dă această siguranță, dar la 
un contraatac al gazdelor, în min. 22, S. Nemeth, aflat pe partea dreaptă 
a direcției sale de atac, expediază un șut centrare care lovește mâna “ba
ciului” Gh. Popescu și arbitrul indică lovitură de la 11 metri, trasformată 
de Lobont și tabela de marcaj arată 1-1. Tricolorii revin în atac, și în min. 
30, beneficiază de o lovitură liberă de Ia 28-30 de metri. Hagi își așază 
balonul și când ne gândeam ce o să facă, cui anume îi va fi destinat 
balonul, el fără elan prea mare trimite o ghiulea ce atinge “zidul” și 
intră în colțul de sus al porții, și tricolorii preiau conducerea cu scorul 
de 2-1. A fost cel de -al 34-lea gol al lui Hagi la națională. Ai noștri își 
dau drumul la joc, par și mai siguri pe ei și îndeosebi în partea a doua a 
meciului izbutesc să producă derută în rândurile apărării și marchează 
încă 3 goluri slovacilor. Hagi, mereu prezent în toiul luptei, în min. 50 îi 
face din nou pe cei 500 de români prezenți în tribună să-i scandeze 
numele și pe telespectatori să-l aplaude îndelung: se lansează pe partea 
dreaptă și, printr-un artificiu tehnic demn de un fachir, îl depășește pe 
Karhan, și cu stângul șutează puternic în stâlpul din dreapta al porții, 
salvându-l pe Konig de la un gol ca și făcut. Ocaziile la poarta oaspeților 
sunt tot mai dense și mai periculoase în special după intrarea în joc a lui 
Moldovan. Și, în min. 65, se concretizează într-un nou gol al tricolorilor: 
Ciobotariu, urcat în atac își plasează lovitura cu capul, mingea sub 
transversală, apoi cade în spațiul porții și se ridică până în plasa de sus 
- 3-1! Tricolorii, deși rămân fără Hagi din min. 75 (trebuie să fie apt și 
pentru meciul cu portughezii), în locul lui intrând Lupescu, forțează în 
atac și mai înscriu de 2 ori prfn V. Moldovan în minutele 88 și 90, 
încheind meciul cu 5-1, un scor nepronosticat de nimeni care ne-a 
propulsat pe primul loc din grupa a VH-a.

Mâine, tricolorii întâlnesc Portugalia. Să fim alături de ei, sunt 
foarte aproape de calificare la EURO 2000!

ROMANIA: Stelea, D. Petrescu, Gică Popescu, Ciobotariu, Filipescu, 
D. Munteanu, Gâlcă, Hagi (75 Lupescu), Sabâu (82 Ov. Stângă), I. Ganea 
(68 V. Moldovan), Adrian Ilie.

_______________________________________________________ C. SANDU

Azerbaidjan - Portugalia 1-1; Liechtenstein - Ungaria 0-0

... .  —

CLASAMENTUL

Miercuri, 8 septembrie, se dispută meciurile: România - Portugalia, 
Slovacia - Liechtenstein, Ungaria - Azerbaidjan.

1. ROMÂNIA 8 6 2 0 21-2 20
2. Portugalia 8 6 1 1 28-3 19
3. Slovacia 8 3 2 3 9-9 11
4. Ungaria 8 2 3 3 11-7 9
5. Azerbaidjan 8 1 1 6 6-22 4
6. Liechtenstein 8 1 1 6 2-34 4

O DIVIZIA 82
Rezultatele etapei a Vl-a: UT Arad - Chi

mica Tâmăveni 2-0; Gaz Metan - Flacăra Rm. 
Vâlcea 2-0; Olimpia S.M. - Minerul Motru 3-2; 
Corvinul Hd. - UM Timișoara 4-0; Jiul Petroșani - 
Electro Craiova 2-0; Inter Sibiu - FC Drobeta Tr. S. 
2-1; ARO C-lung - ASA Tg. Mureș 0-1; Poli Timi
șoara - Apulum A.l. 0-0; FC Bihor - “U" Cluj 1-1.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: FC Drobeta - Corvinul; 
Electro - Inter; ASA Tg. Mureș - Jiul; FI. Vâlcea - 
Min. Motru; Chimica - Gaz Metan; UM Timiș. - 
UTA; “U" Cluj - Poli Timișoara; Apulum A.l. - ARO 

k C-lung; FC Bihor - Olimpia S.M.

1. CORVINUL 6 4 1 1 12-5 13
2. ASA Tg. Mureș 6 4 1 1 10-4 13
3. Gaz Metan 6 4 1 1 9-4 13
4. U T Arad 6 4 0 2 11-6 12
5. Inter Sibiu 6 4 0 2 10-6 12
6. ARO C-lung 6 3 1 2 8-4 10
7. Apulum A.l. 6 3 1 2 8-10 10
8. Drobeta Tr. S. 6 3 0 3 9-7 9
9. Electro Craiova 6 3 0 3 11-10 9
10. Jiul Petroșani 6 3 0 3 5-8 9
11. U M Timiș. 6 2 2 2 10-12 8
12. “U” Cluj 6 2 1 3 8-11 7
13. FC Bihor 6 2 1 3 8-12 7
14. Chimica T. 6 2 1 3 6-12 7
15. Poli Timiș. 6 1 3 2 8-10 6
16. Olimpia S.M. 6 1 2 3 5-8 5
17. Min. Motru 6 1 1 4 7-12 4
18. Flacăra Rm.V. 6 0 0 6 1-10 0

Opinii, 
declarații, 
după meci

Victor Pițurcă: 
“Normal că scorul 
spune totul, el re
flectă realitatea, 
ceea ce s-a întâm
plat pe teren. Eu 
cred că această 
victorie trebuie să 
o uităm pentru pu
țin timp, fiindcă 
miercuri ne aș
teaptă o partidă 
foarte dificilă și 
fiind suficient un 
rezultat de
egalitate pentru a 
ocupa primul loc. 
Trebuie să ne 
pregătim ca atare.”

Mircea Sandu: 
“Meciul de la Bra
tislava, foarte impor
tant, de unde trebu
ia să luăm niște 
puncte, ceea ce s-a 
și întâmplat spre sa
tisfacția noastră. De 
mare însemnătate 
este partida de 
miercuri cu Portu
galia pentru a ne 
menține în fruntea 
clasamentului și 
clasificarea sigură 
la “EURO 2000".

Vladimir 
Janocko, mijlocaș 
în reprezentativa 
Slovaciei: “E păcat 
pentru acel gol pri
mit de la Hagi. în 

repriza a doua am 
fost nevoiți să des
chidem jocul pen
tru că trebuia să 
câștigăm, dar ex- 
p e r i m e n t a t a 
echipă română a 
profitat de situație 
și ne-a umilit."

Peter Nemeth, 
component al 
echipei gazde: “Am 
jucat slab, dar am 
întâlnit o echipă 
foarte puternică. 
Este un rezultat 
absolut îngrozitor 
pentru noi."

-■

© DIVIZIA C4 DIVIZIA
Rezultatele etapei a VI: Inter Petrila - Caro- 

met Caransebeș 0-1; Univ. Arad - MinaurZIatna 1- 
0; Metalurg. Cugir- Telecom Timișoara 0-1; Aurul 
Brad - Min. Lupeni 3-1; Gl. Reșița - Telecom Arad 2- 
0; Inter Arad - Cuprirom Abrud 1-3; Min. Certej - Min. 
Uricani 3-1; Cetate Deva - CFR Timișoara 6-0; 
Electrica Timiș. - West Petr. Arad 2-1.

CLASAMENTUL
1. TELECOM TIMIȘ. 6 5 1 0 9-4 16
2. Electrica Timiș. 6 4 1 1 15-8 13
3. Min. Certej 6 4 1 1 12-7 13
4. Cetate Deva 6 4 0 2 19-6 12
5. Gloria Reșița 6 4 0 2 7-2 12
6. Aurul Brad 6 3 1 2 7-5 10
7. MinaurZIatna 6 3 0 3 15-6 9
8. Min. Uricani 6 3 0 3 11-11 9
9. Cuprirom Abrud 6 3 0 3 8-11 9
10. Caromet Carans. 6 3 0 3 7-11 9
11. West Arad 6 2 1 3 6-7 7
12. Univ. Arad 6 2 1 3 5-9 7
13. CFR Timișoara 6 2 1 3 4-11 7
14. Metalurg. Cugir 6 2 0 4 4-6 6
15. Telecom Arad 6 2 0 4 7-13 6
16. Min. Lupeni 6 1 2 3 5-9 5
17. Inter Arad 6 1 1 4 9-16 4
18. Inter Petrila 6 0 2 4 1-9 2

Etapa viitoare: Cuprom - Aurul; Telecom 
Arad - Inter Arad; Min. Uricani - Gl. Reșița; 
Minaur - Telecom Timiș.; Caromet - Univ. Arad; 
Min. Lupeni - Inter Petrila; West Petr. Arad - 
Cetate Deva; CFR Timișoara - Min. Certej; 
Electrica Timiș - Metalurgistul.

DIVIZIA 82 O DIVIZIA C4
La Hunedoara scorul etapei

CORVINUL -
U.M. TIMIȘOARA 4-0

După înfrângerea (nemeritată) a Corvinului la 
Chimica Tâmăveni și eșecul în Cupa României la 
Inter Petrila (fost Parângul Lonea) și mai ales 
pierderea a doi jucători de bază - Mitrică eliminat la 
Petrila, iar Marincău la Tâmăveni, întâlnirea cu 
echipa antrenată de experimentatul Costică Rădu- 
lescu a fost așteptată cu interes și prevedere de 
Corvinul. în ciuda unei ploi persistente, ce n-a 
încetat nici o clipă pe întreaga durată a partidei, 
aproximativ 3500 de spectatori au fost prezenți la 
acest meci, proaspăta promovată în Divizia B 
bucurându-se de o bună carte de vizită la 
Hunedoara.

în aceste condiții, cu câteva schimbări în for
mație (Beloia - venit de la Gl. Reșița fundaș 
dreapta), Andrei trecut și el în defensivă în locul lui 
Marincău și tânărul Muth, înlocuitor al lui Mitrică, 
hunedorenii au aplicat tactica bine concepută a 
antrenorului Vichi Roșea - o bună organizare a 
jocului - adaptându-se la terenul înmuiat de apă, 
jucând “dintr-una”, urmărind cu atenție balonul, ce 
se putea opri în unele porțiuni ale terenului și au 
reușit în final, nu numai o victorie la scor, ci și un 
joc plăcut, cu intervenții de ultim moment ale apă
rării în frunte cu Sile Rahoveanu, imbatabil în acest 
meci, dar și acțiuni cursive, cu o bună circulație a 
balonului și finalizări îndelung aplaudate de 
spectatori.

Trebuie să precizăm că, în ciuda scorului, 
oaspeții au etalat un fotbal curat, cu o bună 
circulație a mingii, au acoperit bine terenul, de multe 
ori și-au creat și ei ocazii bune de a înscrie, însă 
când du trecut de apărători, n-au putut să-l înge
nuncheze pe Rahoveanu (la conferința de presă 
C. Rădulescu l-a remarcat în mod deosebit pe 
Rahoveanu, afirmând că va ajunge portar mare).

Din primul minut al jocului, hunedorenii se 
lansează spre poarta lui Almășan, notându-ne 
două faze bine create de gazde, în minutele 7 și 9 
de Șandor, foarte activ, și Muth. în min. 15, e rândul 
oaspeților să-și arate forța în atac, Vascko s-a 
demarcat fulgerător și a scăpat singur cu Lobonț în 
față și portarul hunedorean salvează echipa de la 
un gol ca și marcat! Corvinul răspunde printr-un 
contraatac pe dreapta, Șandor pătrunde cu ba
lonul la picior în careu și este faultat de Costin Bar. 
Lovitura de la 11 m este transformată de Dincă. 
După numai două minute, Dincă șutează de la 25 
de metri spre poartă, balonul este deviat de un 
apărător și se oprește în apă, dar Mocioi pe fază 
ajunge înaintea portarului și înscrie 2-0. în min. 19 
avea să fie 3-0: Muth și Șandor insistă într-o fază 
de atac și ultimul trimite mingea la Pavel, aflat la 14 
metri în careu și-l învinge pe Almășan cu un șut 
sec. în min. 23, Rahoveanu apără, iar în fața lui 
Vascko, fază ce se repetă din nou în min. 31, tot în 
careu, Sile reușind să lobeze mingea peste ata
cantul timișorean. în min. 32 se stabilește scorul 
final. Mocioi, după un un-doi cu Andone, ultimul 
înscrie pe lângă Almășan 4-0.

Și în repriza a ll-a jocul este alert, deschis. în 
min. 49, un nou duel unu la unu - Vascko - Raho
veanu, portarul iese învingător. Oaspeții au alergat 
întreaga repriză după golul de onoare, iar hune
dorenii să mai înscrie măcar o dată, dar în ciuda 
ocaziilor, scorul a rămas același din prima repriză.

CORVINUL: Rahoveanu, Beloia (48 Șchiau), 
Haidiner, Andrei, Gheară, Andone (78 Babarți), 
Muth (75 Ocnean), Dincă, Mocioi, Șandor, Pavel.

Sabin CERBU

Rezultatele etapei a 5-a din 5 sep
tembrie: Dacia Orăștie - CFR Marmosim 1-2; 
Constr. Hd. - Min. Aninoasa 1-4; Min. Bărbăteni - 
Casino Ilia 0-1; Min. Poiana Ruscă - Victoria 
Călan 1-7; Retezatul Hațeg - Met. Crișcior 4-2; 
Victoria Dobra - FC Paroșeni Vulcan 1-0; Univ. 
Petroșani - CIF Aliman Brad 8-0.

CLASAMENTUL
1. CFR MARMOSIM 5 5 0 0 22-2 15
2. Retezatul Hațeg 5 4 1 0 10-4 13
3. Victoria Dobra 5 2 3 0 8-2 9
4. FC Paroș.-Vulcan 5 3 0 2 8-6 9
5. Vict. Călan 5 2 2 1 15-6 8
6. Casino Ilia 5 2 2 1 6-3 8
7. Univ. Petroșani 5 2 1 2 12-9 7
8. Dacia Orăștie 5 2 0 3 13-15 6
9. Min. Aninoasa 5 2 0 3 8-10 6
10. Min. Poiana Ruscă 5 2 0 3 7-16 6
11. Met. Crișcior 5 1 2 2 11-9 5
12. Min. Bărbăteni 5 1 1 3 5-9 4
13. Constr. Hd. ► 5 0 1 4 8-21 1
14. CIF Aliman Brad 5 0 1 4 2-23 1

Etapa viitoare din 12 septembrie: Min. 
Aninoasa - Dacia Orăștie; Casino Ilia - Constr. 
Huned.; Victoria Călan - Min. Bărbăteni; Metalul 
Crișcior - Min. Poiana Ruscă; FC Paroșeni - 
Retezatul Hațeg; CIF Aliman Brad - Victoria 
Dobra^CFRMarmosim UnivPetroșani^^

O partidă ia discreția gazdelor

CETATE DEVA - CFR
TIMISOARA 6-0»
Și această partidă a fost abordată de antre

norul Ionel Stanca, cu același “11” de bază ce 
s-a conturat de la începerea campionatului. Cu 
toate că echipa oaspete este o “umbră" a 
fostului “CFR” timișorean, devenii și-au făcut 
jocul lor permanent orientat spre buturile ad
verse și au reușit să-și creeze o sumedenie de 
ocazii la poarta lui Magiaru, înscriind 6 goluri, 
ratând însă și câteva din ocazii rarisime. Spre 
cinstea lor, ceferiștii nu s-au cantonat în apă
rare, au ajuns și ei în careul advers, dar n-au 
reușit să marcheze nici un gol, deși ar fi putut 
în minutele 25 (Chisăliță), 63 (Damianovici) să 
înscrie din două situații clare de gol.

Devenii au deschis destul de repede scorul 
în min. 6, Szidorak venit în viteză șutează puter
nic în stâlpul din stânga portarului, mingea 
ricoșează în interiorul plasei laterale din dreap
ta lui Magiaru 1-0. După 11 minute, Gigi Ștefan 
centrează de pe stânga în careu și Popa, din 
alergare, reia din voie sus, în colțul porții 2-0. 
Până la pauză, deși se mențin în terenul oas
peților, gazdele mai înscriu o singură dată în 
min. 26 când Gigi Ștefan trimite balonul în fața 
careului mic și Eșanu marchează al treilea gol 
al “Cetății."

Și în repriza a ll-a, devenii exercită o mare 
presiune la poarta adversă. Așa se face că în 
min. 57, la o aglomerație în careul timișorenilor, 
Suditu, dorind să respingă balonul îl lovește 
greșit și-l “tentează" pe Magiaru, înscriind în 
propria poartă. După ce ratează din situații 
excelente (min. 68, 69, 71, 82, 83) în min. 87, 
devenii marchează prin Szidorak al cincilea gol. 
Cu un minut înaintea fluierului final al arbitrului 
Șt. Galovits (Oradea), Ardelean stabilește 
scorul partidei 6-0.

CETATE DEVA: Maria, Bordean, Tănasă, 
Dobrescu (69 Răducănescu), Chira, Luca (62 
Chiliman), Popa, Gigi Ștefan, Szidorak, 
Eșanu, Naniu (54 Ardelean).

S. CERBU
<_________________ ______ /
/----------------------------------------------------------

Minerul Certej - 
Minerul Uricani 

3-1 (l-O)
Victoria din etapa trecută de la Arad i-a 

adus pe elevii antrenorilor loan Petcu și Dumitru 
Gălan în prim-planul luptei pentru locurile frun
tașe, echipa minerilor din Certej fiind hotărâtă 
să demonstreze că este una din echipele de top 
ale seriei. Astfel, în partida de duminică contra 
ortacilor din Valea Jiului, gazdele nici nu puteau 
concepe alt rezultat decât victoria. Și, în acest 
sens, misiunea lui Hanganu & Co a fost relativ 
ușurată de prestația oaspeților care, după ce în 
etapa trecută au dispus la mare luptă de Cetate 
Deva, au părut obosiți pentru un nou “turnir”.

în consecință, jocul a fost la discreția gaz
delor care până în minutul 57, când tabela a 
ajuns să indice 3-0 au presat continuu poarta 
lui Farcaș. Nici nu a început bine partida și, în 
minutul 7, Chezan l-a găsit cu o pasă în dia
gonală pe Polvrea, acesta a pătruns în careu și 
cu un șut plasat la colțul lung a deschis scorul 
1-0.

Repriza sucundă a debutat cu o dominare 
autoritară a gazdelor, hotărâte să se desprindă 
pe tabela de marcaj. întâi, în minutul 49,. în urma 
unei combinații în trei, Fartușnic - Costăchescu 
- R. Scurtu, ultimul preia pe piept și de la 10-11 
metri îl execută pe Farcaș, trimițându-i printre 
picioare: 2-0. Apoi, în minutul 57 , la un corner 
executat de Costăchescu, Mâcnea a reluat cu 
capul, mingea a lovit bara, iar Polvrea a înscris 
din apropiere cu un voie sec: 3-0. La acest 
scor gazdele au redus brusc turația motoarelor, 
permițându-le oaspeților să iasă la joc. Astfel în 
minutul 74, în urma unei viguroase acțiuni per
sonale, Pop l-a învins pe Dobre cu un șut din 
interiorul careului, stabilind scorul final.

MINERUL CERTEJ: Dobre - Fartușnic, 
Filip (53 Mâcnea), Țibichi, Drăgoi, Bozga - 
Chezan, Hanganu (70 Ocolișan), Polvrea - 
Costăchescu, R. Scurtu.

Ciprian MARINUT 
\___________________ ____________ —
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carte sâftc—''
De când clădirea Cămi

nului cultural din comuna 
Baia de Criș a fost 
revendicată și a revenit 
fostului ei proprietar, a 
trebuit să-și mute 
calabalâcul și biblioteca ce 
se găsea în același imobil.

Acum, cele 9000 de 
volume, cât reprezintă 
fondul de carte al 
bibliotecii, sunt înghesuite 
pe vreo opt rafturi (și pe 
lângă ele), într-o încăpere 
veche, întunecoasă, ce nu 
măsoară mai mult de 25 de 
metri pătrați. In plus, în acest 
spațiu mai zace și ceea ce a 
mai rămas din “zestrea” 
căminului cultural - un 
dulap cu costume populare 
și câteva scaune.

“Dinpăcate, există multe 
cărți bune care nu mai au loc 
pe rafturi și trebuie 
împachetate, ele dispărând 
astfel din raza privirii 
căutătoare a cititorilor”, 
menționează cu amărăciune 
dna bibliotecară Anica 

Laza. Pe de altă parte, 
dumneaei rămâne opti
mistă în privința cititorilor 
(460 înregistrați până acum 
în acest an); “întotdeauna 
la Baia de Criș oamenii - 
atât tineri cât și adulți - au 
fost interesați și le-a plăcut 
să citească; așa că cititori 
sunt, numai carte să fie... ” 

De carte însă mai e 
nevoie, mai cu seamă de 
noi apariții editoriale și de 
cărți pentru copii, pentru 
lectura școlară, care se 
dovedesc cele mai 
solicitate. Deocamdată, de 
la bugetul local n-au fost 
alocați bani în acest an 
pentru achiziția de carte; 
cele'mai recente intrări în 
acest sens datează de anul 
trecut, ele valorând 
950.000 de lei (proveniți de 
la primăria locală) și 
respectiv 1,5 milioane de 
lei (donație din partea 
Ministerului Culturii).

Georgeta BÎRLA

între puțin numeroasele maga
zine din Deva, care desfac 
articole pentru nou-născuți, este 
“Materna”, situat pe bulevardul 
“Decebal”. Aprecierea pozitivă a 
unor cumpărătoare vizavi de 
bogata aprovizionare a acestei 
prăvălii și de solicitudinea 
salariatelor ne-a determinat să-i 
trecem pragul.

“încercăm să aducem 
mărfurile direct de la furnizori, 
pentru a fi cât mai ieftine - spunea

La “Materna”

Diversitate de articole,
solicitudine

■

dna Maria Miheț, responsabila 
unității. Există continuitate în 
aprovizionare, trusourile pentru 
ce i m ici su nt corn pi ete tot ti m pu I. 
Am adus personal marfă de la 
Timișoara, București sau Oradea. 
Ne aprovizionăm și de la o 
societate particulară din Călan cu 
port baby, scutece, acoperitoare, 
plapume, pături, saci de dormit. 
Din structura sortimentală nu 
lipsește nimic, nici încălțămintea 
pentru cei mici (nr. 12-14)”.

Viteza de rotație a fondului de 
marfă este mare și datorită 

diversității de modele, realizate 
prin aprovizionarea de la cât mai 
mulți furnizori. în acest mod 
gusturile cumpărătorilor, atât de 
diferite, pot fi satisfăcute. 
Interlocutoarea spunea că se 
ține seamă de solicitările 
clienților, existând un caiet în 
care sunt consemnate acestea 
- în situația în care anumite 
articole nu se găsesc la acea 
dată în magazin - spre a fi aduse. 
Lunar, valoarea desfacerii este 

-

de ordinul zecilor de milioane de 
lei.

Fiind situat într-o zonă 
aglomerată, în apropierea pieței, 
populația care intră să cumpere 
ori să se informeze este diferită. 
Vânzătoarele Liliana Drăgulesc, 
Elisabeta Matei sau Victoria 
Orășan tratează potențialii 
cumpărători cu politețe și 
răbdare, chiar dacă nu sunt 
întotdeauna hotărâți să 
cumpere, invitându-i să revină 
în magazin.

Estera ȘINA

Notarul public
Notarul public Laura 

Flavia Lupulescu își are 
biroul în centrul Hațegului - 
deci are un vad bun.

- Câți notari publici sunt 
în Hațeg?

- Trei, dar doi sunt 
asociați. Birouri notariale 
sunt două. Al meu și încă 
unul.

- Vin oamenii la biroul 
dv?

- Vin. Nu așa de mulți 
cum aș dori, dar numărul 
este în continuă creștere.

- Cu ce probleme?
- Foarte diverse. înta- 

bulări, moșteniri, ipoteci, 
donații, legalizări ș.a.

- în cât timp rezolvați 
solicitările oamenilor?

- Depinde. Legalizările, 
de pildă, le efectuăm pe loc. 
Altele durează mai mult, dar

^ncumJej^ezolvănr^câțjȚia^ Traian BONDOR
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repede posibil.
- Ce taxe aplicați?
- Conform legii nu taxe 

minime, ci maxime. Așa 
cere legea. Și taxa 
depinde de ceea ce 
solicită oamenii.

- Cum se comportă 
lucrătorii biroului cu 
cetățenii, cu solicitanții?

- Cu maximă solici
tudine. îi ascultăm cu 
atenție, le explicăm cu 
răbdare ce acte trebuie să 
aducă, ce trebuie să facă 
ș.a.

- Sunteți implicați In 
privatizate?

- Da. Realizăm legali
zarea actelor ce sunt 
eliberate de diferite 
instituții și organisme. Iar 
concurența stimulează.

O delegație militară 
română condusă de 

generalul Constantin Degeratu, 
șeful Statului Major General, a 
participat, pe 2 - 3 septembrie, 
la Atena, la ceremonia de 
inaugurare a Comitetului Direc
tor Politico-Militar al Forței 
Multinaționale de Pace din 
Europa de Sud-Est (MPFSEE), 
se arată într-un comunicat al 
MApN remis agenției MEDIAFAX.

Reprezentanții României în

Reprezentanți militari ai României au participat la inaugurarea 
Forței Multinaționale de Pace din Sud-Estul Europei

Comitetul Director Politico-Militar 
al MPFSEE sunt Mircea Plîngu, 
secretar de stat pentru Politica 
de Apărare în MApN, colonelul 
Tudor Munteanu - consilierul 
secretarului de stat Mircea 
Plîngu și locotenent-colonel Ion 
Coșcodaru - șef de birou în 
Direcția Operații.

Țările partenere în cadrul 
MPFSEE sunt Albania, Bulgaria, 
FYROM, Grecia, Italia, România, 
Turcia, iar în calitate de 
observatori, Statele Unite ale 
Americii și Slovenia. România va 
contribui la constituirea forței cu 
un batalion de infanterie în 
structură modulară adaptabilă la 

diferite misiuni, un pluton de 
cercetare, unul de transport și 
o grupă de ofițeri și subofițeri 
de stat major. De asemenea, 
pentru nucleul permanent de 
stat major ce va funcționa în 
Bulgaria - la Plovdiv, - începând 
cu 11 septembrie, România va 
pune la dispoziție patru militari 

pentru a fi incluși în această 
structură.

Potrivit planificării, începând 
cu 2003 România va găzdui, în 
garnizoana Constanța, sediul 
comandamentului MPFSEE.

Inițiativa constituirii acestei 
forțe a fost lansată la sfârșitul 
întâlnirii dintre miniștrii Apărării 

ai statelor membre NATO din 
Sud-Estul Europei și miniștrii 
Apărării ai țărilor din regiune 
semnatare ale Partene- 
riatului pentru Pace, întâlnire 
care a avut loc la Sofia, pe 
data de 3 octombrie 1997. 
Organizarea MPFSEE a fost 
discutată în cadrul 
ulterioarelor întâlniri de lucru 
de la Ankara, București, 
Sofia, Tirana, Atena, Roma, 
Skopje și Istanbul.

Poți găsi o oferta
mai bună?

serios!

De la noi, numai vești bune!

* Numai cu conectare ia CONNEX șl în limita stocului disponibil.
•* Prețul nu include TVA. Prețurile diferă în funcție de punctele de vânzare CONNEX. 

Conectarea este gratuită pentru toate serviciile, cu excepția serviciilor de date și fax,

"O™ 99$
I I (maximum) 

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

organizat în toate punctele de vânzare CONNEX! 
Oferta este valabilă până la 16 octombrie.
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La a doua întâlnire l-a omorât n*S

V

Nenorocirea s-a 
petrecut la Livadia, sat 
aparținător comuni Baru. 
Aici, doi oameni în 
puterea vârstei se 
dușmăneau de mai multă 
vreme. Desigur, nu sunt 
nici primii nici ultimii 
oameni care se 
dușmănesc într-o ase
menea colectivitate. 
Treaba este însă că de la 
acest sentiment s-a ajuns 
la crimă. Să vedem deci 
cum s-au derulat 
lucrurile.

Dușmanii se numesc 
lancu Vasile Muntean și 
loan Dîlja. Primul are 45 
de ani și a fost muncitor 
la UMIROM Petroșani, iar 
al doilea, 29 de ani, și a 
profesat meseria de 
mecanic auto. Această 
dușmănie s-a transformat 
de mai multe ori în stări 
conflictuale, mai ales 
după ce consumau 
cantități excesive de 
alcool. Așa s-a întâmplat 
și în ziua în care loan Dîlja 
a fost în vizită la rude 
dintr-un sat apropiat. La 
întoarcere în Livadia a 
intrat în barul Evelyn și a 
început să consume 

Arsenal la domiciliu
Polițiști din cadrul Serviciului arme, explozivi, substanțe 

toxice de la Inspectoratul de Poliție al județului cercetează în 
stare de libertate pe Vasile Chira, 41 de ani, cetățean român 
cu domiciliul în Germania și reședința la Peștișu Mic.

La locuința acestuia a fost găsit un pistol calibru 9 cu gaze 
iritant-lacrimogene, 50 de cartușe aferente, 24 cartușe de 
inițiere pentru rachete și 48 rachete de semnalizare - toate 
introduse ilegal în țară.

"1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Aurel s-a împușcat
Au fost efectuate cercetări pentru luarea măsurilor legale I 

în cauza privind pe Aurel Faur, 51 de ani, din Hunedoara, * 
paznic la SC “Talc Dolomită" SA Hunedoara.

După ce a ridicat arma, aflăndu-se la domiciliu, a tras în 
geamurile încăperii, după care s-a împușcat mortal in cap.

I 
I 

S-a stabilit că sinucigașul datora bani la diferite |
1Icunoștințe, fără ca familia să știe. Creditorii s-au prezentat la 

soția lui Aurel, iar după plecarea acestora a urmat tragedia.

Pagină realizată de Valentin NEAGU

CRIMA
SUB LUPĂ

băuturi alcoolice. în jurul 
orei 18 în bar intră și 
Muntean. Era în stare de 
ebrietate. A mai comandat 
o sticlă de bere. Nu a 
trecut mult timp și..

Dîlja i-a reproșat lui 
Muntean ceva în legătură 
cu pământul. Imediat după 
aceea s-a apropiat de 
masa lui și i- 
a aplicat 
două lovituri 
cu pumnul în 
față, cau- 
zându-i plagă 
la ambele 
buze. între cei doi au 
intervenit barmana și un 
consumator, reușind să-l 
îndepărteze pe Dîlja. 
Muntean nu a ripostat, și- 
a terminat berea și a 
plecat. A ajuns acasă, s-a 
spălat de sânge și a 
hotărât să meargă la alt 
bar să mai bea ceva. 
Fiindu-i frică să nu-l atace 
din nou Dîlja ori alte 
persoane, a luat cu el un 
furtun cu inserție metalică 
la capete. Cu puțin timp 
înainte de a se întuneca a 
ajuns în zona râului Strei. 
Necruțătorul destin a făcut 
ca pe o punte ce

traversează râul să se 
întâlnească din nou cu 
dușmanul său, Dîlja. Din 
declarațiile lui a rezultat 
că, fiind nervos din cauza 
celor întâmplate, a scos 
de sub haină furtunul și i- 
a aplicat lui Dîlja mai 
multe lovituri peste abdo
men, torace și cap.

Loviturile au 
fost foarte 
puternice 
constatăndu- 
se ulterior că 
au produs 
multiple 

fracturi costale, precum 
și ruptura ficatului. Deși 
Dîlja s-a agățat cu 
disperare de un cablu al 
punții, până la urmă a 
căzut în râu, în acel loc 
apa având o adâncime de 
aproximativ 1,5 m și un 
curs tumultuos. După 
comiterea faptei, Muntean 
s-a întors acasă, iar la 
puțin timp a plecat la 
domiciliul unei femei 
unde a rămas peste 
noapte. Dimineața a făcut 
mai multe plimbări, 
relatând unui prieten 
faptul că ar fi făcut ceva 
grav.

în zilele următoare 
părinții l-au căutat pe 
loan în mai multe zone. în 

zadar însă. A fost 
anunțată poliția. Omul a 
fost găsit după trei zile de 
căutări în zona “Poiana 
Mare”, unde în râu există 
o insuliță formată din 
aluviuni. Vâltoarea l-a 
purtat vreo cinci km, 
suferind în acest timp 
plagă contuză fronto- 
parientală dreaptă, fără 
infiltrat sanguin, lancu 
Muntean a recunoscut ce 
a făcut, fapta motivând-o 
prin starea de nervozitate 
generată de incidentul 
din bar.

Expertiza psihiatrică 
efectuată asupra lui 
Muntean a constatat că el 
prezintă tulburări de 
personalitate pe fond 
toxietilic, însă păstrează 
capacitatea psihică de 
apreciere critică a 
conținutului și conse
cințelor faptelor sale, 
având discernământ 
păstrat. Muntean a fost 
trimis în judecată pentru 
comiterea infracțiunii de 
omor.

Ramona Uieț. Hunedoara
Cheltuielile pentru 

repararea ascensorului
Normele metodologice 

pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii locuinței 
nr.114/1996, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.446/ 
1997, prevăd că cheltuielile 
pentru lucrările de întreținere și 
reparații la părțile de construcții 
și instalații aflate în folosință 
comună se repartizează 
proporțional cu cota parte ce 
revine fiecărui apartament 
proprietate, din proprietatea 
comună, așa cum este înscrisă 
în actul de proprietate și însușită 
de adunarea generală a 
proprietarilor. Sunt avute în 
vedere lucrările aferente 
spălătoriilor, uscătoriilor, casei 
scării, subsolului, terasei sau 
acoperișului, podului, precum și 
ascensorului, centralelor 
termice, crematoriilor și altor 
asemenea părți ale condo- 
miniului. Deci, în astfel de 
cazuri, o procedură contrară 
acestor reglementări este 
ilegală. După numărul 
persoanelor care locuiesc în 
clădire se repartizează 
cheltuielile aferente energiei 
electrice consumate pentru 
funcționarea ascensoarelor. în 

legătură cu asemenea 
cheltuieli, repetăm, pentru 
curentul necesar funcționării 
ascensoarelor, Normele 
prevăd că se pot acorda unele 
scutiri, în anumite condiții, pe 
baza hotărârii adunării 
generale a proprietarilor. Este 
vorba de persoanele care 
ocupă apartamente situate la 
subsol, demisol, parter, 
mezanin, precum și la etajul I 
din clădirile fără mezanin, 
dacă în clădire nu există 
amplasate la etajele 
superioare băi, spălătorii, 
uscătorii etc.

de

Ionel Groza. Praștie 
Terenul aferent casei 
locuit
După cum prevăd 

dispozițiile art.36, alin. (2) din 
Legea nr.18/1991 “Terenurile 
proprietate de stat, situate în 
intravilanul localităților, 
atribuite, potrivit legii, în 
folosință veșnică sau în 
folosință pe durata existenței 
construcției, în vederea 
construirii de locuințe 
proprietate personală sau cu 
ocazia cumpărării de la stat 
a unor asemenea locuințe, 
trec, la cererea proprietarilor 
actuali, în proprietatea 
acestora, integral sau, după 
caz, proporțional cu cota 
deținută în construcție". în 
asemenea cazuri rămân 
aplicabile dispozițiile art.23 
din aceeași lege, care 
stipulează că terenurile 
aferente casei de locuit și 
anexelor gospodărești, 
precum și curtea și grădina 
din jurul acestora, determi
nate potrivit art.8 din 
Decretul-lege nr.42/1990, 
sunt și rămân în proprietatea 
privată a cooperatorilor sau, 
după caz, a moștenitorilor 
acestora, indiferent de 
ocupația acestora ori 
domiciliul lor.

Ploaia, ceața, vânturile, 
zilele mai scurte și nopțile 
mai reci sunt numai câteva 
din caracteristicile
anotimpului de toamnă care 
s-a apropiat încet dar sigur.

Condițiile meteo, uneori 
nefavorabile, valorile încă 
ridicate ale traficului rutier, 
campania agricolă de 
toamnă și începerea 
cursurilor școlare cu 
iminente imprudențe ale 
micilor pietoni impun mai 
mult ca oricând pentru 
conducătorii auto adaptarea 
unei maniere preventive de 
conducere.

Anotimp de tranzit de la 
vara cu șoselele uscate la 
iarna cu carosabilul în ge
neral acoperit de zăpadă, 
toamna oferă celor de la 
volan “obstacole” pentru a 
căror trecere cu bine 
necesită multă, multă 
atenție.

Pentru cei care au 
dobândit-o, este necesară 
eliminarea așa-zisulul “stil 
sportiv" de șofat, 
concomitent cu sporirea 
atenției și cu grija de a nu 
comite nici cea mai mică 
greșeală.

Carosabilul umed, 
uneori lunecos, vizibilitatea 
redusă aduc de cele mai 
multe ori modificări 
substanțiale ale condițiilor 
de rulare și de oprire a 
autovehiculelor.

De aceea viteza de 
deplasare trebuie corelată 

cu condițiile meteo-rutiere 
specifice locului și 
momentului.

Nu se mai poate vorbi de 
o viteză legală, ci de o viteză 
impusă de condițiile con
crete ale zonei cu care 
automobiliștii circulă.

O mare atenție trebuie 
acordată trecerilor de la 
porțiunile de drum cu asfalt, 
pe porțiuni pavate cu piatră 
cubică, la drumurile în pantă 
și curbele “strânse”, unde

^Toamna nu se 
mai poate 
vorbi de o 

viteză legală
pericolul derapajului este 
mai mare dacă nu se circulă 
cu viteză adecvată și se 
folosesc necorespunzător 
comenzile mașinilor.

De o foarte mare 
importanță este mărirea 
distanței în mers față de 
autovehiculul din față, fiind 
cunoscut că distanțele de 
frânare cresc în condițiile 
carosabilului umed și 
alunecos.

Depășirea - manevră 
considerată pe bună 
dreptate ca fiind cea mai 
complexă și mai 
pretențioasă, chiar în 
condițiile carosabilului uscat, 

devine în sezonul de 
toamnă o complicație 
deosebit de riscantă, 
întrucât aprecierea 
distanțelor este mai dificilă 
pe timp de ploaie sau 
vizibilitate redusă.

Starea tehnică a 
autovehiculului, dar în 
special mecanismul de 
direcție, frânare, 
climatizare și nu în ultimul 
rând starea pneurilor, 
trebuie să stea în atenția 
“șoferilor toamnei” cărora 
le reamintim următoarele:

9 în condiții de 
vizibilitate redusă 
panourile indicatoare, 
marcajele și chiar 
semnalizările altor 
autovehicule se observă 
mai greu decât în condiții 
normale.

9 Porțiunile de drum 
uscat pot alterna cu 
porțiuni de drum umed, 
alunecos.

9 Pe timp de ploaie 
pietonii, bicicliștii, 
motoretiștii și motocicliștii 
comit mai multe 
imprudențe ca de obicei.

Așadar, atenție auto- 
mobiliști!

în sezonul de toamnă 
veți fi în deplină siguranță 
numai dacă o să 
conduceți preventiv.

Lt.col. Mircea NEGRU 
Inspectoratul de Poliție 
al județului Hunedoara

Fonduri bănești și raporturi

Continuăm să 
prezentăm cele mai 

importante chestiuni legate de 
munca avocatului cuprinse în 
Codul deontologic. Și vom 
începe astăzi cu păstrarea de 
către avocat a fondurilor 
bănești primite de la client. în 
acest sens, Codul spune că 
avocatul poate fi depozitarul 
fondurilor bănești primite de la 
client pentru plata cheltuielilor 
ocazionate de cauză, sau al 
altor fonduri legate de cauză, 
aparținând unor terți, dar 
numai prin intermediul unei 
bănci sau al altei instituții 
similare, unde se va deschide 
un cont special pe numele 
avocatului, cu mențiunea 
titularului sumelor sau cauzei.

Contul poate fi oricând 
verificat de client, iar avocatul 
trebuie să explice și să 
prezinte situația operațiunilor 
efectuate în acest cont, 
păstrând o evidență riguroasă 
și punând la dispoziția 
clientului orice înscris emis de 
bancă. De asemenea, 
operațiunile efectuate trebuie 
să respecte destinația stabilită 
împreună cu clientul, iar 
utilizarea fondurilor în alte 
scopuri sau în interesul altor 
persoane nu este posibilă 
decât cu consimțământul 
expres al clientului.

Desigur, avocații intră în 
raporturi cu o multitudine de 
oameni de diferite profesii. Și 

în primul rând cu magistrații. 
Legat de aceste raporturi, 
Codul precizează că avocatul 
trebuie să se informeze cu 
privire la regulile de 
deontologie specifice 
magistraților și să le respecte 
în orice împrejurare legată de 
desfășurarea activității sale.

Codul deontologic
mniiiul

Apoi, avocatul trebuie să 
dovedească respect, cinste și 
corectitudine față de magistrați, 
tratând în același timp cauza 
cu conștiinciozitate și fermitate, 
în modul considerat de el a fi 
cel mai potrivit cu interesele 
clientului și în conformitate cu 
legea.

Avocatul nu are dreptul să 
ia legătura cu judecătorul 
cauzei, fără să aducă la 
cunoștința avocatului celeilalte 
părți acest lucru. El nu poate 
comunica judecătorului date 
sau documente referitoare la 
cauză, fără a comunica 
avocatului celeilalte părți în 
timp util, cu respectarea 
dispozițiilor procedurale. Nu 
este îngăduit avocatului să 
procedeze cu bună știință la 
inducerea în eroare a 
magistratului sau la furnizarea 
de date ori de acte false în 

legătură cu cauza.
lată și câteva chestiuni 

legate de raporturile dintre 
avocați. Confraternitatea 
este relația de încredere, res
pect reciproc și cooperare 
profesională stabilită între 
avocați. Ea presupune ca 
raporturile dintre avocați, 
indiferent de cetățenia lor și 
de locul exercitării profesiei, 
să se bazeze pe onestitate 
și bună credință. Relația de 
confraternitate nu este opusă 
obligației avocatului de a 
apăra interesele clientului 
său, ea nu împiedică bunul 
mers al justiției, ci îl 
favorizează. în ceea ce 
privește relațiile cu avocații 
din alte țări, Codul stipulează 
că este de datoria avocatului 
să se abțină să accepte vreo 
cauză, la solicitarea unui 
avocat din altă țară, dacă știe 
că nu are competența 
necesară să se ocupe de 
aceasta. în asemenea 
situație, el trebuie să-l sprijine 
pe acel avocat, punându-l în 
legătură cu un alt coleg al 
său, care are competența 
solicitată. Totodată, dacă 
între un avocat român și unul 
străin s-au stabilit relații de 
colaborare, este necesar ca 
aceștia să se informeze 
reciproc cu privire la regulile 
deontologice adoptate de 
barourile lor și să le respecte 
întocmai.
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RĂSPUNDEM LA 
CHEMAREA AM/N77R/LOR

Acum, când se împlinesc 55 de ani de la bătăliile din Poarta de 
Apus a Țării, cei ce ne găsim încă în viață dintre elevii Școlii Militare 
de la Radna și am făcut parte din formația de luptă “DETAȘAMENTUL 
PĂULIȘ” vom răspunde chemării amintirilor mari și tulburătoare și 
vom merge să ne închinăm cu pietate și venerație în fața 
Monumentului Eroilor de la Păuliș.

Răspundem și acum chemării irezistibile a amintirilor ce ne 
leagă de vatra PĂULIȘULUI sfânt, în care își dorm somnul de veci 
colegii noștri eroi: căpitan Ion Fătu, sublocotenent Gheorghe 
Cismaru, alături de elevii sergenți: Blaga, Cașotă, Cuandă, 
Comănescu, Ghergheli, lovi, Lera, Mechenici, Motreanu, Motea, Șerb... 
și mulți, mulți alții, a căror viață s-a frânt acolo, în eternitatea dintre 
cerul și pământul Păulișului, ca țara să aibă pace și libertate.

Acum, când ne apropiem vertiginos de sorocul trecerii în lumea 
umbrelor, la cumpăna de mijloc a lui septembrie, când vom comemora 
55 de ani de la cel mai greu moment al confruntărilor sângeroase 
din câmpia Păulișului (15 sept. 1944), simțim tot mai copleșitoare și 
imperativă chemarea amintirilor. împovărați de tragicul și sublimul 
acestor amintiri, vom păși cu grijă printre mormintele camarazilor 
eroi din cimitirele de la: Radna, Barațca, Cladova, Păuliș, Miniș, 
Ghioroc - și vom presăra crâmpeie de gând, de prețuire și de 
recunoștință la căpătâiul lor.

Vom face popas de rugă și pomenire la Troița atât de dragă 
nouă, de lângă podul de pe șoseaua Deva-Arad, unde a căzut 
căpitanul Fătu și elevii sergenți din preajma sa în cumplita încleștare 
cu dușmanul cotropitor ce ocupase Aradul și înainta furibund pe 
câmpia de vest a țării, cu gând să ocupe întregul Ardeal.

Vom spune localnicilor, adulților, copiilor, bărbaților și femeilor 
să iubească acest pământ și să-l lucreze cu hărnicie și dragoste, 
căci în el s-a scurs sângele eroilor noștri și oasele lor s-au prefăcut 
țărână din care se înalță spre lumină florile și pâinea.

în gândurile noastre vom implora puterea Celui de Sus, care le 
pe toate și pe toți, rugându-l să vegheze cu grija Sa 
cuprinzătoare asupra locurilor în care s-au jertfit elevii de la 

Păuliș și să reverse bunătatea și binecuvântarea Sa peste acest 
colț de pământ numit ROMÂNIA.

Prof. Dumitru SUSAN, veteran de război

Comerțul cu mobilă la Hațeg
Comerțul cu mobilă din 

Hațeg deservește nu numai 
oameni din oraș ci și pe cei din 
toată Țara Hațegului. Fapt firesc 
de altfel întrucât în mediul rural 
nu există unități cu acest profil.

Unitatea unde lucrează 
soții Udrea - Georgeta și Petru 
- este cea mai mare de acest 
fel din localitate. Ținând seama 
de specificul zonei, magazinul 
nu se aprovizionează cu mobilă 
de tip PFL sau melaminat, căci 
aceasta n-are căutare, ci cu 
piese solide, din stejar în spe
cial, simple nu sofisticate și în
zorzonate, care plac oamenilor. 
Astfel de mobilă se aduce de 
la Arad, Lugoj, Caransebeș. 
Unitatea s-a aprovizionat și de 
la SC “Sarmismob" SA Deva, 
dar a renunțat deoarece 
furnizorul a mărit foarte mult 
prețurile.

Ce. mobilă se cumpără? Nu 
garnituri întregi - de dormitor, 
sufragerie ș.a. - că oamenii n-au 
bani, ci piese separate. Azi 
recamierul, peste un timp șifonierul 
ș.a. Se mai cumpără mobilier pentru 
școlari, scaune ș.a. Se practică și 
vânzarea în rate, în general cu 
succes, numai că în oraș și 
împrejurimi sunt foarte mulți șo
meri, așa că aceștia nu pot aduce 
adeverințe de la locul de muncă - 
act esențial pentru a putea apela 
la sistemul respectiv.

Cum este vânzarea? Unitatea 
realizează circa 60 milioane de lei 
pe lună, în medie. Mult - puțin? Mai 
degrabă modest, ceea ce nu-i de 
mirare ținând seama că parcur
gem o tranziție foarte dură ce nu 
dă speranțe că se va termina 
degrabă, în pofida a ceea ce 
declară politicienii buni de gură. 
(Tr.B)

Trezoreria Statului a 
plătit populației 
1441 miliarde lei

f >
O a doua ediție a bursei naționalet r

O a doua ediție a bursei locurilor de muncă va fi organizată de 
Agenția Națională de Ocupare și Formare Profesională (ANOFP), 
în București și în toate județele țării, în cursul lunii septembrie, 
urmând ca rezultatele acțiunii să fie evaluate la începutul lunii 
octombrie, a declarat agenției MEDIAFAX președintele ANOFP, Dorin 
Nicolae Pârvu.

Instrucțiunile de organizare a bursei locurilor de muncă au 
fost deja trimise direcțiilor teritoriale ale ANOFP, care contactează 
agenții economici, cu solicitarea de a furniza numărul locurilor de 
muncă vacante. Cu medierea direcțiilor locale ale Agenției, 
angajatorii pot întâlni și intervieva solicitanții de locuri de muncă, în 
funcție de necesități, a afirmat Pârvu.

Prin această acțiune, ANOFP testează structura cererii pe 
piața forței de muncă, atât din punctul de vedere al numărului, cât 

kși al orientărilor profesionale solicitate.

Trezoreria Statului a plătit 
populației, până în prezent, 
1.141 miliarde lei, reprezentând 
certificate de trezorerie emise 
de Ministerul Finanțelor și 
răscumpărate, precum și do
bânzile aferente acestora, 
pentru emisiunile din perioada 
20 aprilie-20 mai, care au avut 
scadența în perioada 19 iulie- 
26 august.

La prima emisiune de cer
tificate, din 20 aprilie-14 mai, cu 
o dobândă de 80% pe an și cu 
scadența la 19-29 iulie, Ministerul 
Finanțelor a vândut certificate 
în valoare de 1.689 miliarde lei, 
pentru care trebuia plătită o 
dobândă de 338 miliarde lei. Din 
această emisiune, populația a 
răscumpărat certificate în va
loare de 719 miliarde lei, pentru 
care s-a plătit o dobândă de 144 
miliarde lei.

“Persoanele fizice aveau 
trei opțiuni la momentul sca
denței: să nu se prezinte la 
trezorerie, să nu prelungească 
perioada certificatului pentru că 
au fost emisiuni care au fost 
lansate imediat sau să-l lase la 
depozit. Dacă îl lăsau la depozit,

persoanele fizice puteau veni 
oricând la trezorerie să ridice 
contravaloarea certificatului, 
plus dobânda aferentă, plus 
dobânda la depozit care a fost 
pentru iulie și august și cred că 
o s-o menținem și în septembrie 
de 65% pe an”, a declarat 
agenției MEDIAFAX Aron Racea, 
directorul Trezoreriei Statului.

La cea de-a doua emisiune, 
din perioada 18-22 mai, cu 
dobânda de 80% pe an și cu 
scadența la 16-26 august s-au 
vândut certificate în valoare de 
388 miliarde lei, pentru care s-a 
plătit o dobândă de 79 miliarde 
lei.

La scadență, populația a 
răscumpărat certificate în va
loare de 233 miliarde lei, la care 
s-a plătit o dobândă de 46 
miliarde lei.

La 30 august, soldul contului 
trezoreriei era de 3.127 miliarde 
lei, reprezentând certificate 
vândute către populație, iar în 
contul depozitelor constituite la 
trezorerie (pentru persoanele 
care nu au efectuat încă răs
cumpărarea) se găseau 42 
miliarde lei, a spus Racea.

Salariul mediu net pe 
economie

Salariul mediu nominal net pe economie s-a 
cifrat, în luna iulie, la 1.603.869 de lei, cel brut la 
2.020.178 de lei, iar pensia medie lunară a fost, în 
trimestrul al doilea, de 640.536 de lei lunar, 
Informează Comisia Națională pentru Statistică. 
Față de luna iunie, salariul mediu net a crescut 
cu 6%, iar cel brut, cu 5,7%.

Raportul dintre indicele câștigului salarial 
mediu nominal net și indicele prețurilor de consum, 
în luna iulie, a fost de 104,2% față de luna 
anterioară, de 88,6% față de decembrie 1998 și 
de 60,1% comparativ cu octombrie 1990.

Rata inflației în luna iulie a fost de 1,7% față 
una precedentă și de 33% raportat la 

decembrie 1998.
Pensia medie lunară a pensionarilor de 

asigurări sociale de stat, inclusiv pensia 
suplimentară și CASS a fost, în trimestrul al doilea, 
de 640.536 de lei lunar, fiind cu 52,3% mai mare 
decât cea din perioada similară din anul prece
dent și cu 5,9% față de trimestrul anterior.

ÎNCHIDEREA CENTRALEI 
DE LA CERNOBÎL

Centrala nucleară de la Cernobîl va fi închisă la sfârșitul 
anului 2000, a apreciat un înalt oficial ucrainean din cadrul 
sectorului nuclear, relatează AFP.

“Nu ar fi rațional să închidem centrala înaintea lunii 
decembrie a anului 2000, pentru că avem nevoie de 
combustibil în următoarele 420 de zile”, a subliniat Mikola 
Vlasienko, un înalt oficial din conducerea EnergoAtom, 
organism ce coordonează industria nucleară ucraineană.

Autoritățile de la Kiev s-au angajat, în 1995, să închidă 
centrala de la Cernobîl, în anul 2000, în schimbul unui 
ajutor acordat de G-7, în valoare de 3,1 miliarde de dolari, 
din care urmau să fie utilizate 1,4 miliarde pentru 
cumpărarea altor două reactoare.

Dintre cele patru reactoare ale centralei de la Cernobîl, 
doar reactorul trei este în continuare operațional. El este 
însă avariat, lucrările de reparații, începute în luna iulie, 
fiind în curs de desfășurare.

Ministerul Finanțelor a 
stabilit noile niveluri ale acci
zelor la produsele din alcool, 
tutun și cafea, cu aplicabilitate 
din 6 septembrie. “Accizele vor 
fi actualizate prin ordin al 
ministrului Finanțelor, în func
ție de evoluția cursului leu/ 
euro", au declarat agenției 
MEDIA FAX surse din Ministerul 
Finanțelor. Baza de calcul a 
noilor valori ale accizelor sunt 
valorile de la 1 ianuarie 1999.

Acciza la alcool etilic 
alimentar, băuturi alcoolice și 
orice alte produse care conțin 
alcool etilic alimentar cu o 
concentrație mai mare de 0,5% 
în volum, precum și la vinuri, 
produse pe bază de vin cu o 
concentrație de peste 22% în 
volum, la coniac și vin ars 
crește de la 2.640.000 lei/ 
hectolitru alcool pur (la 1 
ianuarie) la 3.432.000 lei/ 
hectolitru alcool pur.

Acciza la băuturi alcoolice 
naturale crește de la 1.800.000 
lei/hl alcool pur la 2.340.000 lei/ 
hl alcool pur. Acciza la vinuri 
nespumoase crește de la 7.200 
lei/hl/1 grad alcoolic la 9.360 
lei/hl/1 grad alcoolic, la vinuri 
spumoase acciza crește de la 
12.000 de lei la 15.600 lei/hl/1 

\______________ ____________

Ministerul Finanțelor a stabilit noile niveluri ale accizelor 
la produsele din alcool, tutun și cafea

grad alcoolic, la vin spumant 
acciza crește de la 36.000 lei la
46.800 lei/hl/1 grad alcoolic, la 
vermuturi și produse pe bază de 
vin cu o tărie de până la 22% 
acciza crește de la 30.000 lei la 
39.000 lei/hl/1 grad alcoolic. La 
bere acciza crește de la 19.200 
lei la 24.960 lei/hl/1grad alco
olic. La țigarete acciza crește de 
la 96.000 lei (la 1 ianuarie) la
124.800 lei la 1.000 țigări plus 
20% din baza de impozitare, la 
țigări și țigări de foi acciza 
crește de la 84. OOO lei la 109.200 
lei la 1.000 de bucăți, la tutun 
destinat fumatului acciza crește 
de la 180.000 lei la 234.000 lei/ 
kg, aceeași și la tutunul de prizat 
și tutunul de mestecat.

Baza de impozitare este: 
pentru produsele din producția 
internă — prețul de livrare, mai 
puțin acciza, respectiv prețul 
producătorului, care nu poate fi 
mai mic decât suma costurilor 
ocazionate de obținerea produ
sului respectiv și pentru pro
dusele din import— valoarea în 
vamă, stabilită potrivit legii, la 

care se adaugă taxele vamale și 
alte taxe speciale, după caz.

La cafea verde acciza crește 
de la 10.800.000 lei/tonă la 
14.040.000 leiAonă. La cafea 
prăjită, inclusiv cafea cu înlo
cuitori acciza crește de la 
14.400.000 lei/tonă la 18.720.000 
lei/tonă. La cafea solubilă ac
ciza crește de la 60.000 lei/kg la 
78.000 lei/kg.

La ape, ape minerale și ape 
gazoase, cu conținut de zahăr 
sau alte produse de îndulcit și 
cu substanțe aromatizante 
acciza crește de la 24.000 lei la 
31.200 lei/hl.

Noile impozite la țițeiul și 
gazele naturale din producția 
internă sunt 67.100 lei/tonă, 
respectiv 125.814 lei/1000mc.

Regimul accizelor și altor 
impozite indirecte este regle
mentat prin Ordonanța 50/1998 
care prevede calcularea și plata 
acestor taxe, începând cu 1 
ianuarie 1999, în lei și reac
tualizarea acestora în funcție de 
rata inflației, prin ordin al mi
nistrului Finanțelor. Astfel, prin 

ordin al ministrului Finanțelor 
accizele la produsele din alcool, 
tutun și cafea au fost reac
tualizate, începând cu 1 iulie, în 
funcție de rata inflației.

Legea 148/1999 de aprobare 
și modificare a Ordonanței 50/ 
1998 anulează posibilitatea 
ministrului Finanțelor de a reac
tualiza accizele trimestrial și 
suspendă, astfel, noile valori 
valabile de la 1 iulie. Ulterior, 
Guvernul a aprobat o ordonanță 
de modificare a Legii 148/1999, 
prin care s-a redat dreptul minis
trului Finanțelor, Decebal Traian 
Remeș, de a reactualiza accizele 
prin ordin, însă nu în funcție de 
inflație, ci în funcție de evoluția 
cursului de schimb leu/euro.

Ordonanța de modificare a 
Legii 148/1999 a fost publicată 
în Monitorul Oficial de luni, 30 
august, oferind posibilitatea 
ministrului Finanțelor de a 
reactualiza accizele la produ
sele din alcool, tutun și cafea. 
“Actualizarea s-a făcut ținând 
cont de nivelurile accizelor la 1 
ianuarie 1999, iar comparația s-a 

realizat de la un curs al euro de 
13.000 lei, la 4 ianuarie, la un 
curs de 17.000 lei, în prezent”, 
au precizat sursele citate.

Ultimele valori ale accizelor, 
anulate de modificările legisla
tive de până acum, au fost 
următoarele:

Acciza la alcool etilic ali
mentar, băuturi alcoolice și orice 
alte produse care conțin alcool 
etilic alimentar cu o concentrație 
mai mare de 0,5% în volum, 
precum și la vinuri, produse pe 
bază de vin cu o concentrație de 
peste 22% în volum, la coniac și 
vin ars -3.286.800 lei hectolitru 
alcool pur.

Acciza la băuturi alcoolice 
naturale - 2.241.000 lei/hl alcool 
pur. Acciza la vinuri nespumoase 
- 8.964 lei/hl/1 grad alcoolic, la 
vinuri spumoase - 14.940 lei/hl/ 
1 grad alcoolic, la vin spumant - 
44.820 lei/hl/1 grad alcoolic, la 
vermuturi și produse pe bază de 
vin cu o tărie de până la 22% - 
37.350 lei/hl/1 grad alcoolic.

La bere - 23.904 lei/hl/1 grad 
alcoolic.

La țigarete -119.520 lei la 
1.000 țigări plus 20% din baza 
de impozitare, la țigări și țigări 
de foi -104.580 lei la 1.000 de 
bucăți, la tutun destinat fu
matului - 224.100 lei/kg, ace
eași și la tutunul de prizat și 
tutunul de mestecat.

Baza de impozitare este: 
pentru produsele din producția 
internă—prețul de livrare, mai 
puțin acciza, respectiv prețul 
producătorului, care nu poate 
fi mai mic decât suma cos
turilor ocazionate de obținerea 
produsului respectiv și pentru 
produsele din import — va
loarea în vamă, stabilită potrivit 
legii, la care se adaugă taxele 
vamale și alte taxe speciale, 
după caz.

La cafea verde 
13.446.000 lei/tonă. La cafea 
prăjită, inclusiv cafea cu înlo
cuitori- 17.938.000lei/tonă. La 
cafea solubilă - 74.700 lei/kg.

La ape, ape minerale și ape 
gazoase, cu conținut de zahăr 
sau alte produse de îndulcit și 
cu substanțe aromatizante - 
29.880 lei/hl.

Impozitele la țițeiul și 
gazele naturale din producția 
internă sunt 64.262 leiAonă, 
respectiv 120.491 lei/1000mc.

J



| CuvântuHîber) ...... ■■ 7 SEPTEMBRIE 1999

Aid s-a investit cu suflet și iieww

- Apelul nostru către dv., 
părinții, este acum de a ne fi 
alături și a ne ajuta mai mult și 
pentru educarea copiilor in spi
ritul respectului față de muncă, 
pentru ordine, disciplină și cu
rățenie, pentru păstrarea bunu
rilor școlii câștigate cu atâta 
efort. Vă rog să vă faceți timp 
să vizitați fiecare colțișor din 
școala noastră. Nu veți fi deza
măgiți. Și așteptăm observații, 
propuneri pentru ca, tot 
împreună, să putem împlini cli
matul creat în școală pentru 
pregătirea copiilor. Pentru că 
vrem ca elevii noștri să se simtă 
în școală ca în familie.

îndemnul dnei prof. Vio
rica Sitaru, director al Școlii 
Gen. Nr. 5 Deva, adresat pă
rinților în prima zi a noului an 
de învățământ, a fost urmat de 
mulți dintre ei. Unii, însă, n-au 
avut nevoie să viziteze școala. 
O cunoașteau bine. în vacanța 
de vară au fost mereu aici, îm
preună cu dascălii, cu copiii, 
cu personalul de serviciu, lu
crând cot la cot, pentru ca școa
la să-și primească elevii la 1 
septembrie într-o casă bine gos
podărită, curată, luminoasă.

Și așa i-a primit! Cei mici nu- 
și puteau stăpâni admirația: 
"Clasa noastră e cea mai fru
moasă! Soclurile și draperiile au 
culoarea mărului", "La noi - 
culoarea cerului", "La noi, băn
cile și soclurile imită marmura ", 
"Coridoarele de la etajul I au 
culoarea caisei", Elevii mai mari 
își invitau colegii pe casa scă
rilor. Pereții de aici au devenit 
adevărate expoziții de artă plas
tică. "Noi suntem autorii dese
nelor. Ne-a îndrumat dna prof. 
Elena Medeanu. In zona aceasta 
sunt sugerate obiectele de învă
țământ: l. română, matematica, 
fizica, chimia, istoria, geografia 
(pe harta județului nostru am 
localizat și Școala nr. 5 Deva), 
biologia, muzica, desenul. Din
colo, temele au fost la libera noas
tră alegere, iar pentru coridoa
rele ce duc spre sala de sport ne
am inspirat din ... sport!"

- Bine că am terminat și e 
frumos! E mândria noastră. 
Ne bucurăm când auzim spu- 
nându-se: "nu e școală mai

Marți, 
7 septembrie

TVR 1
7.00 Matinal Național 9.30 Viață 

de câine 11.00 TVR Cluj-Napoca 
12.05 TVR lași 13.00 TVR Timi
șoara 14.10 Santa Barbara (r) 
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.30 Mistere și minuni (do, ep. 
13) 19.00 TVR Info 19.10 Sunset 
Beach (s, ep. 525) 20.00 Jurnal. 
Meteo. Sport 20.45 Camera mis
terelor 21 .00 Balul (dramă Fr./ It./ 
Germania 1983) 22.50 Jurnalul 
de noapte. Sport

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

Tp-Top, Mini-Top (r) 10.15 Limbi 
străine. Engleză 10.40 O familie 
ciudată (r) 11.10 Stăpânul lumii (r) 
13.00 TVR Info 13.10 Dragostea 
contează (s, ep. 11) 14.00 
Conviețuiri 15.00 Rebelul (s, ep. 
130) 15.50 Țara carnavalului:

cu efort
frumoasă ca a noastră!" A ici 
lucrez de 17 ani. Cei trei băieți 
ai mei aici au învățat. Acum și 
nepoțica e aici, în clasa a IV-a. 
In vara asta n-am fost în con
cediu că noi, femeile de serviciu, 
am făcut toată curățenia - măr
turisește șefa de tură Raveca 
Lăzăreanu. A fost tare mult de 
lucru pentru că s-au zugrăvit și

Școala Generală
Nr.5 Deva

vopsit toate interioarele școlii și 
s-a renovat și exteriorul clădirii, 
care a fost stropit cu praf de 
marmură și vopsit. Colega mea, 
Maria Cirț, a vopsit singură 
toate geamurile. Toate am mun
cit mult, iar acum ne cade bine 
când ne laudă lumea cât e de 
frumos la noi în școală.

Nu numai femeile de servi
ciu, dar nici mulți dintre dascăli 
nu și-au permis concedii, l-au 
ajutat părinți de o frumusețe su
fletească rară: Mircea Capo- 
tescu, Aura Rudeanu, Sârhu, 
Balasz, Rusu, Boacă, Zerbea, 
Brăneț, Stereo... conducerile 
Bancorex, Macon, Casial, Con- 
transimex, CFR, Carmetaplast 
ș.a. prin sponsorizări.

Grupul Școlar Industrial Metalurgic Hunedoara
înființează:

1. ȘCOALĂ POSTLICEALĂ DE MAIȘTRI (2
CLASE):

- maistru mecanic
- maistru electromecanic

2. ȘCOALĂ POSTLICEALĂ DE INFORMATICĂ 
(1 CLASĂ):

- tehnician analist programator (asistent)
Școlarizarea se face prin autofinanțare (cu taxă) 
înscrierile se fac la secretariatul școlii în perioada 1-20 

septembrie.
în cazul în care numărul de înscriși depășește numărul de 

locuri (25 locuri/clasă) se vor susține examene de admitere 
astfel:

1. Pentru școala de maiștri:
a) Maistru mecanic:
- Desen tehnic
- Utilajul și tehnologia meseriei
b) Maistru electromecanic:
- Desen tehnic
- Instalații și echipamente - tehnologia meseriei
2. Pentru școala postliceală de informatică:
- matematică (algebră cls. a Xl-a și a XII-a)

îmcrierea candidaților se face pe baza unui dosar care va 
cuprinde:

- cerere de înscriere
- actul de studii (de absolvire a liceului) pentru școala de 

maiștri sau diploma de bacalaureat (pentru informatică)
- certificat de naștere (copie și original)
- certificat de căsătorie (copie și original)
- copie după cap. 9 din cartea de muncă (numai pentru școala 

de maiștri)
- adeverință medicală din care să rezulte - apt pentru 

meseria respectivă
Precizări:
1. Candidați! pentru școala de maiștri trebuie să aibă o 

vechime de minimum 5 ani în meserie
2. La școala de maiștri se pot înscrie absolvenți de liceu (cu 

sau fără diplomă de bacalaureat) și dacă posedă:
- atestat profesional (certificat de calificare în meserie) și 

liceu
- certificat de calificare obținut prin învățământul liceal
- diplomă de absolvire a școlii profesionale și liceu
3. Pentru școala postliceală de informatică este obligatorie 

absolvirea liceulni cu diplomă de bacalaureat.
Informații suplimentare se pot obține de la secretariatnl 

școlii sau de la telefon 711687 (școală)

Brazilia 16.00 Grecia (s, ep. 147) 
16.45 Santa Barbara (s, ep. 963)
17.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Nimic sfânt 
(s, ep. 8) 19.00 Muzică ușoară 
cu George Rotaru 19.30 Balkano 
22.00 Credo 23.45 In memoriam

ANTENA!

7.10 Cafea cu parfum de fe
meie (s) 8.00 Cutia cu jucării 
10.50 Știri 11.00 Documentar
11.30 Aventuri în junglă (s) 
12.00 Tropical Heat (s) 13.00 
Știrile amiezii 13.15 Viitorul 
începe azi (s) 14.00 Esmeralda 
(s) 15.00 Ape liniștite (s, ep. 
112) 16.10 Luz Maria (s, ep. 78) 
17.00 Știri 17.25 Elena, viața mea 
(s, ep. 36,37) 19.00 Observator 
20.00 Mai iute ca moartea (w. 
SUA '95) 21.45 Fără obligații 
(s) 22.15 Observator 22.50 Film

PRO TV

7.00 Bună dimineața, PRO TV 
e al tău! 10.00 Tânăr și neliniștit

In uniforme cochete (fustițe 
și vestuțe, sacouri), mai mult de 
1260 de elevi au intrat "în nor
mal" la cursuri, pentru că ma
nualele le-au fost asigurate (ex
ceptând două titluri la cl. a VII- 
a), iar dascălii își cunosc orarul 
(din nou, prof, de matematică 
Aurel Vlaicu, director adjunct, l- 
a întocmit cu rigurozitate prin 
figuri geometrice în culori dife
rite în aproape 700 de rubricuțe 
pentru ca fiecare cadru didactic 
să se regăsească!)

Dar pentru a intra în nor
mal, aici, la Șc. Gen. Nr. 5 s-a 
investit mult. S-a investit cu suflet 
și cu efort! Și, pentru că Primă
ria n-a răspuns la nici un apel 
(școala funcționează fără auto
rizație sanitară din pricina insta
lației termice de la subsol pentru 
schimbarea căreia sunt necesare 
sute de milioane de lei), s-au unit 
dascăli, părinți, sponsori, copii, 
jacând din școală o admirabilă 
casă pentru ca, în această toam
nă, să poată sărbători aniver
sarea unui sfert de veac de exis
tență a instituției de învățământ. 
Sărbătoarea va include, cu sigu
ranță, și bucuria izbânzilor unei 
mari familii unite prin demnitatea 
muncii pentru copiii lor.

Lucia LICIU

(r) 10.45 Indiscreție periculoasă 
(r) 12.00 Adevărul gol-goluț (s) 
13.00 Știrile PRO TV 13.10 Ba
bylon 5 (r) 13.45 Ani de liceu (s, 
ep. 2) 14.30 The Wonder Years 
(s, ep. 2) 15.10 Aripile pasiunii (s) 
16.00Tânărși neliniștit (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Rosalinda (s, 
ep. 2) 18.30 Inimă de țigancă (s, 
ep. 90) 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s, ep. 142)
21.30 Mercenarii (s, ep. 32) 22.25 
Știrile PRO TV

PRIMA TV
9.00 Dimineața cu PRIMA 13.00 

Nadine Show 14.00 Karaoke 
Show (r) 15.00 Viața în direct 
16.00 Telenovelă (s) 17.00 
Nadine Show 18.00 Știri 19.00 
Tiberiu & Tibanu 19.15 Karaoke 
Show 20.15 Film artistic 21.30 
Bilanț 22.00 Tiberiu & Tibanu

< ACASĂ

7.00-12.00 Filme și seriale 
(reluări) 12.45 Milady (s)

Grupul Școlar "Grigore Moisil” 
Deva

Anunța
următoarele:

1. CONCURS pentru ocuparea postului de SECRETAR ȘEF. in 
data de 15.09.1999, ora 9. Relații suplimentare la telefoanele 
621206; 621280.

2. Plan de școlarizare pentru Școala Postliceală:
- profil Economic 30 locuri
- profil Administrativ 30 locuri
- Plan de școlarizare pentru Școala Postliceală de Maiștri - 

meseria: Electromecanic - 30 locuri
Clasele sunt autofinanțate.
înscrierile se fac în perioada 15-22 septembrie 1999 la 

secretariatul liceului.
3. Se mai fac inscrieri și pentru clasa a X-a fără frecvență 

(după IX clase de liceu).

Universitatea "Spiru Haret” Blaj
anunță CONCURS DE ADMITERE în 15 și 25 septembrie 1999 

pentru colegiile universitare pedagogice de: institutori-desen, 
institutori-educație fizică, inștitutori-limba franceză și colegiul 
universitar de finanțe și contabilitate.

Admiterea se face numai pe baza mediilor obținute la 
bacalaureat.

înscrierile se fac până în preziua concursului.

Informații la secretariatul Universității din Blaj, str. Dr. Vasile 
Suciu, nr. 26, sau la telefon 711231 prefix 058.

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 Ia telefoane: 054-730601; 730668.

13.30 Maria (s) 14.15 Vieți 
disperate (r) 16.00 Preciosa 
(s) 17.00 Celeste se întoarce 
(s) 18.00 Dragoste și putere 
(s) 18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s) 20.15 
înger sălbatic (s) 21.05 
Concursul "Acasă!" 21.15 
Lanțurile iubirii ‘(s, ep. 58) 
22.10 Milady (s) 23.00 Viața 
lui El Greco (f. biogr. Franța/ 
Italia 1966)

«■HB®*
10.00 întoarcerea acasă 

(dramă SUA 1997) 11.30 
Frontiera roșie (f. suspans 
SUA 1997) 13.15 Acea pisică 
blestemată (co. SUA 1997) 
15.15 Cetățeanul X (dramă 
SUA '95) 17.00 La înălțime 
(f.a. SUA 1997) 18.45 Rap
sodie în roz (f. romantic SUA 
1995) 20.30 Regina frumuseții 
(mister SUA 1997) 22.00 L.A. 
Confidential (dramă SUA 
1997) 0.15 Un tată în plus (co. 
SUA 1997)

TELE 7 ABC 
(canal 34 UHF) 
9.00 Știrile locale (r) 9.15

Sport magazin (r) 9.45 
Matinal Info 10.30 Dintre sute 
de ziare (r) 15.15 Post me
ridian 17.30 Deva Mix 18.05 
Lou Grant (s) 19.00 Secția 
de poliție (s) 20.00
Actualitatea Tele 7 20.45 
Știrile locale 21.00 Dintre 
sute de ziare 22.00 Cutia 
Pandorei 0.00 Știrile locale

PRO TV - DEVA
06.40-07.00 Program comer

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

Redacția nu-și asumă 
i-iodificlrile ulterioare Inter
venite In programole 
.posturilor TV.

Marți,
7 septembrie a.c.

3 BERBEC
Vi se încredințează mai 

multe probleme care par de 
nerezolvat. Sunteți hotărât să 
nu vă dați bătut. Veți lucra mult, 
dar veți refiși. încercările vă 

entuziasmează.

O TAUR
Cineva e atras de farmecul 

dv. Se apropie momentul 
primelor întâlniri. Sunteți carr 
nesiguri, nu aveți încredere în 
forțele proprii. La locul de 
muncă ceva vă va schimba 
optica.

O GEMENI
Nu vă așteptați la nici o 

schimbare, încercați să 
consolidați relația cu 
partenerul(a). Aveți mult de 
lucru, dar munca vă relaxează. 
E posibil să primiți bani pe 
neașteptate.

C RAC
Schimbări convenabile la 

serviciu pentru femeia Rac. Va 
găsi bucurie în muncă, va 
deveni mai eficientă. Vi^a 
bărbaților va fi presărat^R 

neînțelegeri și conflictele 
poate scădea pofta de lucru.

O LEU
Dragostea nu este un 

"serviciu” pe care trebuie să-l 
asigurați. Exigențele dv sunt o 
povară pentru partener. Dacă 
nu vă puteți adapta cerințelor 
societății, nu vă așteptați să fiți 
acceptat.

O FECIOARĂ
Semnați numai acele 

contracte care garanteăză 
profitul pe termen lung. Dacă 
primiți bani, depuneți-i la bancă, 
nu-i cheltuiți. Doamnele au azi 
noroc în dragoste.

O BALANȚĂ
1

Ați visat că v-ațl îmboctf^t 
subit, că ați avut vile, ial^B 

mașini și milioane în banca? 
Visele rămân în memorie, dar 
sunt doar vise.

3 SCORPION
Stare sufletească accepta

bilă, sunteți într-o formă bună. 
Azi este o zi favorabilă pentru 
învățătură. “Iubirea” aflată pe 
alte meridiane este doar o iluzie, 
fericirea fiind prea îndepărtată.

O SĂGETĂTOR
Vă așteaptă sarcini dificile; 

nu vă amăgiți ^mânând diver
sele activități. Totul trebuie să 
vă îndrume către autocontrol, 
căci sunt inutile unele greutăți 
ce le-ați luat în cârcă. S-ar 
putea ca o prietenă să vă 
aducă pagube.

3 CAPRICORN
Deocamdată vă este greu să 

vă destăinuiți, dar veți găsi 
modalitatea până la finele 
săptămânii. Puterea intelectuală 
vă poate ajuta să obțineți 
rezultate.

□ VĂRSĂTOR
Partenerul vă provoacă multe 

griji în aceste zile. O face fără 
intenție însă și nu-i cazul să vă 
supărați. Problemele legate de 
serviciu nu vă lasă să vă 
odihniți.

Z> PEȘTI
încercați să vă stăpâniți pri

virile și impulsivitatea, pentru că 
posibilitatea să dați în bară este 
mare. Feriți-vă de acte necu
getate, care vă tentează în 

^aceste zile. .



Vând tractor 445 V, 
înmatriculat și plug. Tel. 
624659,092/852092 (7219)

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

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

• Vând apartament 3 ca
mere, etaj 1, ultracentral, 
garaj, boxă, pod.Deva. Tel. 
094 781400,214136. (7042)

• 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 casă Blăjeni-Sălă- 
truc, nr. 59, preț convenabil. 
Informații Jurca loan Buiduc 
sau 220574. (7205)

• Vând garsonieră parter, 
Geoagiu Băi, zonă centrală. 
Informații tel. 054/247919 
(8284)

• Vând casă, curte, gră
dină, șură, Bobâlna, nr. 180 
(7076)

• Vând casă, Zdrapți, nr. 
45. Informații la domiciliu 
(7208)

• Vând camion IFA L 50, 
înmatriiculat, numere noi, CI, 
an fabricație 1990, stare 
excepțională. Tel. 631224, 
094593916. (7205)

• Vând Dacia Nova 1310, 
injecție, tel. 247266 sau 092/ 
439588, negociabil. (8274)

• Vând Golf 3, an fabricație 
1994, neînmatriculat, preț 
negociabil. Informații tel. 
092/982956(8281)

• Vând Lada 1500, stare 
perfectă, Stănuș Petru, Căs- 
tău, 139, tel. 054/242387 
(8282)

• Vând VW benzină, ca
pacitate cilindrică 1600 cmc, 
înmatriculat, Barbu Vaier, sat 
Păclișa, baraca 3. (3150)

• Vând autoturism Dacia 
1310, AF 1992, preț con
venabil, 092/519068 (7216).

• Vând tractor U650 M, 
plug, disc, 2 remorci 5 tone, 
combinator, 0,25 ha pământ 
intravilan, casă cu grădină. 
Informații Bîrsău, nr. 175. 
(7210)

• Vând ARO 320, 1993, 
tamponat lateral stânga, 
cabină sașiu de rezervă. Tel. 
651078(6978)

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

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

• Vând chioșc metalic în 
com. Șoimuș, nr. 191, insta
lație electrică, apă, mărime 
4/4 m. (7201)

• Vând mașină italiană 
nouă de fabricat paste făi
noase, 20 kg/h în extrudere, 
cu preuscător încorporat, 6 
matrițe, 10.000 DM. Tel. 
226483. (7204)

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

• 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)

• Vând convenabil piese 
Ford Sierra Combi, stare 
exepțională, tel. 241133 
(8283)

• Vând utilaje carman
gerie, mașină înghețată, 
mașină sifon, apartament 3 
camere (zonă centrală, par
ter), posibilități privatizar 
Informații la tel. 054/651644 
(3389)

• Vând țuică de prune, 34 
grade, 25 OOO/litru. Informa 
tel. 092/403869.

• Vând cameră frigorifică, 
9 mc, 6500 DM. Cumpărțiglă 
veche, tel. 092/282379 
(7214)

• Vând dozator suc, 5 
capete, SUA, preț nego
ciabil, tel. 217334 (7215).

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere 
spațiu comercial, ultra
central, Orăștie, tel. 054/ 
247919(8184)

• Ofer pentru închiriat 
cazan fabricat rachiu, 2201, 
Călan. Tel. 732139 (6565 (7)

• Primesc 2 fete în gazdă, 
Micro 15, tel. 626604 (8110).

• Ofer spre închiriere 
apartament 2 camere, cen
tral, tel. 622305 (6980)

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

/ OFERTE DE 
SERVICII

• Asigur sonorizări pentru 
ocazii deosebite (nunți, bote
zuri) la cele mai avantajoase 
prețuri. Tel. 729645 (6973)

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

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

• S.C. Baia Verde -profil 
încălțăminte, punct de lucru 
Rișca, Brad, județul Hune
doara angajează operator 
programator 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)

• Locuri de muncă pentru 
toate persoanele fără ocu
pație, inclusiv pentru elevi, 
studenți. Nu fiți timizi. Sunați 
chiar acum, ca să începeți de 
mâine. Se oferă câștiguri 
atractive. Tel. 621446 (7070)

• Societate comercială 
angajează vânzătoare pentru 
ABC. Tel. 716816 (6567)

• Ferma nr. 4 legume Deva 
angajează mecanizatori 
agricoli. Informații tel. 226309 
(1698)

• Tânăr, 35 ani, posesor 
Dacia break, solicit angajare, 
aprovizionare-distribuție. Tel. 
215402.(7014)

• Colegiul Național de 
Nursing Carol Davilla Bucu
rești, filiala Orăștie, face 
înscrieri pentru anul de 
învățământ 1999/2000, spe
cialitatea asistent medical 
generalist, zilnic la secre
tariatul școlii din policlinica 
veche stomatologie, între 
orele 14-19. Informații tel. 
054/240011 (8280)

PIERDERI

• Pierdut certificat de 
trezorerie, seria A1-0099865 
eliberat pe numele Maxim 
Petre, în data de 29.04.1999, 
în valoare de 5 milioane lei. îl 
declar nul. (6566)

^COMEMORĂRI

• Soția Florica, fiica 
Rodica, fiul Dorel, ginerele 
Cornel, nora Monica, ne
poții Cristina, Dorian, Râul 
anunță cu durere come
morarea a 6 săptămâni de 
la moartea soțului, tatălui, 
bunicului

TOMA BULBUC
Comemorarea va avea 

loc în 12 septembrie 1999 la 
Biserica Ortodoxă Dobra. 
Bunul Dumnezeu să-i dea 
odihnă veșnică. (7203)

F
• Suntem alături de fa

milia îndoliată la dispariția 
celui care a fost un om 
deosebit

RUSU DAVID
Transmitem sincere con

doleanțe familiei îndoliate. 
Costea Florica și Hogman 
Cornelia. (7213)

World Trade 
Contact S.A.

Partenerul tău

Banca Agricola SA
Sucursala Hunedoara - Deva

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

Tel.: 092-557223
Fax: 092-159059

Hârtie copiator 
Prima Copy 

Hârtie imprimantă; 
hârtie de scris; hârtie 

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

București
Căutăm firme pentru 

colaborare cu profil de 
distribuție sau magazine 
specializate în papetărie.

vinde la LICITAȚIE IMOBIL. 
CONSTRUCȚIE ȘI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ 

DE 7504 MP
situate în Huneodara, B-dul Traian, nr. 5.

Licitația va avea loc în data de 30 sep
tembrie, ora 10,00, la biroul executorilor 
judecătorești de pe lângă Judecătoria Hune
doara.

Informații la telefoane 054/ 213911, 
213949 - Banca Agricolă SA Deva.

în caz de neadjudecare, licitațiile se vor 
repeta la două săptămâni.

S.C. FRAȚII OPREAN 
COM S.R.L.

^RULMENȚI toată gama URB 
repere import

ULEIURI și UNSORI auto și
Jj^j^jjindustriale LUBRIFIN 

§ CUZINEȚI ROMLAG

S.A Cluj-Napoca 
fi cy z

TRUSTUL DE INSTALAȚII - MONTAJ 
ȘI CONSTRUCȚII SA CLUJ 

cu sediul în Cluj - Napoca, str. Pitești, nr. 7 

angajează de urgență DIRECTOR 
pentru zona de activitate 

Alba - Orăștie - Deva 
CONDIȚII:

- studii superioare - specialitatea instalații în construcții; 
-vechime în specialitate minimum 5 (cinci) ani;
- capacitate managerială, onestitate șl probitate 

morală;
- dinamism, spirit organizatoric, abilitate de comunicare;
- disponibilitate pentru program flexibil de muncă.

Cei interesați sunt rugați să depună la sediul șanti
erului din Alba - lulla, str. Zorilor, bl. 280, ap. 122, telefon - 
fax 058/ 816122, până la data de 15 septembrie 1999, 
ora 16,00, dosarul personal cuprinzând:

- Curriculum vitae cu adresa completă;
- fotografie tip pașaport;
- solicitare de angajare.
Informații suplimentare la sediul șantierului din 

Alba - lulla sau la telefon 058/ 816122.

Nu e niciodată prea târziu sa 
alegi... cea mai buna oferta

U BosdiM-Com608 * J Siemens SIO
■ 49 S i 54$

Nokia 5110

89$;
Luni abonament gratuit 
Luni intre 1000 si 15 minute
GRATUITE suplimentar

?h?Pl'î??-1'! Romcom Deva ■ magazin FLAMINGO,
Scc.n.Vri":tel. 054/21 3 1 89, 094/5 1 0849, Deva

SC A©R©TRANSPORT SA HUNEDOARA*
DEVA

Organizează CONCURS DE SELECȚIE A ADMINISTRATORULUI societății
în conformitate ca Normele Metodologice privind încheierea contractelor de 

administrare prin HG 364/1999 și publicate în Monitorul Oficiul nr.213/ 
14.05.1999, partea I, se solicită oferte de participare la concursul de selecție a 

administratorului societății.
Ofertele vor fi depuse la sediul societății SC Agrotransport SA din localitatea 

Deva, str. Portului, nr.2, județul Hunedoara, până la data de 07.10.1999, oro 14.
Criterii de selecție:
1. Aptitudini legate de procesul decizional, cunoștințe in domeniul relațiilor 

economice internaționale (testul se susține la Universitatea Tehnică din 

Timișoara);
2. Absolvirea unor cursuri organizate de instituții în domeniul administrării 

și/sau experiență de conducere într-o societate comercială sau regie autonomă;
3. Elaborarea unor propuneri de restructurare, relansare economică, ocupare 

și formare a foiței de muncă, precum și de privatizare a societății comerciale SC 
Agrotransport SA, având la bază indicatorii de referință, obiectivele și criteriile de 

performanță;
4. Pregătire de specialitate și experiență acumulată în activitatea de 

conducere;
5. Elaborarea unor propuneri de strategii de dezvoltare a societății 

comerciale.
Condidoții vor depune la sediul societății, în plic sigilat:
■ documentele care să ateste îndeplinirea condițiilor minime obligatorii 

prevăzute în Hormele Metodologice la art.9, art.l3, lit a), b) și d) sau după caz la 

art.10;
- ofertă cuprinzând propunerile prevăzute la art.l 3, lit c) și e), din aceleași 

Norme Metodologice.
Documentele prevăzute la art.8 din Normele Metodologice vor fi puse la 

dispoziția candidoților pentru consultare, la sediul societății ■ serviciul contabilitate, 
in zilele lucrătoare, intre orele 8-14, în bazo unui Acord de confidențialitate.

Interviul candidaților cu plenul comisiei de selecție se va desfășura pe data de 

15.10.1999, ora 10, la sediul societății.
Informații suplimentare la telefon 054-214341, la dna ec. BOTA MARCELA.
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Ordonanțele lui Mureșan... r r
o prelungire a acordului 
ASAL, al cărui termen 
pentru acordarea celei de 
a doua tranșe de împru
mut era, cum spuneam 
mai sus, 31 august 1999. 
Așa se întâmplă când se 
acționează dezordonat, 
neținându-se cont de 
angajamentele asumate 
prin contracte și acorduri, 
bune sau rele, încheiate cu 
diferiți parteneri. Iar cei de 
la BM, despre care vorbim, 
nu fac nici un rabat de la 
clauzele bilateral
asumate, neavând vreun 
interes anume să facă 
acte de caritate pentru 
România. Dimpotrivă.

(Urmare din pag. 1)

contravin acordului ASAL, 
dimpotrivă conțin modificările 
cerute de specialiștii Băncii 
Mondiale și a cerut sprijinul 
conducerii BM pentru a 
convinge Guvernul român să 
adopte respectivele acte nor
mative.

întrucât termenul de 31 
august 1999, până la care 
trebuia acordată cea de a 
doua tranșă de împrumut, de 
150 de milioane de dolari, a 
trecut de mult, loan Mureșan 
a invitat în România o 
delegație de experți a Băncii 
Mondiale pentru a analiza la 
fața locului, cu oficialitățile 
competente, schimbările

r DJD-RA Deva își păstrează
i
i
i
i■

echipa de conducere
în urma hotărârilor Consiliului județean Hunedoara 

privind aprobarea Regulamentului de organizare șl 
funcționare a Direcției Județene a Drumurilor - Regia 
Autonomă Deva șl de numire a administratorului la sus- 
numita unitate, întreaga echipă de conducere a fost 
reconfirmată în funcții, respectiv: ing. Tltus lonescu - 
director general și ec. Cojocaru Voicu - director general 
adjunct, ing. Petru Curetean, ing. Gheorghe Palcanin și 
ing. loan Bâja - directori executivi pe principalele 
departamente (comercial, tehnic, mecanic).

Decizia menținerii în posturi a celor cinci specialiști a 
avut la bază nivelul de competență profesională și de 
management, rezultatele pozitive înregistrate de către 
DJD - RA Deva în întreaga activitate. Le dorim noi succese 
pe drumurile județului dar și pe altele! (D.G.)

I 
I
I
I
V

Septembrie - „Luna 
Crucii Roșii Române”

I 
I
I
I 
I
I
I
I
I
I 
I
I
I

y

(Urmare din pag. 1)

adresează elevilor. în 
colaborare cu Inspectoratul 
Școlar Județean în unitățile de 
învățământ se va demara 
acțiunea de constituire, pe bază 
de voluntariat, a echipajelor 
„Sanitarii pricepuți” și 
concomitent se va începe 
pregătirea lor teoretică și 
practică, antrenându-se pentru 
etapele concursului. Tot în școli 
se vor organiza și acțiuni 
sanitar-educative, abordându- 
se cu prioritate temele „Bolile 
transmisibile sexual”, „Con
sumul de droguri, alcool și tutun” 
Ș-a-

Din programul „Lunii Crucii 
Roșii Române" nu puteau lipsi 
preocupările de prezentare și 
popularizare. Expoziții de 

produse în sectorul agricol și 
a urgenta acordarea 
împrumutului prevăzut în 
acordul ASAL. Aceasta 
urmează să sosească în țara 
noastră pe 9 septembrie a.c. 
Neavând răbdare, loan 
Mureșan a ținut să dea o fugă 
până în America, la Wa
shington, că doar are țara 
bani, pentru a discuta per
sonal cu Andrew Vorkink 
această situație presantă din 
agricultura românească, de 
unde s-a întors cu promisiuni 
că delegația BM care va veni 
la București va lămuri 
lucrurile.

După clarificarea situației, 
Guvernul va trebui să solicite

pliante și carte cu genericul 
„Septembrie - „Luna Crucii 
Roșii Române” se deschid la 
sediile filialelor din Deva și 
subfilialelor Hunedoara, Hațeg, 
Brad, Vulcan, Orăștie, Călan, 
Simeria și Petroșani. De 
asemenea, conform Legii 
Crucii Roșii, se vor difuza 
timbre unităților care 
organizează acțiuni cultural- 
sportive.

în vederea obținerii de 
fonduri vor fi realizate 
expoziții cu vânzare de 
obiecte provenite din donații 
ale Crucii Roșii Germane la 
subfilialele din Orăștie, Hațeg 
și Deva. Se preconizează ca 
în această lună să crească 
cu 200 numărul membrilor 
cotizanți de Cruce Roșie.

vntMcn
Vremea va fi 

răcoroasă, cu cerul 
variabil. Ploile vor fi 
cu caracter izolat. 
Vântul va sufla slab 
la moderat. Dimi
neața, local se va 
semnala ceață. 
Temperaturile maxi
me vor oscila între 
18 și 26 grade, iar 
minimele între 6 și 
16 grade Celsius. 
(A. Iursicsin)

Magazinele sătești 
încearcă să facă față...

(Urmare din pag. 1)

cu care noi i-am aprovizionat 
dintotdeauna, și pe care la 
magazinele private nu le găsesc. 
Gândindu-ne în primul rând la 
buzunarul omului de la țară, ne
am străduit să aliniem prețurile, 
însă suntem foarte aproape de 
oraș, iar omul când merge la târg 
își cumpără cam tot ce-i este 
necesar.

- Se știe că în comerț 
există zile și zile, luni în care 
realizările sunt mai mici sau 
mai mari. Cam ce venituri 
realizați lunar, dnă 
președinte?

Z ' . " " A
In zilele de 6, 7 și 8 

septembrie, în județul nostru 
se desfășoară consfătuirea 
inspectorilor de specialitate 
de la învățământul preșcolar. 
Lucrările în plen au fost 
găzduite, în prima parte a zilei 
de luni, de sala festivă 6 
Prefecturii. în programul 
seminarului "Preșcolarii 
acum”, după dezbaterile în

“Preșcolarii 

acum"
plen, au fost incluse și 
activități pe ateliere, 
desfășurate în câteva 
grădinițe din Deva. Ziua a 
doua a consfătuirii își 
derulează acțiunile metodico- 
științifice în zona Brad. Ultima 
zi a lucrărilor a prevăzut 
activități metodice găzduite de 
Grădinița PP7 Deva. 
Programul celor trei zile este 
completat de vizita la Castelul 
Corvineștilor Hunedoara, la 
Muzeul Aurului Brad și în 
Stațiunea Vața-Băi.

Consfătuirea se bucură 
de o participare numeroasă, 
la deschiderea festivă a 
lucrărilor fiind prezente în jur 
de 60 de invitate, ceea ce 
dovedește interesul deosebit 
pentru aplicarea reformei în 
învățământ în general și în cel 

^preșcolar în special. (V.R.)

- Trebuie să menționez 
faptul că unele unități 
realizează venituri importante. 
Acestea ar fi magazinul din 
Bulzeștii de Sus (15-18 mii. lei/ 
lună), cel din Țebea colonie (10- 
15 mil./lună), Popasul Țebea 
(cca. 30 mil./lună) și magazinul 
din satul Rișca (10-12 mii./ 
lună). Pe întreaga Cooperativă 
de consum Baia de Criș, lunar, 
volumul de activitate se 
situează în jur de 150 mii. lei. 
Este puțin comparativ cu cât 
se realiza în anii precedenți, iar 
cauzele ar fi lipsa banilor 
generată de disponibilizări și 
populația îmbătrânită, lipsită de 
venituri.

Promisiuni
în cadrul unei conferințe de 

presă desfășurate acum două 
săptămâni, senatorul PNL de 
Hunedoara, dl Constantin Blejan, 
preciza între altele că începutul 
actualei sesiuni parlamentare 
va avea în vedere o problemă 
de mare importanță pentru 
România - votul legilor 
proprietății.

Acest lucru nu s-a 
întâmplat, iar promisiunea a 
rămas neonorată, a declarat 
vineri senatorul PNL la 
conferința de presă „întrucât 
este foarte greu ca puterea să- 
și impună punctul de vedere din 
cauza opoziției". „O parte din 
PDSR, a precizat dl Constantin 
Blejan, în frunte cu Ion Iliescu, nu 
poate să se debaraseze de 
ideile socialiste și să treacă la 
construirea unei noi societăți, 
fiind una dintre cauzele care a 
făcut ca timp de zece ani legile 
proprietății să rămână 
neclarificate.”

Senatorul PNL a apreciat că 
aceste legi nu s-au votat 
întrucât există o multitudine de 
oameni politici care au pus 
interesul lor în fața interesului 
general. Casele nu s-au 
retrocedat pentru că foarte mulți 
demnitari au pus mâna pe case

fi mai apărut un partid

I

Sub semnătura lui 
Gheorghe Popilean, am primit 
un fax care ne face cunoscut 
că un grup de inițiativă legal 
constituit a hotărât înființarea și 
înregistrarea Partidului Justițiar 
Național Român, partid de 
dreapta.

Organul provizoriu de 
conducere până la primul 
congres va fi Consiliul Național 
al Partidului. în funcția de 
președinte al partidului și al 
consiliului național a fost ales 
cu unanimitate de voturi 
Gheorghe Popilean.

lată și câteva obiective din 
programul politic al noului 
partid.

■ Asigurarea unui 
salariu minim pe economie de 
200 $, în al doilea an de 
guvernare 300 $ și în al treilea 
an de guvernare 400 $.

■ Scutirea de orice 
impozite și taxe pentru familiile

neonorate
la prețuri foarte mici, iar acum 
dacă se votează legile 
proprietății trebuie să le dea 
înapoi, fapt ce nu le convine.

Dincolo de obstrucția pe 
care o promovează opoziția, 
senatorul PNL nu a trecut cu 
vederea obstrucția pe care o 
manifestă și o parte dintre 
„colegii de coaliție”, care au 
unele interese economice și 
de partid în menținerea 
situației create în țară.

întâlnirea cu presa de 
vineri s-a mai dorit a fi, din 
partea senatorului PNL, dl 
Constantin Blejan, și un mijloc 
de a se informa opinia publică 
asupra situației extrem de 
dificile în care se regăsesc 
locuitorii comunei Bunila și ai 
altor zone din vecinătate 
unde, potrivit ultimelor 
informații, nu mai există nici un 
om care să lucreze. în 
majoritate aceștia sunt șomeri, 
iar viața pe aceste meleaguri 
a devenit extrem de grea. în 
acest sens dl Constantin 
Blejan a mai promis că va 
susține, împreună cu factorii 
locali, includerea localităților în 
categoria zonelor defa
vorizate.

Cornel POENAR

care au un venit sub 100 $.
■ înființarea tribunalelor 

economice care vor judeca în 
maximum 30 de zile orice 
pricină cu obiect patrimonial.

■ Achitarea taxelor 
judiciare se va face după 
pronunțarea hotărârilor, 
executarea silită sau plata de 
bună voie a cuantumului 
daunelor materiale stabilite, 
nu după metoda actuală cu 
achitarea taxelor judiciare 
anticipat, metodă accesibilă 
numai oamenilor cu mulți bani.

■ Desființarea 
pușcăriilor și transformarea 
lor în școli, spitale, ferme 
agricole și fabrici.

■ Reintroducerea 
pedepsei cu moartea (moarte 
pentru moarte).

■ Consultanță și 
asistență gratuită în procese 
la toate instanțele pentru cei 
nevoiași. (V.N.)

(Urmare din pag. 1) La închiderea ediției

și puternice 
l-au trimis în

retrocedării

aplicarea principiului restituirii 
integrale a proprietății, fără să- 
i pese câtuși de puțin de 
consecințe, acuzând faptul că 
cei ce situează în prim plan 
interesul național asupra celui 
particular aparțin societății 
comuniste. Evident că aici se 
regăsesc niște interese 
particulare și personale, mult 
mai profunde 
decât cele ce 
Parlament.

Asupra
pământului și pădurilor a 
devenit notorie controversa 
între deputatul Lupu și 
senatorul Făniță. Mai realist, 
senatorul nu acceptă să fie 
atins dreptul de proprietate al 
statului, respectiv de a împărți, 
conform balanței necesarului, 
tot pământul țării și a mai lua și 
de la vecini câteva mii de ha 
pentru a-i mulțumi pe toți 
solicitanții de pământ. Disputa 
între putere și opoziție se 
regăsește și asupra valorii 
despăgubirii, unde puterea 
vrea a lua în considerare 43

milioane lei/ha la teren 
intravilan și 5,3 milioane lei la 
teren extravilan, evident 
aceasta fiind o medie pe țară, 
ceea ce în lipsa unor date certe 
asupra valorii despăgubirilor, 
este refuzată de către opoziție. 
Fără a contesta dreptul asupra 
restituirii proprietății, se nasc 
multe semne de întrebare 
privind modul cum se 
înfăptuiește acest principiu. în 
cele din urmă, chiar șl 
senatorul Triță Făniță a spus că 
este de acord să se restituie 
proprietățile până la 50 de ha 
de teren agricol de familie însă 
nu de persoană, dar cu condiția 
esențială ca înainte de toate să 
nu fie diminuată proprietatea 
statului.

Sunt multiple motive pentru 
ca proprietățile să devină o 
cauză mutată din parlament în 
justiție, așa cum de fapt se 
dorește, o amânare 
permanentă, dar netolerată de 
putere se pare acum în anul

și pădurile
preelectoral. Nu este cazul să 
insistăm asupra măsurilor 
pentru a face ca scopul să fie 
atins, dl Triță afirmând că 
balanța fondului funciar a fost 
ascunsă până acum de către 
țărăniști. Dacă se pleacă însă 
de la principiul că ce-a fost al 
statului și ce s-a recuperat prin 
îmbunătățiri funciare rămâne al 
statului, atunci și PD este de 
acord să se dea 50 de ha teren 
de familie nu de persoană. în 
privința pădurii nu sunt temeri, 
deoarece pădurile există, 
acestea nedistrugându-se în 
măsură exagerată, aici nefiind 
deci cazul de despăgubiri, ci 
doar de restituiri în natură.

Dacă restituirile vor aduce 
sau nu atingerea scopului, 
adică formarea clasei de mijloc 
și creșterea economică, asta 
mai puțin contează. Importantă 
este restaurația proprietății, 
care se crede că va aduce 
avalanșa de investitori promisă 
cu zecile de miliarde de dolari

și cu neașteptata bunăstare pe 
capul românului. De aceea se 
insistă, să priceapă tot 
norodul, că nu mai este vreme 
de așteptare, că restaurația 
proprietății asupra imobilelor 
este cheia succesului națiunii, 
că de abia de acum încolo va 
veni fericirea și capitalismul 
românesc își va arăta 
adevărata față. Convins că așa 
este, dl Lupu savurează deja 
victoria și este convins că 
puterea și-a văzut visul 
împlinit, în ciuda sondajelor 
care arată scăderea 
credibilității coaliției, care n-a 
fost în stare decât să închidă 
firme, să facă șomeri, să ducă 
milioane de oameni în pragul 
disperării, în vreme ce 
potentații vremii se lăfăiesc în 
huzur, de parcă n-ar mai face 
parte din acest popor și n-a; 
mai trăi cu picioarele pe 
pământ. Așa să le ajute 
Dumnezeu, precum gândește 
fiecare la binele acestei națiuni!

Prin acordul de pace 
dintre Israel și Palestina 
se redeschide procesul 

de pace în 
Orientul Mijlociu

• în următoarele cinci luni, Israelul se va 
retrage de pe o suprafață de 11 la sută din 
Cisiordania, ce va fi cedată Autorității Palestiniene 
•Până în octombrie, vor fi eliberați 350 de deținuți 
palestinieni din închisorile israeliene •Negocierile 
pentru o soluție finală, inclusiv posibila creare a unui 
stat palestinian propriu, urmează fie finalizate până 
în septembrie 2000 •încă de pe acum, palestinienii 
vor beneficia de coridoare de trecere între Gaza și 
Cisiordania.

Primul ministru israelian, Ehud Barak, și 
președintele Autorității Palestiniene, Yasser Arafat, 
au semnat un acord care deblochează impasul 
creat în ultimele luni în ce privește aplicarea înțelegerii 
“pământ în schimbul păcii” și deschide calea unei 
reglementări finale a chestiunii teritoriilor palestiniene, 
în calitate de martori, au asistat președintele Egiptului, 
Hosmi Mubarak, regele Adalah al ll-lea al Iordaniei și 
secretarul de stat al SUA, Madeleine Albright, 
parafând textul acordului. (M.B.)
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