
In spiritul leali

Călătoriile AUTO 
ale veteranilor 

de război
în urma multiplelor plângeri ale veteranilor de război cu privire la 

călătoriile gratuite, prevăzute în Legea nr. 44/ 1994, efectuate pe 
autobuzele Societății AUTO - particulare de pe rutele din zonele: 
Brad, Deva, Hunedoara, Orăștie ș.a., conducerea Asociației 
Naționale a Veteranilor de Război - București ne-a comunicat, din 
partea “Autorității Rutiere Române1’ (Inspectoratul rutier din 
Ministerul Transporturilor), că nerespectarea legislației în vigoare 
este sancționată cu amendă. în textul comunicării se precizează: 
“Măsura contravențională ce se aplică este prevăzută la art. 40 lit, 
a din Ordonanța Guvernamentală nr. 44/ 1997 modificată prin 
Ordonanța Guvernamentală nr. 73/ 1998. care stipulează; 
"nerespectarea prevederilor caietului de sarcini al licenței de 
transport se sancționează cu amendă de la 1.600.000 - 2.000.000 
lei dacă vina este a șoferului si se triplează dacă estg vina 
persoanei juridice, respectiv a conducerii societății.”

Biroul executiv al Filialei ANVR din jud. Hunedoara

Interesant pentru conducătorii de firme

Tralnlngul de relaxare și alte servicii
Interviu cu dna ec. riavia Arșoi, director executiv al 
Master Business Center - Centrul de Afaceri Deva

R.: Dnă Arșoi, ne-a incitat 
interesul anunțului dum
neavoastră de pe teletext 
despre „Trainingul de 
relaxare”. Ce ne puteți 
spune despre această 
inițiativă?

F.A.: Această acțiune se 
înscrie între serviciile cu care 
venim în întâmpinarea 
managerilor din județul 
Hunedoara, prin oferte adecvate 
cerințelor lor.

Acest curs se adresează 
oamenilor de afaceri, 
conducătorilor de firme, de 

departamente și compartimente 
având drept scop îmbunătățirea 
performanțelor acestora prin 
diminuarea stresului.

R.: Cum a apărut ideea 
acestui curs?

F.A.: Stilul de viață la care 
ne obligă mediul de afaceri de 
astăzi ne duce la frustrare, 
enervare, iritabilitate, chiar 
deprimare. Avem senzația că 
subordonații ne sabotează, că 
toată lumea este împotriva 
noastră. Obosim prea repede, 
avem insomnii, suntem mereu 
încruntați. Toate acestea sunt

manifestări ale stării de stres.
Trainingul de relaxare pe 

care-l oferim este cea mai 
eficientă metodă și cu efecte 
pe termen lung de combatere 
a acestei boli-Stresul.

R.: Interesant, dar 
pentru că nimic nu este pe 
gratis astăzi, cât ar costa să 
urmăm un astfel de curs?

F.A.: Pentru oamenii de 
afaceri costul este

A consemnat 
_____ Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)
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Pentru timpul liber al elevilor

Piilaiul copiilor 
ist redeschide * .

porțile
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La Matex Deva, se leagă greu firul

M daptându-și 
■* w programul în 

funcție de începerea anului 
școlar, Palatul Copiilor din 
Deva își redeschide și el 
porțile cu două săptămâni 
mai devreme în acest an 
(mai exact astăzi, începând 
cu ora 17,00, când are loc 
festivitatea de deschidere).

Ocupându-se exclusiv de 
timpul liber al elevilor (ca 
instituție conexă a Minis
terului Educației Naționale), 
în sensul instruirii lor prin 
acele activități în cadrul 
cărora ei își regăsesc 
pasiunile ori talentul,

Palatul Copiilor a încercat 
să găsească (și) pentru 
anul în curs cele mai bune 
variante în acest sens. 
“Pentru aceasta - ne spune 
dl Dumitru Lăsconi, 
directorul instituției -, 
instructorii și dascălii 
noștri au fost în școli să 
vorbească direct cu elevii 
pentru a afla ce i-ar 
interesa mai tare; cu atât 
mai mult cu cât 
funcționează deja din plin 
sistemul disciplinelor

Georgeta BÎRLA
(Continuare în pag. 2)

Ca și alte sectoare ale 

economiei naționale, 
industria ușoară a clacat 

masiv după 1989. Dispariția 
CAER-ului a lăsat-o fără 
piețele externe tradiționale și 
nimeni nu s-a gândit să caute 
altele, iar în plan intern cererea 
de mărfuri din domeniu a 
scăzut dramatic, pe măsura 
adâncirii în sărăcie a 
populației. Unele întreprinderi 
și-au schimbat profilul 
activității, multe s-au desființat, 
iar cele care au rămas, 
devenite societăți comerciale 
pe acțiuni, și-au diminuat 
considerabil producția și 
efectivele. Este și cazul SC 
Matex SA Deva.

Românii_______ preferă...
second-hand-ul

îl întrebăm din capul locului pe 
dl ing. Aurel Bălan, directorul 
general al SC Matex SA Deva, 
ce mai face unitatea la acest 
ceas dur al tranziției la 
economia de piață? 
„Supraviețuiește, ne răspunde 
scurt și lămuritor. Chiar așa, 
supraviețuiește. Activitatea de 
producție s-a redus drastic, iar 
colectivul a ajuns de la ceva mai 
mult de 1000 de angajați, câți 
mai aveam la începutul anului 
1990, la doar 277 de salariați în 
prezent. E drept că a crescut 
productivitatea muncii, prin 
înlocuirea unor războaie de 
țesut cu altele mai performante,

însă viața e tot mai grea. Lumea 
are din ce în ce mai puțini bani, 
preferă articolele de 
îmbrăcăminte venite din afară, la 
mâna a doua sau a patra, pe 
care le cumpără mult mai ieftin 
decât pe cele noi, produse în 
țară.”

Dl Aurel Bălan ne vorbește cu 
tristețe cum s-a năruit 
majoritatea suratelor din țară ale 
„Matexului” Deva, cum s-au 
închis toate fabricile de vâscoză, 
cum stăm la mâna exportatorilor 
și importatorilor de acetat, 
vâscoză și chiar poliester, care 
jonglează cu prețurile și 
comisioanele, punând condiții 
peste condiții. Azi, cele mai multe 
unități de confecții din țară

lucrează ,,în lohn”, nu mai 
folosesc decât în mică 
măsură țesăturile indigene. 
Este mai comod. Partenerul 
extern le aduce materia 
primă și tot el le preia spre 
desfacere produsul finit.

Iar la Matex Deva?
Se face export prin 

intermediari. Notabile 
eforturile conducerii unității de 
a găsi beneficiari pentru 
volumul scăzut de produse 
care se realizează în prezent 
la Matex Deva, încât să 
continue totuși activitatea și 
să mențină măcar și puținele

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Recunoscutul artist plastic loan Șeu este autorul 
lucrărilor de sculptură ce sunt expuse in această perioadă la 
Galeriile de artă “Forma” din Deva. Vernisajul expoziției 
organizată de Filiala Deva-Petroșani a Uniunii Artiștilor 
Plastici și de Inspectoratul pentru Cultură al județului 
Hunedoara are loc astăzi, de la ora 18,00. (G.B.)

I 
I
I 
I

in perioada 15-17 septembrie a.c.. Magazinul 
"Computer Shop" din Deva (str.Zamfirescu, lângă 
Bijuteria "Mien") găzduiește o expoziție de artă 
plastică intitulată "EXPO-T" și organizată de 
Asociația Culturală "Teseract" din Deva. Vernisajul
expoziției are loc astăzi (15 sept.), începând cu ora | 

L IT^QO. (G.BJ______________________________________ j
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La Hațeg
Primăria a primit 5,4 
miliarde de lei pentru 

drumul de centură
Viceprimarul orașului Hațeg, dl Nicolae Timiș, ne-a adus 

recent la cunoștință un lucru cât se poate de îmbucurător pentru 
cetățenii localității.

Este vorba de faptul că primăria a primit 5 miliarde și 400 
milioane de lei de ia fondul special al drumurilor pentru 
continuarea drumului de centură al orașului.

- Pentru orașul Hațeg este o realizare extraordinară - spunea 
viceprimarul. în județul Hunedoara nimeni nu a primit o asemenea 
sumă. Este adevărat că ne-am bătut foarte mult pentru a obține 
acești bani, dar am reușit.

De câtăva vreme au început lucrările în mai multe puncte și 
se speră ca acești bani să ajungă pentru realizarea a 80 la sută 
din investiție, varianta DN 66 - DN 68.

Odată finalizat, drumul de centură va duce la 
descongestionarea circulației prin centrul orașului, la eliminarea 
zgomotului și a poluării, la înlăturarea multor neajunsuri create 
de circulația autovehiculelor de mare tonaj prin oraș.

- Deși am primit târziu banii, ținea să precizeze dl Timiș . 
intenționăm ca, prin eforturi serioase, până în noiembrie să ne 
realizăm ce ne-am propus cu acești bani. Dacă nu, riscăm să 
pierdem o parte din ei. Desigur, aceasta depinde și de starea 
vremii, pentru că în construcții nu se poate lucra oricând. Oricum, 
noi într-o lună va trebui să lucrăm de aproximativ un miliard și 
jumătate de lei. Dar, prin eforturi din partea noastră și a 
constructorului care este Direcția județeană de drumuri credem 
că vom reuși acest lucru. (V. NEAGU)

Danca Internațională a Religiilor 

lansează, în perioada 
8-30 septembrie 1999, 
un nou produs bancar

„CERTIFICAT 2000" în USD
cu o dobândă de 6,5% pe an

și scadență la 119 zile
• Valoarea minimă a unui certificat de depozit este 
de 500. USD.
• Plata dobânzii se va face la scadentă.
• Certificatele se pot vinde persoanelor fizice și 

juridice.

Incertitudini, haos în 
reforma sanitară

Până în prezent, 
reforma sanitară prin 
asigurări trebuia să-șl fi 
făcut simțite efectele. 
Contractele de comodat au 
fost încheiate pe un an de 
zile, dar acestea vor trebui 
prelungite pe o durată de 
cinci ani. Potrivit acestora, 
medicii de familie (care 
funcționează în spații ale 
Direcției Sanitare) primesc 
fără a plăti chirie cabinetele 
în care l-a prins reforma. 
“Ordonanța cabinetului” le 
dă voie să funcționeze în 
structuri fără personalitate 
juridică sau ca SRL-url, 
cum funcționează cei 
privatizați.

La Dispensarul Compa

niei Mlnvest Deva medicii 
aveau statut de medic de 
întreprindere. LI s-a dat 
însă posibilitatea să opteze 
pentru medic de familie și 
au optat pentru aceasta, 
opțiunea fiind însă 
condiționată de hotărârea 
Consiliului de administrație 
al companiei. “Pentru noi 
este o situație favorabilă, 
față de aceea a altor colegi 
de la dispensare de 
întreprindere - afirma dr. 
Elena Florea (lucrează aici 
și dr. Nell Goțiu). Eu am 
contract de închiriere, un 
act important, fără de care 
nu puteam să-mi depun 
dosarul la Colegiul 
Medicilor și la Direcția de

Sănătate Publică. în 
această Idee a trebuit mai 
întâi să discut cu 
conducerea companiei. 
Colaborarea a fost 
favorabilă, directorul fiind 
un om deschis, tranșant, 
la care am găsit 
înțelegere. Totuși chiria 
este mare, de 1,28 dolari 
pe mp”.

Acum, când se pune 
problema contractului de 
comodat, medicii de aici 
sunt dezavantajați, față de 
cel care funcționează în 
spații ale Ministerului 
Sănătății. “Dacă între- 

_________ Estera SÎNA
(Continuare în pag. 2)
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(Urmare din pag. 1) 

locuri de muncă rămase. în 
principal se confecționează 
țesături pentru căptușeli, pentru 
care există comenzi și în țară și 
la export. „Aproape 80 la sută 
din volumul de asemenea 
materiale îl exportăm indirect, 
prin câteva firme din Capitală, 
subliniază dl director Aurel 
Bălan.

Tot pentru export am executat 
anul trecut câteva loturi de haine 
de lucru, care ne-au adus bani 
frumoși. Acum, partenerul 
german, de fapt un conațional, 
foarte patriot, din Maramureș, 
stabilit în Germania, ne-a făcut o 
comandă și mai serioasă de 
asemenea produse. Vom depune 
tot efortul s-o onorăm, antrenând 
la execuția ei și alți parteneri, 
întrucât noi nu mai avem atelier 
de croit și nici secție de confecții. 
Sunt niște haine foarte reușite."

(Urmare din pag. 1) Palatul copiilor
alternative, or noi trebuie să 
ne ferim de concurența 
ofertelor ce se fac în cadrul 
acestora”. Apoi, în opinia 
conducerii palatului, “totul 
depinde de tactul pedagogic 
al profesorilor, de măiestria 
cu care se adresează copiilor, 
pentru a reuși nu doar să-i 
atragă Ia cursurile noastre, 
dar și să-i păstreze cât mai 
mulți ani aici”.

Pentru cei interesați, 
Palatul Copiilor vine cu 
noutăți semnificative în 
acest an. Astfel, cercul care 
s-a dovedit cel mai 
frecventat, respectiv cel de 
informatică, va funcționa din 
nou cu două norme 
(profesori: Daniela Acimov 
și Constantin Lupu); în 
plus, e în curs de concre
tizare o idee a primăriei 
locale, confrom căreia ar 
urma ca în curând cursanții 
să beneficieze de calcula
toare performante, printr-o 
formă de închiriere a

Miercuri
15 septembrie
îvr i

10.00 Povești de 
adormit copiii (s) 12.05 TVR 
lași 13.00 TVR Timișoara 
14.10 Santa Barbara (r) 
15.00 Integrale 17.00 Video
disc folcloric 17.30 O familie 
ciudată (s) 18.10 Mistere și 
minuni (do) 19.10 Sunset 
Beach (s, ep. 530) 20.00 
Jurnal. Meteo. Sport 20.45 
Camera misterelor 21.00 
Lumea bărbaților (s, ep. 24)
21.30 Impact 22.00 Miracole 
(s, ep. 19) 23.0 Jurnalul de 
noapte. Sport 23.15 Români 
fără frontiere

r/R 2
8.50 Tip-Top, mini-Top

10.15 Limbi străine. 
Franceză 10.40 O familie 
ciudată (r) 11.10 Stăpânul 
lumii (s, ep. 11) 12.00 
Ultimul ■ tren 13.10 
Dragostea contează (s, ep. 
18) 14.00 Emisiune în 
limba maghiară 15.00 
Rebelul (s, ep. 137) 16.00

La Matex Deva
Creanțe - datorii - profit, 

Matex Deva se confruntă și cu 
alte probleme. Unii mai fură din 
fabrică, alții umblă cu tot felul de 
reclamați, care sunt, s-a dovedit, 
nefondate, în timp ce majoritatea 
face front comun în jurul 
conducerii, împreună înving 
greutățile și duc unitatea înainte. 
Firul, rupt brutal acum 10 ani, se 
leagă greu. Unitatea este 
privatizată în proporție de 60 la 
sută, iar cei din consiliul de 
administrație veghează la 
existența ei. „Este foarte greu s- 
o menținem pe linia de plutire, în 
condițiile când materiile prime din 
import sunt atât de scumpe, 
când lucrăm cu credite bancare 
și dobânzi apăsătoare, când 
cererea este mică, însă n-avem 
voie să cedăm, consideră dna 
Victoria Sâncrăian, directorul

acestora de către firme 
recunoscute în domeniu. Tot 
din categoria noutăților fac 
parte și cursurile la 
secțiunile de muzică ușoară 
(realizate în colaborare cu 
elevi ai Colegiului Național 
“Decebal” - profesor Tiberiu 
Nicula) și de orchestră - 
muzică populară (profesor 
Gelu Onțanu), reluarea 
activității de șah (profesor 
Doru Hotăran), precum și 
deschiderea unei secții de 
performanță la aerobic. 
ceea ce va aduce anumite 
avantaje în perspectiva 
competitivității (profesor 
Adriana Chiriliuc, care 
coordonează și cercul de 
dans modern). Pe de altă 
parte, vor funcționa în 
continuare cercurile de 
aeromodele (coordonat de 
Ladislau Balo), navomodele 
(ing.Marcel Stratulat), cine- 
fQț.0 (prof. Mirc&a Sasu), 
UNICEF - Limbi străine 
(prof. Eva Paralescu), ma

Grecia (s,e p. 155) 16.465 
Santa Barbara (s, ep. 971)
17.30 Medicina pentru toți 
18.00 Nimic sfânt (s, ep. 13) 
19.00 Tinere talente 19.30 
Față în față cu autorul 20.00 
Un înger de fetiță (co. SUA- 
1998) ’ 21.30
Teleenciclopedia (r) 22.20 
Studioul șlagărelor 23.00 
Farmece (r)

ANTENA!
10.00 Știri 10.15 Cafea 

cu parfum de femeie (s) 
11.00 Fete de provincie (s, 
ep. 9) 11.30 Inspirația 
Carolinei (s, ep. 23) 12.00 
-Tropical Heat (s, ep. 51) 
13.00 Știrile amiezii 13.15 
Viitorul începe azi (s, ep. 26) 
14.00 Esmeralda (s) 15.00 
Ape liniștite (s, ep. 118) 
16.00 Luz Maria (s, ep. 82) 
17.00 Știri 17.25 Elena, viața 
mea (s, ep. 49, 50) 19.00 
Observator 20.00 Arma 
supremă (f.a. SUA 1997) 
22.00 Observator

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 

economic al societății. E drept 
că avem datorii la unii furnizori 
și la bancă, la bugetul statului, 
însă creanțele sunt mai mari 
decât datoriile, așa încât, per 
global, lucrăm cu profit, iar 
ratele împrumutului bancar și 
dobânzile aferente reușim să le 
plătim la timp, să achităm 
salariile personalului, chiar 
dacă sunt destul de modeste, 
raportat mai ales la dificultățile 
diurne ale vieții.”

în finalul discuției noastre, 
alminteri agreabile, ca 
întotdeauna cu oameni modești 
și onești, l-am întrebat pe dl 
Aurel Bălan:

- Și care-i perspectiva 
fabricii?

- Dar a economiei naționale 
care este? - ne-a răspuns cu 
subînțeles.

chete-jucării (ing. loan 
Ștefan), atelierul fanteziei 
(prof.Gertrude Gyulay), 
orientare________turistică
(antrenor Florin Firescu), 
radiogoniometrie 
(antrenor Marius Pante- 
limon), carturi si mecanică 
auto (prof. Gheorghe 
Hoțea), acordeon (profesor 
Vasile Belean), electro
tehnică (profesor Amalia 
Cucu), precum și cele două 
cercuri dintre cele mai 
premiate din cadrul 
Palatului Copiilor - de 
artă populară tradițională 
românească (profesor 
Mircea Lac) și ansamblul 
folcloric “Pădureanca” 
(profesor Dumitru Lăs- 
coni). Acesta din urmă a 
participat de altfel cu 
puțină vreme în urmă la 
două importante festivaluri 
din Franța (“Sărbătoarea 
afinei” și “Crame 
deschise”).

Tânăr și neliniștit (r) 11.00 
Doctor în Alaska (s, ep. 103)
11.45 Melrose Place (r)
12.30 Adevărul gol-golut (s, 
ep-31) 13.00 Știrile PRO TV 
13.05 Babylon 5 (s, ep. 23)
13.45 Ani de liceu (s, ep. 8)
14.15 Miracolul tinereții (s, 
ep. 9) 14.45 Familia Bundy 
(s) 15.15 Aripile pasiunii (s, 
ep. 90) 16.00 Tânăr și 
neliniștit (s, ep. 833) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 
Rosalinda (s, ep. 8) 18.30 
Inimă de țigancă (s, ep. 96)
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Walker - polițist texan (s, ep. 
14) 21.30 'Fotbal: Liga 
Campionilor (d) 23.15 
Chestiunea zilei 23.30 Știrile 
PRO TV

AGASA
6.00 - 12.35 Seriale și 

filme (reluări) 14.15 Maria 
(s) 15.00 Viața noastră (s) 
16.00 Preciosa (s) 17.00 
Căsuța poveștilor 17.30 
Dragoste și putere (s) 18.20 
Acasă la bunica (rețetă 
culinară) 18.30 Renzo și 
Adriana (s) 19.30 Lanțurile 
iubirii (s) 20.20 Căsuța

(Urmare din pag. 1)

nesemnificativ, fiind de 
1.680.000 lei/pers. pentru un 
număr de 28 de ore, respectiv 
60.000 lei/oră.

R.: Ce alte servicii 
interesante mai oferiți?

F.A.: Am dezvoltat un nou 
departament - de Selecție și 
Evaluare de personal.

R.: Ce înseamnă selecția 
de personal?

F.A.: De exemplu, dacă 
firma X are nevoie de secretară: 
ne precizează criterii privind 
vârsta, pregătirea, experiența, 
alte abilități și competențe cerute

Trainingul de relaxare__________.
- și salariul care urmează să-l 
plătească persoanei respective.

Noi recrutăm persoanele 
care corespund criteriilor, 
organizăm un interviu, după 
care alegem trei persoane pe 
care le recomandăm 
managerului. Decizia finală îi va 
aparține.

R.: Ce beneficii au 
patronii care apelează la 
aceste servicii?

F.A.: Patronul care 
apelează la serviciile noastre 
beneficiază de:

• Economisirea timpului pe 
care l-ar irosi cu intervievarea 
unui număr mare de potențiali 
angajați, unele persoane fiind 
total necorespunzătoare;

• Garantarea competenței 
persoanelor prezentate, 
datorită implicării unui 
profesionist în selecție și 
evaluare;

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

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

poveștilor 20.30 înger 
sălbatic (s) 22.30 Vedeta 
(dramă SUA 1952)

PRIMA TV
8.00 Dimineața cu 

Prima 13.00 Nadine Show 
14.00 Karaoke Show (r) 
15.00 Viața în direct (em. 
socială) 16.00 Telenovelă 
17.00 Nadine Show 18.00 
Știri 19.00 Tiberiu & Tibanu
19.15 Karaoke Show 20.15 
Comisarul Rex (s) 21.00 
Serial 22.00 Tiberiu & 
Tibanu 22.15 Știri 22.45 
Revista presei 

■hbo B
10.00 Viata în sălbăticie 

(f.a. SUA '’87) 13.00 
Categoria grea (co. SUA 
1994) 14.45 Ucigaș virtual 
(SF SUA 1995) 16.30 
Cetățeanul X (thriller SUA 
’95) 18.15 L.A. Confidential 
(f. p. SUA 1997) 20.30 
Iubire fără vârstă (co. 
romantică SUA 1993)
22.30 Lexx (s). 23.15 
Avalanșa (thriller SUA 
1998) 1.00 Nu privi în urmă 
(thriller SUA 1996)

• Garantarea unor 
trăsături de personalitate 
cerute de meseria respectivă, 
trăsături evaluate cu ajutorul 
unor teste psihologice 
recunoscute pe plan mondial.

R.: Ce înțelegeți prin 
evaluare de personal?

F.A.: Și acesta este un 
nou serviciu izvorât din nevoia 
de a sprijini managerii pentru 
ca aceștia să fie scutiți de 
fluctuații de personal, să 
reușească să-și păstreze 
oamenii cheie, să mărească 
performanțele angajaților, să- 
și stabilească un sistem de 
salarizare orientat pe 
performanțele angajaților.

R.: Am înțeles, dar în 
ce constă evaluarea 
oferită de Centrul de 
Afaceri MASTER?

F.A.: Evaluarea este un 
proces simplu și foarte 
eficient pentru patroni, care 
constă în acordarea unui 
scor de performanță pentru 
fiecare angajat după o serie 
de criterii stabilite de patron. 
Această procedură permite 
o diferențiere între angajați, 
care are efecte privind 
mărirea sau micșorarea 
salariului și sistemul de 
promovare. Astfel patronul își 
va cunoaște mult mai 
obiectiv angajații și nu va 
irosi bani pentru personal 
ineficient.

R.: Vă mulțumim 
pentru amabilitate și vă 
urăm succes în 
continuare.

TELE 7 ARC
(canal 34 UHF)

9.00 Știrile locale (r)
9.15 Deva Mix (r) 10.30 
Dintre sute de ziare (r) 11.15 
Cutia Pandorei (r) 15.15 
Post meridian 17.30 La 
izvorul dorului 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 Reporter Tele 7 0.00 
Știrile locale 0.20 Ora H - 
emisiune de confesiuni

PRO TV - DEVA
06.15-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 
-10.00 “Bună dimineața, PRO 
TV e al tău!" (coproducție cu 
stațiile locale) 10.00-10.45 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.00-17.30 Știrile PRO 
TV (coproducție) 22.15- 
22.30 Știri locale

Redacția nu-și asumă 
modificările ulterioare 
intervenite în programele 
posturilor TV.

Incertitudini, 
haos in 
reforma 
sanitara

(Urmare din pag. 1)

prinderea nu vrea să 
accepte contractul de . 
comodat - spunea dna 
doctor Florea - va trebui să 
plătim chirie. Vom încerca 
să abordăm această 
problemă cu conducerea, 
dar nu știu care va fi 
reacția”.

Deoarece nu s-au 
făcut încă publice normele 
metodologice, medicii 
plutesc în incertitudine. 
Nu știu cum vor fi plătiți, 
întreaga activitate a unui 
medic se va transforma 
într-un punctaj în funcție 
de numărul pacienților 
înscriși pe lista acestuia 
șl de serviciile medicale 
complementare, exclusiv 
consultația. Nu se cu
noaște încă valoarea 
punctaiului care trebuie 
stabilită de Casa Națională 
de Asigurări de Sănătate, 
în colaborare cu Minis
terul Finanțelor și 
Ministerul Sănătății.

Nu se cunoaște data la 
care se vor încheia 
contractele cu Casa de 
Asigurări de Sănătate. 
Inițial s-a spus că va fi 1 
Ianuarie ’99, apoi 1 aprilie, 
în fine era aproape sigur 
că data va fi 1 iulie '99, 
pentru ca acum, la 
început de septembrie, 
să nu se mal știe nimic 
concret. Medicii participă 
periodic la ședințe, cu 
prilejul cărora pun 
întrebări la care nu 
primesc nici un răspuns. 
“Dar nu cei de la Casa de 
Asigurări de Sănătate 
sunt vinovați. Așteaptă și 
dumnealor să afle răs
punsul de la București”, 
afirma interlocutoarea

Situația medicilor de 
familie, foști medici de 
întreprindere, este deli
cată. “Am făcut liste și le- 
am depus - spunea dr. 
Florea. Pe lista mea sunt 
nu numai mineri angajați, 
cei disponibilizați și 
pensionari cu familiile lor, 
ci mulți alți paclenți din 
teritoriu care au optat 
pentru a veni aici. Eu 
funcționez pe cheltuiala 
exclusivă a întreprinderii, 
spitalul nu-ml dă nimic, 
dar pacienții pe care i-am 
preluat de la alte 
dispensare beneficiază 
de consultație, rețetă, 
injecție, alte consumabile 
care costă. Deci, eu fac 
economii spitalului, în 
timp ce cheltuiește între
prinderea”.

Cum am mai aflat, o 
situație de-a dreptul 
disperată este aceea a 
medicului și asistentelor 
de la Țesătoria de Mătase, 
unde întreprinderea șl-a 
luat mâna de pe perso
nalul medico-sanitar, în 
ideea că va fi preluat de 
Casa de Asigurări, în 
prezent nefilnd plătit de 

l nimeni.
X.___________________________ Z
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Gabi Szabo - atleta mondială 
a anului - și “fenomenul 

Nadia”

Maria Olaru - CSS Cetate Deva - 
campioană națională de 

senioare

Anul 1999 a fost anul ma
rilor victorii ale atletei Gabi 
Szabo, micuța bistrițeancă legi
timată la clubul Rapid reușind 
uimitoarea performanță de a 
încheia cu victorii toate cele 11 
curse la care a luat startul în 
acest sezon competițional. La 
Campionatele Mondiale de sală 
din Japonia (3-5 martie) Gabi 
a cucerit două medalii de aur la 
1500 și 3000 de metri, la Su- 
pcrliga Europei din Franța (19- 
20 iunie) s-a clasat pe primul 
loc în aceleași probe de 1500 și 
3000 metri, iar la Campionatele 
Mondiale în aer liber de ia Se
villa (20-29.august) românca a 
obținut medalia de aur și titlul de 
campioană mondială la 5000 m. 
în paralel cu aceste competiții, 
Gabi a dovedit că este imba
tabilă, câștigând toate cele șase 
etape din Golden League: Oslo 
(30 iunie), Roma (7 iulie), 
Paris (21 iulie), Monaco (4 au
gust), Zurich (l l august) și 
Bruxelles (3 septembrie), per
formanță care i-a adus un pre- 

Lmiu de 500 000 de dolari. în 

fine, la ultima competiție interna
țională importantă, desfășurată 
recent la Berlin, Gabi a triumfat 
în cursa de 5000 de metri, mai 
trecându-și astfel în cont încă 
250.000 de dolari.

în urma acestor uimitoare 

performanțe Gabi Szabo este cu 
siguranță sportiva anului în Ro
mânia, și e foarte probabil ca și 
Federația Internațională de Atle
tism să o declare atleta mondială 
a anului. Reușitele Gabrielei, 
maniera ci impresionantă de a 
câștiga și sumele foarte mari înca
sate au generat în "lumea micilor 
sportivi din România” un feno
men asemănător cu cel provocat 
de performanțele Nadiei Comă- 
ncci. Astfel dacă după reușitele 
Nadiei Centrele școlare de gim
nastică au fost luate cu asalt, 
acum în urma performanțelor 
Gabrielei sunt foarte solicitate 
pistele de atletism, mulți părinți 
dorind să-și îndrume copiii 
înspre practicarea acestui nobil 
sport.

Măgulită, dar uimită de a- 
ccst fenomen, la toate emisiunile 

de televiziune la care a parti
cipat, în toate declarațiile date 
presei, Gabi a dorit să-i pre
vină pe noii amatori de atletism 
de sacrificiile și greutățile pe 
care le presupune acest sport. 
’’Pentru atingerea unor astfel de 
performanțe este nevoie, pe 
lângă talent, de o muncă tita
nică, de numeroase ore de an
trenament, de nebănuite sacri
ficii. Totuși sportul nu înseam
nă doar performanță, ci și să
nătate și plăcere astfel că deși 
n-aș putea să fiu antrenoarc și 
să impun astfel de sacrificii 
sportivilor, le recomand tuturor 
să practice atletismul” - a de
clarat cu modestie Gabi Szabo.

Luni dimineață atleta a fost 
premiată de Ministerul Tine
retului și Sportului alături de 
ceilalți medaliați la Campio
natele Mondiale, iar seara a 
fost invitată de onoare alături de 
primul ministru al României, dl 
Radu Vasile, la emisiunea 
"Chestiunea zilei” de la PRO 
TV.

Ciprian MARINUȚ t

Sala Sporturilor Transil
vania din municipiul Sibiu, 
recent inaugurată, a fost 
gazdă ospitalieră a Cam
pionatelor Naționale de 
gimnastică pe echipe și in
dividual ale maeștrilor. Du
pă aproape 30 de ani, ora
șul de pe Cibin a reușit să 
organizeze diin nou o com
petiție de prim rang, deși a 
dat mereu valori interna
ționale la loturile reprezen- 

j tative. Ediția din acest an a 
fost însă o realizare din toa
te punctele de vedere.

La masculin - Rareș 
Orzață și clubul pe care îl 
reprezintă - CS Dinamo s- 
au impus fără probleme în 
fața unor parteneri de va
loare mai mică.

întrecerea feminină ne-a 
prilejuit reîntâlnirea cu câ
teva dintre cele mai titrate 
gimnaste din lume: Simona 
Amânar, Corina UngureanU, 
Claudia Presecan, Maria 
Olaru și cele două Andreea 
(Răducan și Isărescu), s-au 
luptat pentru un loc pe po
diumul naționalelor din 

1 acest an. Noua campioană 
absolută la individual com

pus este Maria Olaru - CSS 
Cetate Deva, care a dominat 
întrecerile cucerind locul I cu 
un total de 38.882 pct. Ea a 
fost urmată de Andreea Ră
ducan (CSS Bârlad) 38.615 
pct. și Andreea Isărescu (CSS 
Onești) - 38.381 pct. Din pă
cate Simona Amânar a avut 
probleme, pe care sperăm să 
le depășească, astfel încât ea 
să se prezinte la valoarea cu
noscută în cadrul Campio
natelor Mondiale din China.

Revenind la concursul de 
la Sibiu, remarcăm faptul că 
Maria Olaru, Oana Ban, Odette 
Susinschi, Ioana Petrovschi, 
Petronela Vasiu și Elena Siabu 
au alcătuit echipa Clubului 
Cetate Deva, s-au situat pe un 
loc II, cucerind medaliile de 
argint, după selecționata CSA 
Steaua București.

în finalele pe aparate - 
Maria Olaru a fost cea mai 
bună la sărituri, paralele și 
bârnă (cu cea mai mare no
tă din concurs - 9.90 pentru 
evoluția la acest aparat) și 
pe locul secund la sol, după 
Simona Amânar.

La junioare - Odette Su
sinschi - locul I la paralele, 

Ioana Petrovschi - locul I la 
bârnă și III la sol, iar 
Petronela Vasiu - locul I la 
sol.

Dl prof. Ion Bădoi - di
rectorul CSS Cetate Deva, 
ne-a declarat că rezultatele 
obținute de reprezentantele 
clubului devean sunt me
ritate, dar ar fi fost cu certi
tudine mai bune dacă la 
junioarele care au evoluat 
s-ar fi acordat o atenție de
osebită și la pregătirea să
riturilor de concurs. Se 
poate afirma că este o re- 
vitalizare a activității și o re
venire a sportivelor de la 
clubul devean, între meda
liatele competiției
naționale.

Să nu uităm contribuția 
esențială la obținerea 
acestor rezultate a antre
norilor Octavian Belu și 
Mariana Bitang - pentru 
sportivele din lotul repre
zentativ - Maria Olaru și 
Oana Ban, a celor de la 
clubul devean - Monica 
Mițiu și Cristian Enoiu, core
graf fiind Vaier Puia.

Nicolae GAVREA

Patru deveni la naționaler

Iîn perioada 17-25 septem
brie a.c., Federația Română de 
I Șah organizează la Tușnad 

semifinala Campionatului națio
nal de seniori și senioare - 
ediția 1999. Deși ar fi trebuit să 
participe cu cinci sportivi se
niori plus juniorii și junioarele, 
Clubul de șah din Deva va fi

reprezentat doar de patru ju
cători. Dl Comeliu Hotăran, pre 
ședințele clubului devean, jus
tifica această situație prin fap
tul că “cele doar 25 de mili
oane lei alocate de Primăria 
municipiului Deva nu sunt sufi
ciente pentru a asigura depla
sarea întregului lot.”

Sponsorizați o campioană?
în urmă cu câțiva ani, cam

pioana națională de junioare nu 
a avut bani să facă deplasarea 
la Campionatul Mondial, astfel 
că reprezentanta României la 
acel turneu a fost vicecam- 
pioana națională care în cele 
din urmă ... a câștigat titlul su
prem, devenind Campioană 
Mondiala. în aceeași situație se 
află campioana națională din 
acest an Viorica Istrate (ma-

estră FIDE) - legitimată la Clubul 
de șah din Deva - care deși s-a 
calificat pentru Campionatele 
Mondiale nu are bani pentru a 
face deplasarea. Facem pe 
această cale un apel de suflet 
către toți agenții economici hu- 
nedoreni rugându-i să ajute în 
măsura posibilităților Clubul de 
șah din Deva pentru ca tânăra 
șahistă să poată participa la 
Campionatul Mondial.

Șah și turism la Geoagiu - Băi
în urma rezultatelor de 

prestigiu obținute de sportivi 
de la Clubul de șah din Deva și 
a seriozității cum s-au orga
nizat toate turneele județene, 
Federația Română de specia
litate i-a încredințat clubului 
devean misiunea onorantă de 
a organiza în acest an Cam
pionatul Național de echipe 
mixte, Divizia B. Astfel, în pe
rioada 9-17 octombrie, SC 
Germisara din stațiunea

Geoagiu - Băi va fi gazda 
acestui puternic concurs șa- 
hist, la care și-au anunțat parti
ciparea peste 25 de echipe din 
țară. Turneul este un fericit 
prilej pentru câteva echipe din 
județ (cele din Lupeni, Călan, 
Hunedoara) de a reveni în 
Campionatul național, iar pentru 
stațiunea Geoagiu - Băi este o 
ocazie de a avea turiști și în 
extrasezon.

Ciprian MARINUȚ

MINERUL LUPENI - INTER PETRILA 2-111-11
Venită la Lupeni după victoria din Cupă asupra unui Jiu 

scăpat din matcă, Inter Petrila a cedat destul de ușor în fața 
minerilor din Lupeni ce încep să viseze cu ochii deschiși, diriguiți 
de astă dată de un cârmaci al cărui loc era de mult așteptat pe 
banca ce o râvniseră și alții dornici de mărire, acela de care se 
legaseră pe vremuri destinele fotbalului local și nu numai: Carol 
Crăiniceanu.

Echipa s-a mișcat bine în teren, adversarul nepunându-i de 
data aceasta prea multe “contre", deși în min. 11 Lazăr scăpat de 

’ Sedecaru prinde un șut și-l întinde bine la firul ierbii pe Ardelean.
Minerul “deschide” bine ochii și nu mai permite petrilenilor să 

treacă de centrul terenului îngrămădindu-i în 16-le lor. Cosmin 
Brănețiu, în min. 15, prinde o pasă de la Gârda, ștearsă de Dosan 
pe stânga, driblează pe Sineanu și Nicoară, intră în careu prea 
ușor, Kalai oprindu-l doar printr-un dur fault. Lovitura de pedeapsă 
transformată de Ovidiu Brănețiu aduce avantaj minerilor: 1-0.

Gazdele se dezlănțuie, pun stăpânire pe teren, dar ratează 
prin Dumitrescu (venit de la Aversa Buc.), Dodenciu și Gârda. 
Ocaziile se răzbună, astfel că Pilea lăsat nemarcat scapă pe 
contraatac și înscrie în min. 42 un gol neașteptat: 1-1.

în repriza secundă, în min. 55, Dosan îl “vede” pe Dobra în 
marginea careului, acesta se înalță și pasează printre lui Păuna 
care înscrie un gol gustat cu nesaț de cei aproape 1000 
spectatori.

Inter Petrila a răbufnit doar în min. 66 și 74 prin Daj și Movilă, 
dar sigur de el portarul Ardelean s-a opus cu brio.

Se speră astfel într-o revigorare a echipei lupenene, urmă
toarele partide confirmând ambiția lui Crăiniceanu și a inimosului 
președinte de asociație ing. M. Ciriperu.

Un arbitraj bun al brigăzii conduse de Giani Dogaru (Rm. 
Vâlcea), Nicolae Croitoru (Mihăiești), Gh. Nicolae (Tomșani). 
Observator federal Ștefan Chivu - București.

MINERUL LUPENI: Ardelean, Dodenciu, Nițu, Dobra, 
Brănețiu Cosmin (46 Chișcă), Sedecaru, Dosan (64 
Lumperdean), Gârda, Păuna (78 Chivu), Ovidiu Brănețiu, 
Dumitrescu.

INTER PETRILA: Ghițan, Nicoară (46 Constantin), Sineanu, 
Kalai (46 Movilă), Pilea, Cîmpian, Kandut (46 Luda), Udrea, 
Banciu, Daj, Lazăr.

Eugen POPA

Mâine seară în Cupa 
UEFA

BENFICA-DINAMO
Mâine seară, la o oră des

tul de târzie pentru fotbaliști, 
telespectatori și ascultători 
(ora 23,00), Dinamo susține un 
serios examen la Lisabona, 
unde întâlnește pe Benfica, 
meci din Cupa UEFA, în meciul 
tur. După toate cele relatate 
de conducerea clubului bucu- 
reștean, întregul lot de jucători 
dinamoviști este apt de joc. 
Un meci așteptat cu mare 
interes în țara noastră, ce va fi 
transmis și la TVR1. (S.C.)

JUNIORI"C"
VALEA MUREȘULUI

CLASAMENTUL

Partidele din preliminariile Euro 2000 se 
desfășoară la 9 octombrie, la aceeași oră 

UEFA a anunțat, într-un 
comunicat dat publicității, 
că ultimele partide din cele 
nouă grupe ale prelimina
riilor Campionatului’Euro- 
pean din anul 2000 se vor 
desfășura pe data de 9 oc
tombrie, la aceeași oră, in
formează AFP.

Federațiile de specia
litate au fost invitate să gă-

sească o modalitate pentru 
ca reprezentativele de fotbal 
să evolueze începând cu 
aceeași oră, care va fi comu
nicată UEFA până pe data 
de 20 septembrie.

Pentru faza finală a Cam
pionatului European s-au ca
lificat deja șase reprezenta
tive: Belgia și Olanda, în ca
litate de țări organizatoare,

precum și Cehia, Norvegia, 
Suedia și Spania.

Tragerea la sorți a me
ciurilor de baraj în vederea 
stabilirii echipelor calificate 
de pe locul doi, care se vor 
desfășura în sistem tur-retur, 
pe 13 și 17 noiembrie, va 
avea loc în localitatea Aix - la 
- Chapelle, la data de 13 oc
tombrie.
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Tehno Sporting Simeria 3 3 0 0 14-2

Aurul Brad 3 3 0 0 10-1

FC Corvinul 3 2 0 1 20-7
Starting Deva 3 2 0 1 14-5

CSS Hunedoara 3 2 0 1 5-6

Minerul Certej 3 1 0 2 5-4

FC Dacia Orăștie 3 1 0 2 66

CIF Aliman Brad 3 1 0 2 4-7

Cetate Deva 3 0 0 3 1-16

Viitorul Orăștie 3 0 0 3 2-27
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6
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Etap^lin 18 septembrie:
Dacia Orăștie - Viitorul Orăștie;
Cetate Deva - FC Corvinul Hunedoara;
CSS Hunedoara - Tehno Sporting 

Simeria;
Minerul Certej - Starting Deva;

ASA Aurul Brad - CIF Aliman.

JUNIORI
Rezultatele etapei a 6-a din 12 sep

tembrie: Min. Aninoasa - Dacia Orăștie 
(nedisputat); Casino Ilia - Constr. Hunedoara 
0-0; Victoria Călan - Min. Bărbăteni 1-0; Met. 
Crișcior - Min. Poiana Ruscăi 0-3; FC Pa
roșeni - Vulcan - Retezatul Hațeg 1-1; CIF 
Aliman Brad - Victoria Dobra 0-3; CFR Mar
mosim Simeria - Univ. Petroșani 6-3.

CLASAMENTUL

septembrie:

1. VICTORIA CĂLAN 6 6 0 0 18-2 18
2. CFR Marm. Simeria 6 5 1 0 27-10 16
3. Paroșeni - Vulc. 6 4 1 1 18-7 13
4. Retezatul 6 3 2 1 25-7 11
5. Constr. Huned. 6 3 2 1 13-5 11
6. Casino Ilia 6 2 3 1 16-8 9
7. M. Bărbăteni 6 3 0 312-14 9
8. M. Aninoasa 5 2 0 3 7-12 6
9. Univ. Petroșani 6 2 0 412-19 6
10. Min. P. Ruscăi 6 2 0 4 8-18 6
11. CIF Aliman Brad 6 1 0 5 7-21 3
12. Met. Crișcior 6 1 0 5 5-24 3
13. Vict. Dobra 6 1 0 5 8-25 3
14. Dacia Orăștie 6 0 2 310-14 2

19Etapa viitoare
CFR Marmosim Simeria - Min. Aninoasa; 
Dacia Orăștie - Casino Ilia; Constr. Hu
nedoara - Vict. Călan; Min. Bărbăteni - 
Met. Crișcior; Min. Poiana Ruscăi - FC 
Paroșeni - Vulcan; Retezatul Hațeg - CIF 
Aliman Brad; Victoria Dobra - Univ. 
Petroșani.
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Pentru fosta U.M. Orăștie,

Pașaportul pentru
ieșirea din tranziție 

costă 30 de milioane 
de mărci germane

Camera de Comerț și 
Industrie a României și a 
municipiului București 
(CCIR) a intervenit pe lângă 
autorități în vederea 
elaborării unor proceduri 
simplificate, unice - prin 
colaborarea cu Ministerul 
Finanțelor, Ministerul

Ca ziarist, e foarte greu să 
obții informații la SN 
ROMARM SA, Sucursala 
Orăștie, așa cum iși spune 
acum fosta Uzină Mecanică 
din localitate. Invocându-se 
secretul militar, curiozităților 
presei li se poate pune botniță 
printr-un simplu gest de 
director. Personal, cu ani în 
urmă, am fost o dată chiar 
“lătrat” de un directoraș al 
uzinei, ce nu avea o imagine 
clară pe “scoarță” asupra 
rolului pe care presa îl are 
într-o societate deschisă.

Conducerile s-au mai 
schimbat, iar nou) director 
general al Sucursalei, dl ing. 
Ion Matei, parc a rezista 
tentației de a da cu ușa în 
nasul presei, domnia sa 
primindu-ne cu solicitudine 
și...prudență. O prudență 
dusă până la absurdul 
ipostazei de a smulge din 
mâna mea notițele scrise în 
timpul dialogului pentru a se 
face o copie xerox după ele. 
Mărturisesc că sensurile ce au 
născut această inițiativă 
neplăcut-surprinzătoare îmi 
scapă cu desăvârșire, eu 
percepând-o ca un vot de 
blam dat bunei mele credințe.

Dar nu acest mic incident 
e important, ci- faptul că, 
printre rânduri, dialogul cu 
interlocutorul meu a putut 
naște o informație care 
oglindește oarecum fidel 
starea actuală a uzinei. 
Primele trei mari rele cu care 
se confruntă Sucursala din 
Orăștie a ROMARM sunt 
lipsa comenzilor la produsele 
specifice(armament), lipsa 
lichidităților de pe piață și 
greutățile legate de noua 
investiție reprezentată de 
linia de turnare fontă ductilă. 
Din cele declarate de dl Ion 
Matei am reținut că 
agrementul făcut pentru 
implementarea unei astfel de 
linii de producție la Orăștie 
este într-o fază foarte

avansată. “S-au sempat 
contractele cu creditorii, 
avem girul guvernamental, 
dar ne confruntăm cu o serie 
de elemente legate de scutire 
la taxele vamale pentru 
utilajele ce vor fi aduse. Dacă 
aceste impedimente vor fi 
depășite, până în luna iunie 
2000 la Orăștie se vor 
produce tubulaturi din fontă 
ductilă”, precizează inter
locutorul. Cu o valoare de 30 
de milioane de DM și o 
producție de 40.000 de tone 
fontă ductilă pe an, investiția 
este apreciată ca fiind 
pașaportul care va putea 
salva firma, trecând-o 
pragul dintre tranziție și 
economia de piață. Totodată, 
s-a spus, datorită acestei linii 
de turnare, se va manifesta o 
revigorare a economiei în 
toată zona Orăștiei, la 
nivelul bancar, al 
transporturilor etc.

Până atunci, Sucursala 
rămâne prinsă între chingile 
unei situații financiare 
critice, având de încasat 
creanțe în valoare de 20 de 
miliarde de lei, în timp ce 
datoriile sunt sensibil mai 
mari. Dezvoltarea unui 
sector de construcții utilaje 
agricole, în lipsa unei piețe 
largi, nu a fost acel panaceu 
universal care să rezolve 
situația critică a fabricii de 
armament. Cheltuielile 
suplimentare pe care statutul 
militar le impun cu paza, 
imposibilitatea înstrăinării 
unor active, creșterea taxelor 
și impozitelor pun gaz pe 
focul datoriilor fițmei.

Așa cum apare acum, 
într-adevăr, șansa Sucursalei 
ROMARM Orăștie se 
numește fontă ductilă. Dacă 
ea va Ti fructificată, tonusul 
uzinei va reveni mai aproape 
de normal, cu perspectiva 
unei relansări generale pe 
termen îndelungat.

CCIR sprijină 
IMM-urile

Muncii și Protecției 
Sociale, Casa Națională de 
Asigurări de Sănătate și 
Agenția Națională de 
Formare și Ocupare 
Profesională - pentru 
înregistrarea între
prinderilor mici și mijlocii 
și pentru obținerea 
autorizațiilor, licențelor și a 
avizelor necesare
funcționării acestora - 
activități care, la această 
oră, su-nt extrem de 
complicate și costisitoare.

De curând a avut loc 
în Capitală o întâlnire între 
reprezentanți ai unor 
firme din România cu 
oameni de afaceri din 
diaspora în ideea atragerii 
acestora la investițiile din 
țara noastră. Românii de

Diaspora nu-i 
atrasă de 

tara-mamă 
9

dincolo de hotare 
consideră însă că mediul 
de afaceri din țară nu este 
suficient de stimulativ, 
având drept cauze 
dificultățile din.economie, 
taxele vamale mari, ca și 
condițiile dure impuse 
României de organismele 
internaționale, ceea ce 
îngreunează legarea unor 
colaborări și încheierea 
anumitor contracte.

Teama organismelor 
internaționale - ritmul 
lent de restructurare 

economică din România
Monitorizată sever de către organismele Internaționale, 

în sensul reorganizării sale pe baze de calitate șl eficiență, 
economia românească iese greu din tiparele vechi, se 
adaptează încet șl nesigur la exigențele modernismului, ale 
capitalismului. Pentru a putea face pașii necesari în aceste 
direcții, Guvernul Radu Vasile a încheiat în ultima vreme 
câteva acorduri Importante cu organisme internaționale.

La începutul lui august a.c., ,,board”-ul FMI a semnat 
acordul „stand-by” cu țara noastră, semnificând ajutorarea 
cu un împrumut de 547 de milioane de dolari, urmând a fi 
primiți de la numitul Fond în patru tranșe. Prima tranșă, de 
73 de milioane de dolari, a fost virată Imediat.

COMENTARIUL PAGINII

Și femeile pot fi meseriași de nădejde. O dovedește zi de zi 
în muncă strungar ița Tatiana Bejenaru, de la atelierul 

prelucrări mecanice al IPSRUEEM Petroșani.
Foto: Traian MÂNU

Cu două luni mai devreme, în iunie, Executivul a 
încheiat cu Banca Mondială acordul PSAL, în valoare de 300 
de milioane de dolari, document în cadrul căruia sunt 
prevăzute principalele obiective în domeniul privatizării și 
restructurării marilor societăți comerciale cu capital de stat. 
Pentru a beneficia cât mai repede de prima tranșă, de 150 
de milioane de dolari, ministrul Transporturilor, Traian 
Băsescu, a și prezentat Guvernului o listă cu 64 de 
asemenea unități industriale, prevăzute a fi privatizate în 
următoarele două luni.

în sfârșit, un alt acord, așa-numitul ASAL, încheiat tot cu 
Banca Mondială, în anul 1997, și tot în sumă de 300 de 
milioane de dolari, din care jumătate ne-a fost deja acordată, 
are drept scop așezarea agriculturii românești pe baze 
moderne, eficiente.

Din păcate, nici în Industrie, nici în agricultură, ca de 
altfel nici în celelalte sectoare, România n-a făcut pași 
importanți și necesari spre modernizare șl reorganizare, 
spre economia de piață reală. Organismele internaționale 
știu bine aceste lucruri, de aceea întârzie cu următoarele 
tranșe de împrumut din acordurile încheiate. Lamentările 
noastre privind anumite cauze independente de voința 
României care ne îngreunează drumul spre ceea ce ne-am 
propus și ni se cere nu-i impresionează pe străini. Străini șl 
insensibili față de situația țării noastre, ei nu acceptă nici un 
compromis. Chiar în raportul anual al agenției de rating 
Moody’s asupra României, calificativele nu sunt câtuși de 
puțin încurajatoare. în opinia autorilor raportului, FMI 
rămâne îngrijorat de ritmul reformelor structurale, în special 
de restructurarea întreprinderilor industriale cu-pierderi, a 
sectorului bancar și a agriculturii, amintind șl faptul că nu 
mai puțin de patru precedente programe cu FMI nu au fost 
duse la bun sfârșit, deoarece România nu și-a respectat 
condițiile prevăzute în acorduri. De asemenea, Banca 
Mondială este nemulțumită de politicile agricole promovate 
de Guvernul de la București, care ar contraveni prevederilor 
din acordul ASAL șl îndeosebi de încetineala privatizării 
IAS-urilor.

Drept urmare, de mai multe zile se află în Capitală atât 
experți de la FMI, cât și de la Banca Mondială pentru a 
examina modul în care ne-am respectat obligațiile din 
acorduri și programe șl a hotărî dacă ne acordă următoarele 
tranșe de împrumut de care avem mare nevoie. Știm bine că 
nu ne-am prea făcut temele, că suntem restanțleri cu niște 
angajamente, dar poate îi convingem pe cerberii 
organismelor internaționale măcar de bunele noastre 
intenții...

^Pagină realizată de Dumitru GHEONEA, Adrian SĂLĂGEAN

Firma germană
Heidellberger Cement a 
venit ca o salvare peste SC 
Carmetaplast SA Deva, 
întreprinderea deveană 
dorea neapărat să se 
privatizeze. Știa că altă 
șansă de a exista nu are. 
Insă realizarea demersului 
prin forța PAS-ului, cum 
intenționa, ar fi amanetat 
profitul unității și veniturile 
oamenilor pentru multi ani de 
zile. Dacă ar fi lucrat curând 
cu profit, deoarece avea 
datorii și nu știa când și cum 
va scăpa de ele, având în 
vedere volumul tot mai redus 
al activității din ultima vreme. 
Așa că angajații de aici au 
primit cu bucurie cererea 
investitorului străin din 
Germania de a-i vinde ceva 
peste jumătate din cele 40 la 
sută din acțiuni, pe care le 
deținea PAS-ul, acțiuni care, 
împreună cu cele 30 la sută 
ce urmau a fi cumpărate de 
la FPS, îi ridica investitorului 
german topul la peste 50 la 
sută din capitalul social al 
întreprinderii, preluând pe 
contul său destinul acesteia.

- Actul privatizării în 
acest fel s-a produs în martie

găsit nașul și s-a privatizat
a.c.; Heidellberger Cement a 
devenit astfel majoritar, între 
timp a mai cumpărat acțiuni 
și de la deținătorii de 
cupoane, având azi 58 la 
sută din capitalul social și 
conducând autoritar afacerile 
unității, ne-a declarat deunăzi 
dl ing. Ilie Zudor loan, căruia 
patronul german i-a 
încredințat înaltele
responsabilități de președinte 
al consiliului de administrație 
și de director al SC 
Carmetaplast SA Deva.

Relația a fost și este 
favorabilă ambelor părți. 
Partenerul german a plătit 
acțiunile cumpărate de la 
PAS, încât angajații nu mai 
au datorii la stat, a achitat și 
celelalte obligații pe care 
întreprinderea le avea, 
activitatea demarând, sub 
noul său statut, fără obligații 
deosebite. însă diminuarea 
considerabilă a volumului 

lucrărilor la drumurile și căile 
ferate din zonă, pentru care 
Carmetaplast asigură 
aproape întreaga sa

• Partenerul german Heidellberger Cement are 
intenții serioase în perspectivă

• Drumuri, poduri, căi ferate pornesc din carierele 
acestei societăți private

• Noi responsabilități de organizare, angajament în 
muncă și calitate

producție de roci din cariere, 
a făcut ca aceasta să 
acumuleze în continuare 
datorii, îndeosebi către bănci, 
unde dobânzil<jta credite 
sunt împovărătoare.

- Partenerul german este 
însă puternic, având firme în 
întreaga lume, înclusiv în 
România, printr-un SRL din 
București, și prin Fabrica de 
Ciment de la Bicaz, pe care a 
cumpărat-o, și ne-a promis 
că în curând ne va asigura 

un capital cu care să lucrăm, 
pentru a nu mai lua 
împrumuturi de la bănci și a 
consuma profitul pe dobânzi, 

preciza dl director Ilie Zudor 
loan. Numai în primul 
trimestru al anului curent am 
plătit 1,5 miliarde de lei 
dobânzi la credite și s-ar 
putea ca până la sfârșitul 
anului să mai plătim vreo 
două miliarde. Este enorm.

Dacă în 1996-1997, SC 
Carmetaplast SA Deva a 
avut realizări substanțiale, 
asigurând volume
considerabile de agregate de 
carieră la realizarea 

Drumului Național ce trece și 
prin Deva, de la Nădlac până 
Ispitești, anul trecut și în 
acest an activitatea s-a 
redus foarte mult. Unele 
cariere sunt și acum închise, 
mulți oameni se află încă în 
șomaj, fiind în activitate doar 
465 de angajați, iar 
desfacerea de producție este 
infimă. Directorul societății 
speră ca treaba să se 
redreseze, având în vedere 
că doi mari constructori de 
drumuri din Deva vor 
cumpăra de la Carmetaplast 
materiale de construcții 
pentru obiectivele pe care le 
vor executa, respectiv 
drumurile Huedin - Cluj și 
Miercurea Sibiului - Veștem, 
și chiar prin punerea în 
valoare a agregatelor de 
balastieră de la Ghioroc, 
obiectiv pe care investitorul 
german l-a cumpărat de 
curând. Pentru un alt 

important tronson rutier, 
.Craiova - Slatina, tot 
Carmetaplast asigură 
materiale de construcții din 
carierele de la Tg. Jiu.

Dl Ilie Zudor loan 
exprima satisfacția 
colectivului că asocierea cu 
partenerul german va fi 
benefică. ,,Ei sunt 
specialiști și foarte serioși 
în afaceri, sunt deciși să 
investească în societate, s- 
o dezvolte în perspectiva 
anilor viitori, chiar dacă 
acum ea nu lucrează cu un 
profit prea mare. Dacă 
apare o lucrare de proporții, 
o mare solicitare de 
agregate de carieră și 
balastieră, vom fi rapid în 
măsură să onorăm orice 
comenzi, și la timp și de 
cea mai bună calitate.

Privatizarea nu trebuie 
să sperie pe nimeni. 
Dimpotrivă, ea este șansa 
viitorului pentru între
prinderile noastre, îmbă
trânite și ineficiente. Chiar 
făcută împreună cu 
parteneri externi. Sau mai 
ales cu asemenea 
investitori.
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Cercetașii deveni au încercatF
să salveze soarele cu povești

Eclipsa totală de soare, cel 
mai important fenomen astro
logie al anului, a prilejuit Orga
nizației Naționale Cercetașii 
României ocazia organizării 
unui atractiv camp la Vaideni - 
Rm. Vâlcea, loc ce conferea 
vizibilitate maximă asupra fe
nomenului. între cei peste 660 
de participant! din țară și străi
nătate (Franța, Croația) s-au 
aflat și 17 cercetași repre
zentanți ai Centrului Local 
Deva.

Cercetașii mai tineri, aflați 
la prima lor participare la un 
astfel de camp, s-au declarat 
cuceriți de atmosfera întâlnită 
acolo și de activitățile la care 
au luat parte. Astfel, “temera
rul" Octavian Bumbescu ne 
spunea: “A fost un camp foar
te bine organizat, participarea 
internațională și eclipsa dându-i 
o amploare deosebită. Activită
țile la care am participat - esca
ladă, orientare de noapte, dru
meții, speologie și cartare, ate
liere de olărit și sculptură - mi 
s-au părut foarte interesante. 
Iar în ultima noapte, când s-a 
produs o rupere de nori, am 
trăit o peripeție fantastică, fiind 
nevoiți să ancorăm corturile din 
5 în 5 minute și să scoatem 
apa cu borcanul din cort.” La 
rându-i, Alexandru Hodor apre
cia: “A fost un camp foarte 
frumos, eu personal fiind im- 

\__________ —____________

presionat de numărul mare de 
participant, organizarea foarte 
bună și diversitatea activităților 
desfășurate. Am avut ocazia 
să-mi fac mulți prieteni și am trăit 
o experiență nouă și intere
santă."

în schimb, Mihai Codreanu, 
un cercetaș mai experimentat 
căruia mirajul noului nu i-a influ
ențat judecata, s-a declarat ne
mulțumit de organizare:“ ni s-au 
promis multe, dar...". Totuși, și

pentru Mihai activitățile desfă
șurate au fost captivante: “A 
fost o acțiune intitulată Olim
piada, în care s-a imaginat un 
scenariu conform căruia noi 
eram o patrulă de romani și tre
buia să salvăm soarele - ascuns 
de daci într-o peșteră - cu aju
torul poveștilor. Cu acest prilej 
cercetașii au făcut risipă de 
imaginație."

O opinie obiectivă și docu
mentată în legătură cu acest

Grupul cercetașilor din Deva participant la câmpul de la 
Vaideni • Rm. Vâlcea, perioada 5-15 august

camp am aflat de la Anca 
Dărăbanț, membră în staff-ul 
de organizare a acțiunii, la 
Divizia Secretariat. “A fost cel 
mai mare fort organizatoric 
organizat în România după 
1990 de când s-a reînființat 
Organizația Națională
Cercetașii României. S-a dorit 
testarea . capacității
organizatorice în sensul admi
nistrației și programelor, pre
cum și nivelul de dezvoltare al 
Centrelor Locale, în vederea 
organizării unei Jamboree Na
ționale, acțiune ce presupune 
o fiesta cu participarea a 3- 
4000 de cercetași. în organi
zarea acestui camp ne-am izbit 
de situația economică dificilă a 
țării și de neseriozitatea auto
rităților locale din Rm. Vâlcea, 
care au promis multe dar ne-au 
cam lăsat cu ochii-n soare. 
Totuși, am rezistat problemelor 
administrative, iar prin progra
mele de activitate foarte di
verse pe care le-am oferit par- 
ticipanților am reușit să com
pensăm neajunsurile organiza
torice și să creăm o atmosferă 
plăcută. în final doresc să mul
țumesc în numele Centrului 
Local Deva al ONCR, Direcției 
Județene pentru Tineret și 
Sport și SC Europharm SA 
Deva care ne-au sprijinit pen
tru a participa la acest camp."

Ciprian MARINUȚ

Când nu e marfă, e nașpa
- Ai fost la francă?
- Nu... M-am Urat în pauză. Am stat la “Trei scheleți” cu 

Ghebosu’ și Frenți.
- Hmm... Cu Frenți... Coolt
- Diet E cam nașpa, tu, nu-mi place!
îmi ciulesc urechile ca girofarurile. E Star Trek curat! 

Emancipatele liceene ce pășeau în urma mea, vorbeau româ
nește și eu nu înțelegeam. Generația “fragedă” de ari a 
preluat și dezvoltat argoul specific “aripii tinere” cu o inven
tivitate și savoare fără precedent. Cvasigolăneasca generației 
mele e mic copil față de “producțiile” actuale. Vechiul mișto al 
lumii mele de puștan e azi complet demonetizat. Țin minte ce 
valuri am făcut când i-am spus tatălui meu că am văzut un film 
total. “Cum adică total?”, m-a întrebat, dezarmat, babacu'. Ce s- 
ar fi întâmplat dacă-i ziceam că am vizionat un film - marfă ? 
Sau beton-beton, cu actori valabili? Greu de spus astăzi, după 20 
de ani de “dezvoltare” lingvistică. Oricum, dacă vrei să fumezi 
o țigară, ceri o savarină, când vorbești de “boy friend”-ul sau 
“girl friend”-a ta îi spui tovarăș(ă), iar dacă cineva te enervează 
scoți un mă disperi. Ce să mai discutăm, dacă nu ai un dicționar 
român-român la tine nu ești băiat de cartier și ar fi bine să faci 
pași, să dispari.

Acest sector de frontieră al limbii române, ce face 
trecerea spre argou, este într-o plină expansiune și în 
prezent. Apar noi și noi “formule”, rămânând în circulație 
cele mai bestiale. Chiar și showbiz-ul fructifică aceste 
valențe “neortodoxe” ale limbii, bucurându-se de mare 
succes creațiile muzicale ale unor formații gen Valahia, La 
Familia sau B.U.G Mafia. Azi, ca tânăr, dacă nu ști să te 
lipești la aceste “valori”, ești perceput ca un looser 
irecuperabil. Mâine, maturitatea deplină te va face și pe 
tine să fu antenă la vocabularul “de gherilă” al copiilor tăi.

Până atunci însă, hai ceau, că m-am tirat !
A. SĂLĂGEAN

• _________________________________ —— ---------------------- s

în stadiu de proiect

Programe pentru ocrotirea 
copiilor defavorizați

*De la dl Gabriel Ciupe, director general adjunct al Direcției 
Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului Hunedoara-Deva, 
am aflat că pe lângă programele aflate în derulare, în special cele 
care-i privesc pe tinerii care la 18 ani trebuie să părăsească 
centrele de plasament, există multe altele aflate doar în stadiul de 
proiect. în faza de idee se numără realizarea unui centru 
maternal și a unui cămin-spital pentru copii cu handicapuri 
severe la Hunedoara (în localul leagănului).
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Toată lumea știe că românii sunt mari admiratori a 
automobilelor. Chiar dacă majoritatea Gelor pasionați de zeu 
automobil sunt prea săraci pentru a-și achiziționa o mașină de 
ultimă generație, ei rămân totuși extrem de interesați de tot ceea 
ce apare nou în domeniu. Aceasta este și cauza pentru care 
târgurile de mașini sunt atât de populate. Aproape în fiecare oraș 
mai răsărit există un târg auto, un loc unde se oferă spre 
vânzare (sau spre vizionare) mașini uzate dar și noi. Aceste 
târguri, așa cum este și cel din apropierea municipiului Deva, 
sunt luate cu asalt de către împătimiți la fiecare sfârșit de 
săptămână.

Mașina visată se poate 
achiziționa din rețea

Acum, în era informaticii, a comunicațiilor rapide și a 
Internetului, automobilele au început să fie comercializate și 
folosindu-se aceste metode. Marii producători de automobile au 
site-uri de web foarte bine puse la punct. Aici poți găsi cele mai 
detaliate informații referitoare la toate modelele de autoturisme. 
Din păcate, paginile oficiale ale marilor producători sunt mai mult 
niște instrumente de marketing ce popularizează un tip sau altul 
de automobil.

Din această cauză ele nu sunt foarte apreciate de către 
„navigatorii" din rețea.

O altă categorie de pagini web sunt cele destinate exclusiv 
tranzacționării automobilelor. Aceste pagini sunt așa-numitele 
piețe auto virtuale. Site-urile respective au diverse facilități de 
căutare, opțiuni de calcul și alte ustensile folositoare celui care 
dorește să găsească automobilul visurilor sale. Majoritatea site- 
urilor pornesc căutarea de la tipul de autoturism solicitat, altele 
însă pornesc întrebându-vă de ce sumă de bani dispuneți. Site- 
urile prezintă principalele criterii care formează prețul unei mașini: 
anul de fabricație, numărul de kilometri rulați etc. Se face astfel o 
selecție preliminară urmată de alegerea facilităților dorite: ABS, 
aer condiționat, linie audio etc. în final toate aceste facilități se 
adună și formează prețul total al automobilului.

Site-urile acestor târguri se pot găsi foarte ușor cu ajutorul 
motoarelor de căutare românești și străine. Majoritatea paginilor 
dedicate domeniului au și link-uri spre bănci care oferă credite 
pentru cumpărarea de automobile; de asemenea există legături 
spre site-uri care oferă piese de schimb. în cazul în care aveți un 
automobil și aveți nevoie de piese de schimb care nu se găsesc 
pe piața românească, este foarte ușor să trimiteți un e-mail către 
producător, urmând ca acesta să va îndrume spre cel mai 
apropiat reseller.

Totul devine, așadar, mult mai ușor cu ajutorul Internetului, iar 
automobilul visat poate fi achiziționat mult mai ușor și mai repede. 
Un site interesant, chiar dacă nu este românesc, ci din Republica 
Moldova, se găsește la adresa: www.md/auto/rom.

Andrei NiSTOR

uipouiie
* Le plăcea... cuprul

Lucrătorii Biroului de Poliție Platformă Hunedoara cercetează în 
stare de reținere grupul compus din Kerekeș Florin, de 26 ani, Vulpe 
Bogdan-LivitT, de17 ani, și Tenițer Viorel, de 18 ani, toți din Hune
doara, fără ocupație. Cei trei au pătruns în incinta SC Siderurgica SA 
și de la secția de Materii Prime, unde fluxul operațional este oprit, au 
tăiat și sustras cablu electric din cupru în valoare de cca. 12 
milioane lei. O parte din material a fost recuperat.
* Bolnavul fura din mașini

Este cercetat în stare de libertate Banu Gheorghe, de 29 ani, 
din Petrila, fără ocupație, aflat în întreruperea executării unei 
pedepse cu închisoarea pe motive medicale. Cel în cauză a spart 
5 autoturisme în perioada 20 august - 5 septembrie, sustrăgând 
din acestea bunuri în valoare totală de 3,64 milioane lei, preju
diciul fiind recuperat în proporție de 75%.
* Certăreții

Au fost identificați Crețu Florin, de 26 ani, și Voina Moise, de 
29 ani, ambii din Hunedoara, fără ocupație. Lucrătorii Biroului de 
Ordine Publică Hunedoara au stabilit că cei doi i-au agresat în 
data de 21.08.’99 în localitatea Peștișu Mare pe Zudor Ladislau și 
Cazimir Gheorghe, provocându-le leziuni ce au necesitat 17-18 
zile de îngrijiri medicale. Autorii sunt cercetați în stare de libertate.

Rubrică realizată cu sprijinul IPJ Hunedoara

Un alt proiect se referă la copiii străzii din Valea Jiului. 
Deocamdată se face diagnosticarea, urmând ca ulterior să se 
stabilească obiectivele unui program și să se solicite finanțare 
pentru punerea lui în practică. Se urmărește recuperarea 
psihologică și integrarea socială a copiilor străzii.

Există și proiecte aprobate din ianuarie, în valoare de 550 de mii 
de dolari, pentru care n-a sosit încă finanțarea. Ele beneficiază de 
aprobarea Băncii Mondiale și la realizarea lor vor participa, prin 
intermediul direcției, Consiliul Județean și cele locale. Sunt practic 3 
proiecte complementare, care prevăd înființarea unei rețele a 
centrelor de consiliere, unei rețele a centrelor de ocrotire pe timp de 
zi a copilului în dificultate (câte patru, la Petroșani, Lupeni, Hunedoara 
șî Orăștie) și un centru maternal la Petroșani, în care vor fi ocrotite 
mame cu nou-născuți în scopul evitării abandonării acestora.

Proiectele din strategia de restructurare și reorganizare a 
protecției copilului în plan județean sunt pe termen mediu. 
Aplicarea lor va da alte dimensiuni activității de ocrotire a copiilor 
defavorizați. (V. ROMAN)

(pând ș/-o poantă ta Cf-1 VI t) 'T1
* Să nu faci din paguba altuia bucuria ta. (Syrus)

- Suntem luați de 
20 de ani și nu l-am 
prins pe soțul meu cu 
o singură minciună.

- Chiar crezi că nu te minte?
- Niciodată!
- De unde știi?

- îmi repetă în fiecare zi 
că sunt tot așa de tânără și 
frumoasă ca-n ziua în care m- 
a luat. Dacă e sincer cu un 
astfel de lucru atât de neîn
semnat, înțelegi că n-o să mă 
mintă în treburi serioase!

în luna iunie ’99 a apărut 
noul album al grupului W.A.S.P. 
intitulat “Helldorado". Discul 
este o realizare de excepție 
prin care grupul revine la 
soundul din perioada de aur 
de la începutul anilor ’80, când 
trupa făcea parte din elita 
rockului mondial.

W.A.S.P. este un grup ame
rican de heavy metal teatral, 
fondat în 1982 de Blackie Law
less, o figură inconfundabilă a 
scenei rock. Născut la 9.04.1956 
în New York, Blackie Lawless a 
fost pasionat încă din copilărie 
de muzica rock. Ca să-l disci
plineze părinții l-au trimis la o 
școală militară. La scurt interval 
de timp Blackie fuge de la școală 
și este decis să-și încerce 
șansa, pe tărâmul muzicii rock. Se 
împrietenește cu Ace Frehley

(KISS) și începe să cânte în trupe 
obscure. Ucenicia și-o face ca 
baterist de turneu în grupul New 
York Dolls (inițiatorul glam-rockului 
american). în 1975 se mută la Los 
Angeles și împreună cu Randy 
Piper (chitarist 
născut în Texas) 
formează grupul 
Sister. Orientarea 
lor muzicală spre 
heavy metal era în neconcordanță 
cu cerințele pieței axate pe punk și 
new wave.

La începutul anilor ’80 Blackie 
(voce, bass) și Randy (chit) l-au 
întâlnit pe Chris Holmes (născut la 
23.06.1958 la Glendale/Pasa- 
dena), un chitarist foarte talentat 
și cunoscut, propunându-i să 
cânte în trupa Sister. După ce-l 
cooptează și pe Tony Richards 
(baterie) grupul își schimbă nu

mele în W.A.S.P. Inițialele W.A.S.P. 
le-au adus numeroase contro
verse pe parcursul carierei, ele 
fiind traduse White Anglo Saxon 
Protestant, We Are Sexual Per
verts și We Aren’t Short People, 
încă de la debut grupul a avut un 
mesaj agresiv, show-urile spec
taculoase și grotești impresionau 
puștii. Concertele lui W.A.S.P. îl 

aveau ca sursă 
de inspirație pe 
Alice Cooper, ar
senalul era ase
mănător filmelor 

de groază: bucăți de carne și bu
toaie cu sânge de animal care 
erau aruncate spre public, nume
roase efecte pirotehnice, lanțuri și 
îmbrăcăminte exclusiv din haine 
de piele neagră. Combinația de 
muzică agresivă hard-rock cu 
tactici vizuale șocante a reușit să 
atragă atenția unui public din ce în 
ce mai numeros. Vechiul prieten 
Ace Frehley le scoate primele 
casete demo.

MUSIC BOX

în 1983 grupul este remar
cat de impresarii Rod 
Smallwood și Andy Taylor (Iron 
Maiden) care le facilitează 
semnarea unui contract cu 
casa de management Sanc
tuary. în 1984 grupul lansează 
primul single Animal (F**k Like 
a Beast) care a avut reacții 
acide din partea criticilor, însă 
a atras atenția unor manageri. 
Deoarece casa americană de 
discuri Capitol a refuzat să le 
scoată singlelul, acesta a apă
rut în Europa la casa Music 
For Nation, având o cifră de 
vânzare record de 250.000 de 
exemplare vândute. Casa de 
discuri Capitol semnează un 
contract cu grupul W.A.S.P și 
le reeditează singlelul de de
but. Stimulat de imensul succes 
al singlelulCii, grupul intră în 
studiouri pentru a înregistra 
albumul de debut. (- va urma -)

Horia SEBEȘAN

http://www.md/auto/rom
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La concursul „Felician Fărcașiu” -
interpreți tineri, de valnare

Festivalul-concurs 
,,Felician Fărcașiu" Brad a 
ajuns la a V-a ediție, ceea ce 
este meritoriu. ,,Este bine că-și 
asigură continuitatea pe care 
„Felician Fărcașiu" o merită - 
aprecia dna Marioara 
Murărescu, realizator TVR, 
președintele juriului - pentru 
că el reprezintă acea 
generație de interpreți cu glas 
dincolo de microfoane sau 
stații de amplificare. Un artist 
cu dragoste pentru folclorul 
românesc, care l-a cules cu 
discernământul specialistului 
din diferite zone și a cântat în 
țară alături de marile 
ansambluri ale vremii, e firesc 
să fie un simbol. Poate 
laureații vor onora premiile 
obținute aici. Speranțe avem, 
chiar de la 6 ani și jumătate."

Concursul, desfășurat 
vineri și sâmbătă la 
Cinematograful „Zarand” Brad, 
a fost onorat de participarea a 
25 de concurenți, din 12 județe 
ale țării. După opinia dlui Gelu 
Stan, șeful secției muzicale de 
la Radio Timișoara, un alt 
membru al juriului, concursul 
„a fost bun; cu excepția a doi 
concurenți care puteau să 
lipsească, ceilalți sunt valoroși. 
Important e că sunt tineri și de 
perspectivă."

Tinerii, aflati la începutul

Executivul a adoptat o 
hotărâre prin care nivelul taxelor 
judiciare de timbru prevăzute de 
Legea nr. 146/1997 se 
actualizează ținându-se seama 
de rata inflației aferentă 
perioadei iulie 1997 - mai 1999, 
de aproximativ 220 la sută. Până 
în prezent, acțiunile și cererile 
evaluabile în bani, introduse la 
instanțele judecătorești, se taxau 
astfel: până la valoarea de 
100.000 lei - 5.000 lei; între 
100.000 lei și 1.000.000 lei - 
5.000 lei + 10% pentru ce 
depășește 100.000 lei; între 
1.000.000 lei și 10.000.000 lei - 
95.000 lei + 8% pentru ce 
depășește 1.000.000 lei; între 
10.000.000 lei și 50.000.000 lei - 
815.000 lei + 6% pentru ce 

drumului spre consacrare, au 
beneficiat de un juriu format 
din specialiști de marcă. Alături 
de cele două personalități deja 
menționate, au mai participat 
dnii Gheorghe Oprea, șeful 
disciplinei folclor la Academia 
de Muzică București, conf. Ion 
Golcea, prodecan al 
Universității de Muzică 
București, Dumitru Buzoianu, 
redactor la TVR Cluj, loan 
Sicoe, consilier șef al 
Inspectoratului Județean de 
Cultură, și Vasile Molodeț,

Laureații Festivalului-concurs “Felician Fărcașiu”
Brad. Deținătoarea marelui premiu este cea de lângă 

Marioara Murărescu, președinta juriului.
Foto: Traian MÂNU

Taxele judiciare de timbru 
se vor reactualiza

depășește 10.000.000 lei; între 
50.000.000 lei și 100.000.000 
lei - 3.215.000 lei+4% pentru ce 
depășește 50.000.000 lei; între 
100.000.000 lei și 500.000.000 
lei - 5.215.000 lei + 2% pentru 
ce depășește 100.000.000 lei; 
g) peste 500.000.000 lei - 
13.215.000 lei + 1% pentru ce 
depășește 500.000.000 lei.

Cererile pentru acordarea 
personalității juridice, pentru 
autorizarea funcționării și pentru 
înregistrarea unor persoane 
juridice se taxau astfel: cereri 

directorul Centrului Creației 
Populare.

Distincțiile acordate celor 
mai buni interpreți: premiul 
pentru preluarea repertoriului 
lui Felician Fărcașiu, atribuit 
micuțului Traian Stoiță (Sibiu), 
un adevărat fenomen la cei 6 
ani ai săi; premii speciale au 
primit orchestra ansamblului 
„Doina Crișului" al Casei de 
Cultură Brad, dirijor Ionel Coza, 
Gheorghe Nucă (Vâlcea) și 
Cristian Fodor (Orăștie); 
premiul special al juriului a 

pentru înregistrarea partidelor 
politice - 100.000 lei; cereri 
pentru acordarea personalității 
juridice asociațiilor fără scop 
lucrativ, fundațiilor, uniunilor și 
federațiilor de persoane juridice 
fără scop lucrativ, precum și 
pentru ' modificarea actelor 
constitutive ale acestora - 
50.000 lei.

Cererile pentru înregistrarea 
sau autorizarea societăților 
comerciale, precum și pentru 
modificarea actelor constitutive 
ale acestora, cererile pentru

revenit Gabrielei Oltean 
(Mureș); lll-lui Constantin 
Gaciu (Olt); II - Vasile Chișiu 
(Sibiu); I - Corina Florea 
(Mureș), iar marele premiu l-a 
obținut Ileana Ghiure (Arad), 
înmânarea premiilor și gala 
laureaților s-au desfășurat în 
cadrul spectacolului folcloric 
de la Țebea.

Acordarea premiilor cât și 
organizarea festivalului 
brâdean au fost facilitate de 
bunăvoință sponsorilor: BCR 
Deva, Castigo Bujoreanu 
Prodcom SRL Deva, IMI SRL 
Birtin (Vața de Jos), Silva 
Lemtex SRL Deva, West 
Bank Deva, ILM Consulting 
SRL Deva, Ardis Metal SRL 
Deva și Biofarmvet Simeria.

Deși concursul a avut 
concurenți buni și un juriu 
remarcabil, dnei Bianca 
Leucian, directoarea Casei 
de Cultură Brad, i-a rămas 
un gust amar după derularea 
lui. Asta pentru că, în timp ce 
spectatorii festivalului nu erau 
foarte numeroși, în parc, la 
aceeași oră, se bucura de o 
audiență mult mai mare 
spectacolul politico-folcloric ai 
cărui protagoniști erau 
Corneliu Vadim Tudor și 
artiști din Gurabarza.

Viorica ROMAN 
____________ _______________J

excluderea unui asociat, 
precum și cererile de dizolvare 
și lichidare a unei societăți 
comerciale se taxau cu 
100.000 lei.

Pe'ntru cererea de divorț 
întemeiată pe art. 38 alin. 1 și 
2 din Codul familiei, se plăteau 
100.000 lei. Pentru cererea de 
divorț întemeiată pe art. 38 
alin. 3 din Codul familiei, 
precum și în cazul în care 
reclamantul nu realizează 
venituri sau acestea erau 
inferioare salariului minim brut 
pe țară, se plăteau 20.000 lei.

Hotărârea adoptată de 
Guvern intră în vigoare la 30 
de zile de la data.publicării în 
Monitorul Oficial.

r

Menționez că nu sunt 
membru al nici unui partid, 
indiferent de plasarea lui pe 
eșichierul politic, în primul 
rând că am fost obligat înainte 
să fac politică (cum o făceam, 
Dumnezeu cu mila), și în al 
doilea rând prin natura 
profesiei mele de ziarist la un 
ziar independent.

Am fost prezent la 
manifestările dedicate marelui 
Avram lancu, imortalizând pe 
pelicula foto toate eve-

Post-scriptum la Țebea 
sau cum “fiți mințit 

poporul cu televizorul”
nimentele acestei comemorări. 
Seara, urmărind știrile la 
televizor pe unul din 
programele particulare, am fost 
bulversat de conținutul 
materialului telefonic transmis 
de la Țebea. înțeleg că este o 
televiziune particulară
susținută de anumite partide 
ori cercuri politice, dar o 
minimă decență și o anumită 
deontologie profesională 
trebuie păstrate.

Cum poate corespondenta 
postului de televiziune pe care 

Senatul a adoptat 
proiectul de lege privind 

asistenta socială a
9 

persoanelor vârstnice
Persoanele vârstnice care își înstrăinează bunurile ce le 

aparțin în schimbul îngrijirii pot fi asistate, la încheierea actului 
juridic de înstrăinare, de către un reprezentant al Autorității 
tutelare, au hotărât senatorii, adoptând proiectul de lege privind 
asistența socială a persoanelor vârstnice.

în actul de înstrăinare, întocmit de notarul public, vor fi 
menționate obligațiile de întreținere și de îngrijire, inclusiv 
modalitățile practice de executare a acestora. De asemenea, 
senatorii au acceptat și două amendamente propuse de grupul 
parlamentar PD, care vizează protejarea bătrânilor care au 
încheiat astfel de contracte. Astfel, plenul Senatului a stabilit că, 
dacă noul proprietar al bunurilor obținute nu-și va onora 
obligațiile stipulate în contract, autoritatea tutelară va fi sesizată 
de către orice persoană fizică sau juridică interesată, urmând 
ca, în termen de 15 zile de la sesizare, să înceapă o anchetă 
socială.

nu-l menționez (știți bine de 
ce) să transmită asemenea 
enormități? în primul rând stă 
prost cu aprecierea 
numărului de participanți, au 
fost peste 10-12.000 de 
persoane, nu 5.000 cum a 
spus, liderul politic din 
opoziție și-a citit manifestul 
cu forța timp de 35-45 
minute, nu de loc, și a fost 
susținut de câteva mii de 
simpatizanți, nu de 50 de 
"aplaudacl”. Ar mai fi și alte 

perle, dar mă opresc aici. 
Poate a fost de vină un 
subiectivism politico- 
financiar, ori soarele care de 
7-8 ani nu a mai strălucit așa 
la Țebea, soare care i-a 
bătut în ochi neputând să 
observe coroana ca de mort 
pe care nu a încăput 
tricolorul românesc, lepădată 
pe marginea drumului de 
reprezentanții unui partid 
aflat deocamdată la putere.

Traian MÂNU

Dramele sociale ale 
„reformei" în Valea Jiului

La Grupul Școlar Industrial din 
Călan anul școlar a început bine

Efectele politicii de 
restructurare promovate de 
actuala putere în care singura și 
unica valență a constituit-o și o 
constituie disponibilizările 
colective de personal încep să- 
și arate roadele, ce ating cote 
de-a dreptul dramatice.

Drame cutremurătoare ale 
disponibilizaților și ale familiilor 
lor care au ajuns în ipostaza de 
a nu mai avea din ce trăi se 
desfășoară, acum, la 2 ani de la 
celebrele „licențieri colective" la 
cerere!

Da, se împlinesc zilele 
acestea 2 ani de la demararea 
înșelătoarei găselnițe, ca 
măsură de protecție socială 
croită de guvernarea de tristă 
realitate CDR-USD-UDMR, 
începută și implementată, deloc 
întâmplător, în Valea Jiului. 
Imaginea, tabloul stării de 
sărăcie și de deznădejde la 
care s-a ajuns astăzi aici o dau 
spusele celor cca. 200 de 
disponibilizați ce se află în 
greva foamei la Vulcan, 
Aninoasa și Petroșani: „La noi, 
până și câinii vagabonzi mor de 
foame, fiindcă la containerele de 
gunoi se bat oamenii pentru o 
coajă de pâine aruncată."

De fapt, astăzi, este ziua a 
8-a a acestei greve a disperării. 
Ce cer acești oameni și ce 
revendicări au? Cer, în principal, 
un singur lucru; locuri de 
muncă stabile și cu un salariu 
care să le asigure 
supraviețuirea. Pentru mulți 
situația este fără ieșire, iar în 

rândurile protestatarilor se 
vehiculează ideea sinuciderii 
colective, în condițiile în care nici 
în săptămâna aceasta nu le vor 
fi soluționate revendicările.

Apropo de locuri de muncă 
și soluții alternative de ocupare 
a forței de muncă din minerit, vă

Declarația 
deputatului Petru 
Șteolea in plenul 

Camerei 
Deputaților la 

începutul 
săptămânii trecute

întreb, doamnelor și domnilor, 
unde sunt noile locuri de muncă 
ce au fost promise de către 
președintele României, dl Emil 
Constantinescu, cât și de către 
Guvernul României, în perioada 
grevelor justificate de la 
începutul acestui an din Valea 
Jiului? Reamintim, este vorba de 
cele 1500 de noi locuri de 
muncă la lucrările de construcții 
la drumul național Câmpu lui 
Neag - Băile Herculane unde se 
promitea pentru acest an 
alocarea a 2000 miliarde lei, și 
de reînceperea lucrărilor la cele 
5 amenajări hidroenergetice de 
pe Râul Strei, unde se 
promiteau alte 500 locuri noi de 
muncă. După 10 luni, constatăm 
că acestea au rămas doar 

promisiuni deșarte. Mai mult 
decât atât, în loc ca lucrările 
de închidere a minelor - 
menționez că nu sunt de 
acord cu această măsură - 
să fie executate de unitățile 
miniere din zonă, de acestea 
se vor ocupa ajte firme 
create peste noapte. Este un 
interes politic și financiar și 
aici. Mă întreb, oare, cei care 
au lucrat în aceste mine, le- 
au exploatat, mineri și 
specialiști, nu se mai pricep? 
Foarte greu și, arareori, 
mineri disponibilizați sunt 
angajați la aceste firme.

în calitate de parlamentar 
de Hunedoara, solicit 
Guvernului României analiza 
și soluționarea urgentă a 
acestei situații sociale grave.

Este nevoie ca ministrul 
muncii și protecției sociale, dl 
Alexandru Athanasiu, și 
ministrul industriei și 
comerțului, dl Radu 
Berceanu, să se deplaseze 
în Valea Jiului pentru a lua 
măsuri concrete, rapide și 
viabile impuse de această 
situație.

Este momentul, doamnelor 
și domnilor, ca acest 
adevărat genocid social ce 
se desfășoară în Valea Jiului 
să fie curmat!

Faptul că, la Lupeni, 
disponibilizații și-au ales ca 
loc de protest spațiul din fața 
grupului statuar „Lupeni 29", 
ar trebui să vă dea de gândit, 
domnilor guvernanți!

Grupul Școlar Industrial 
din Călan totalizează
aproximativ 650 de elevi 
cuprinși în mai multe 
specialități - mecanică, 
electrotehnică, biologie- 
chimie, matematică-
informatică, o școală 
postliceală, la care se mai 
adaugă școala profesională, 
școala specială de la Bretea, 
precum și o școală specială 
de ucenici.

Din discuțiile pe care le- 
am avut cu dl ing. loan 
Teodorescu, directorul 
Grupului Școlar Industrial, am 
reținut că anul școlar 1999- 
2000 a început cu dreptul, deși 
încă mai sunt multe lucruri <je 
făcut.

In laboratorul de informatică al Grupului Școlar Industrial Călan 
elevii clasei a IX-a B învață sub îndrumarea profesoarei de 

k informatică Maria Simulesc primele taine ale calculatorului.

Potrivit celor spuse de 
către interlocutorul nostru, s-a 
reușit igienizarea spațiilor de 
învățământ, asigurându-se 
astfel condiții bune pentru 
începerea noului an școlar. 
Problema cea mai mare însă 
pentru conducerea școlii 
rămâne asigurarea căldurii 
pentru anotimpul de iarnă, mai 
ales că liceul este racordat la 
rețeaua de termoficare a 
orașului, iar șansele de a se 
furniza căldură sunt minime 
datorită, în primul rând, marilor 
debite pentru apă, energie 
termică și electrică, gaz metan.

Pentru a depăși aceste 
mari greutăți dl loan 
Teodorescu ne-a precizat că se 
află în discuție o înfrățire cu un 

liceu din Germania, pe lângă 
cea existentă cu un liceu din 
Franța, în urma căreia se 
intenționează obținerea de 
fonduri necesare realizării 
unui sistem propriu de 
încălzire. în luna octombrie, 
de asemenea, se speră 
obținerea unor donații din 
Olanda care să permită 
soluționarea și a altor 
probleme cu care se 
confruntă liceul - dotări 
pentru laboratoare, atelier, 
internat etc.

Deși s-a întocmit un 
proiect care vizează 
realizarea unei centrale 
proprii, pe moment nu sunt 
banii necesari - valoarea 
totală a lucrărilor ridicăndu- 
se la circa 300 de milioane de 
lei - pentru finalizarea 
acestei investiții. Există spe
ranțe însă pentru obținerea 
banilor în rate de la Primărie 
și derularea lucrărilor pe 
secțiuni, dar trebuie găsit și 
un constructor care să 
accepte acest lucru.

Pentru iarna care se 
apropie cu pași rapizi cea mai 
mare problemă rămâne deci 
asigurarea cu căldură a 
spațiilor de învățământ, lucru 
care pe moment pare foarte, 
foarte greu de rezolvat.

Cornel POENAR
________ >
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ANIVERSARI

• “La multi ani!” pentru 
Diana Bârlă di« Deva, cu 
ocazia zilei de naștere. 
Multă sănătate și împlinirea 
tuturor dorințelor. (7259)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând garsonieră, con
fort 1, îmbunătățiri. Tel. 
218488 sau 092/491986. 
(7129)______________ _

• Vând casă în Deva, Viile 
Noi, str. Barbu Lăutaru, nr. 
24. (7321)

• Vând în comuna Bucu- 
reșoi, sat Șesuri, la Ruc, 
casa nr. 9 și pământ. (3394)

• Vând magazin ABC, SRL, 
în stare de funcționare, situat 
lângă poarta spitalului Păclișa, 
plus terenul aferent, 2,5 ari, 
posibilități de extindere, vad 
comercial deosebit. Informații 
la sediul firmei, Boantă Paul, 
Păclișa, nr. 64. (6909)

• Vând casă Săulești, nr. 
44 A și pământ în satul 
Bîrsău, 80 ari. Tel. 262575 
sau 211424 (Savu). (7324)

• Vând Opel Kadett 1300, 
1981, benzină 5-6 %, neîn
matriculat, 1200 DM nego
ciabil, stare de funcționare. 
Dobra, tel. 283243. (7320)

• Vând tractor U 445, 
stare bună, Orăștie, str. 
Progresului, nr. 63, zilnic 
după ora 15. (8296)

• Vând remorcă pentru 
tractor de 45 CP și co
sitoare, preț negociabil. Tei. 
094/279737(6908)

• Vând Dacia 1310, an 
fabricație 1984, numere 
vechi, necesită reparații 
caroserie, preț 9.500.000, 
negociabil. Informații Boantă 
Paul, Păclișa, nr. 64 (6909)

SC Banc Post SA
Sucursala Jud. Hunedoara-Deva

anunță vânzare prin LICITAȚIE PUBLICĂ a 
următorului IMOBIL:

- casă cu 4 camere, curte și grădină situată in 
Simeria. str. Libertății, nr. 12, jud. Hunedoara;

Preț de pornire a licitației - 150.000.000 lei

Licitația va avea loc in data de 22.09.1999, ora 10.30, la 
Judecătoria Deva, biroul executori judecătorești.

Informații suplimentare la telefon 054/219591.

S.C. BANC POST S.A.
Sucursala Jud. Hunedoara-Deva

anunță vânzarea prin LICITAȚIE PUBLICĂ 

a* următoarelor IMOBILE:
• Bloc compus din două apartamente la etaj șl 

spațiu comercial la parter, cu teren în suprafață de 
1.310 mp, situat în Hunedoara, sat Boș.

Preț de pornire a licitației: 124.000.000 lei.

• Garaj, curte, intravilan în suprafață de 76 mp 
situat în Teliucu Inferior, str. Principală, nr. 58.

Preț de pornire a licitației 56.500.000 lei.
Licitația va avea loc în data de 17.09.1999, ora 11, 

la Judecătoria Hunedoara, biroul executori 
judecătorești.

Informații suplimentare la telefon 054/219591.

nr. 164. (6910)
• Vând 2 mașini Mer

cedes Cobra, unul înma
triculat, preț 5500 DM, nego
ciabil și Dacia 1310, an 
fabricație 1996. Tel. 225014, 
după ora 17. (7073)

•Vând Nokia6110, 5110, 
Siemens C 25, Panasonic 
G 520, noi. Decodez GSM. 
092/258121.(6862)

• Vând vitrină, dulap, 
masă cu scaune, masă 
televizor, masă cu fotolii, 
mobilă bucătărie, plapumă 
două persoane puf, coș 
pentru nou născuți, bicicletă 
pentru copii. Tel. 621301. 
(6997)

• Vând contract închi
riere cu spațiu amenajat 
pentru brutărie (cuptor 
vatră), comuna Dobra, sat 
Lăpușnic,. nr. 75, familia 
Costa. (7319)

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

• Vând orice telecoman
dă pentru televizor (155.000 
lei), video, satelit. 092/ 
368868 (OP)

• Vând antene de firmă, 
cele mai tari, pentru orice 
program. Tel. 092/467400, 
054/777455. (6905)

• Vând mașină de spălat 
automată. Tel. 621301 
(7261)

• Vând pui Setter irlan
dez, vaccinat, tel. 05L 
817600, după ora 17. (7325)

ÎNCHIRIERI

• Caut pentru închiriat 
spațiu comercial în Deva, 
zonă centrală, maximum 30 
mp. Tel. 212211, 092/ 
388080.(7315)

JFEHTE DE 
SERVICII

• Societate internațională 
de import oferă imediat locuri 
de muncă cu câștiguri între 
600000 - 900000. lei pe săptă
mână, pentru studenți, șomeri 
etc. Tel. 621446. (7303)

• Meditații limba engleză 
preșcolari și școlari mici. Tel. 
216922, după ora 20, (7649)

• S.C. Axxon România
Trading SRL, importator și 
distribuitor al produselor 
Toshiba, Sunlight J&J, 
Manitoba, Cricket, anga
jează agent comercial pe 
județul Hunedoara. Condiții: 
permis conducere catego
ria B, stagiul militar satis
făcut, experiență în vânzări. 
Se oferă salariu atractiv și 
automobil. Trimiteți C.V. la 
fax 069/229020^ până la 
17.09.1999. (7257)_______

• Selecționăm personal 
pentru șantier construcții în 
străinătate. Hunedoara, tel. 
094/598615(6581)

• Execut zugrăveli, vop
sitorii, reducere 50 %. Mobil: 
094/549287 (7262)

• Efectuez transport 
marfă autocamion descope- 
rit-autobenă 8,5 tone. Infor
mații tel. 092/607686. (7327)

DIVERSE 1

• Judecătoria Brad orga
nizează vineri, 17 09 1999, ora 
10 în comuna Băița, sat 
Ormindea, nr. 52, licitație 
publică pentru vânzarea 
autoturismului Dacia 1310, 
număr de înmatriculare 4-HD- 
4855. (7247)

PIERDERI

• Pierdut brief mic și carte 
verde de la autoturism VW Golf 
Diesel cu nr. înmatriculare IN- 
AA 72. Găsitorului se acordă 
recompensă. Le declar nule. 
Tel. 054/247795, 094/158260, 
094/897276 (8295)

• Pierdut chitanță fond 
rulment și anticipație pe 
numele Motocea Agneta 
eliberată de Asociația 136 
Deva. O declar nulă. (7260)

Expert Center.
Experții recomanda 

aceasta ofertă
Conectează-te la CONNEX prin Expert Center Quasar!
Numai până la 16 octombrie, experții noștri îți vor prescrie 
conectare gratuită și două luni de abonament gratuit* și 
tot în această perioadă , poți cumpăra telefonul NOKIA 
5110 cu 69 USD". Nu e nevoie să te programezi! Vino 
direct la Expert Center, conectează-te și vei primi pe loc 
un tricou MYX***!

* Prima și a doua lună |l numai pentru larvidile vocala. ** Fâră TVA, in limita «tocului diiponibd, numai cu conectare 
la CONNEX. •’* Exceptând telefonul NOKIA 5110

Qi^pAR expert
DEVA Bd. Oacebal. Bl R, Parter Zono conecftM *□ vftor

Tel. 054-222.999

• Pierdut parafă “dr. Moacă 
Adriana" și cotor concedii 
medicale. Se declară nule. 
(6583)

• Pierdut legitimație de 
veteran seria H D nr. 171394, 
pe numele Poenar Lazăr. O 
declar nulă.

• Pierdut legitimație de 
nevăzător seria 103789, pe 
numele Stănescu Ana. O 
declar nulă.

• Pierdut monetar nr. 
1580651-1580700 al SC 
Altairus SRL Brănișca. îl 
declar nul. (7326)

• Colegii de serviciu de 
la ziarul “Cuvântul liber” 
Deva sunt alături de familia 
Vonica Gheorghe la greaua 
încercare pricinuită de 
încetarea din viață a dragu
lui lor tată, socru și bunic

GHEORGHEARSU
• Soția Filofteia, fiul Ovidiu 

împreună cu soția, cu 
adâncă durere, anunță înce
tarea din viață a celui care a 
fost un bun soț și tată

BOLDOR GHEORGHE 
în vârstă de 69 ani. înmor
mântarea va avea loc joi, 16 
septembrie 1999, ora 13, de 
la domiciliul din Hunedoara, 
str. I.Creangă, bl. 8, ap.8 la 
cimitirul Popa Șapcă. 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace! (7328)

^YREMEA
Vremea va fi în gene

ral frumoasă, cu cerul va
riabil, mai mult senin. 
Vântul va fi slab până la 
moderat, cu intensificări 
temporare la munte. 
Temperaturile maxime 
vor oscila între 15 și 25 
de grade, izolat mai ridi
cate în vest, iar minimele 
între 2 și 12 grade Cel
sius, cele mai coborâte în 
depresiunile intramon- 
tane din nordul și centrul 
țării. Noaptea și dimineața 
va fi ceață.

Ministerul Educației Naționale
Colegiul Național de Informatică 

"Traian Lalescu” Hunedoara
anunță scoaterea la CONCURS a unui 

post de PAZNIC.
Informații la sediul unității sau la tel. 717959.

Federalcoop Hunedoara -
Deva

cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie, nr. 14 

închiriază următoarele:
S spațiul comercial în orașul Călan, Piața Libertății, bl. 5A; 
® spații administrative situate în Deva, str. 1 Decembrie, 
nr. 14;
S spațiu comercial situat în Orășle, str. Unirii, nr. 49. 

Informații la telefon 216336.

SC Coratrans SA Ceva
cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 118, ANGAJEAZĂ 

SECRETAR - DACTILOGRAF
CONDIȚII:
- cursuri de secretarlat-informatlzat, tehnică de secre

tariat, tehnici de comunicare, corespondență comercială șl 
administrativă, reguli de protocol, dactilografiere acte.

- recomandabil să cunoască o limbă de circulație 
Internațională șl limba maghiară (scris șl citit).

Interviul va avea loc la data de 08.10.1999, ora 10, la 
sediul firmei. Cererile vor fl depuse la compartimentul 
resurse umane.

Informații la telefoane 212160; 212161.

SC ROMMRO SA ORĂȘTIE
Organizează

CONCURS DE SELECȚIE A ADMINISTRATORULUI 
SOCIETĂȚII

in conformitate cu Normele Metodologice privind încheierea 
contractelor de administrare prin HG 364/1999, publicate in Monitorul 
Oficial nr.213/14.05.1999. partea I. se solicită oferte de participare la 
concursul de selecție a administratorului societății.

Ofertele vor fi depuse la sediul societății SC R0MPIR0 SA din 
localitatea Orăștie, str. Codrului, nr.25. județul Hunedoara, până la 
data de 15.10.1999.

1. Condiție obligatorie de participare:
3 vechime de minimum 5 ani în activitatea de management de 

vârf in pirotehnie.
2. Testele prevăzute la articolul 13, lit.a din HG 364/1999. se 

susțin la Universitatea de Vest Timișoara.
Candidații vor depune, la sediul societății, in plic sigilat:
3 documentele care să ateste îndeplinirea condițiilor minime 

obligatorii prevăzute in Normele Metodologice la art.9, art. 13. lit.a), b) 
și d) sau după caz la art.10.

3 oferta cuprinzând propunerile prevăzute la ari.13. lit c) ți e) 
din aceleași Norme Metodologice.

O documentele prevăzute la punctele I șl 2 din prezenta.
Documentele prevăzute la art.8 din Normele Metodologice vor fi 

puse la dispoziția candidaților la sediul societății, Serviciul personal, 
in zilele lucrătoare, intre orele 8-13, in baza unui acord de confi
dențialitate.

Interviul candidaților cu plenul comisiei de selecție se va 
desfășura pe data de 20.10.1999, ora 10. la sediul societății.

Informații suplimentare la telefon 054-242050, la dna Igreț lulia.
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Sâmbătă, la Primăria muni
cipiului Deva, în cadrul consfă
tuirii dintre Uniunea Asociațiilor 
de locatari/proprietari și autori
tățile locale, s-au prezentat o 
serie de probleme existente la 
nivelul asociațiilor.

Au mai participat la întrunire 
șefi ai serviciilor administrație 
publică locală, juridic, apărare 
civilă, urbanism și amenajarea 
teritoriului, reprezentanți ai 
Apaterm, Romgaz, precum și ai 
unor firme de construcții și ai 
mass-media locale.

în deschidere, primarul muni
cipiului Deva, dl Mircia Muntean, a 
declarat că “furnizarea agen
tului termic este o problemă na
țională. Spre deosebire de alte 
orașe din țară, la Deva nu mai 
există o altă sursă de aprovizio
nare cu apă”. în acest sens, Pri
măria Deva în colaborare cu 
conducerea SC Apaterm SA a 
inițiat un proiect conform căruia 
agentul termic se va produce 
iama pe bază de gaz și vara pe 
energie electrică, mai spunea 
dumnealui.

Problema furnizării apei cal
de în oraș a fost mai puțin dis
cutată, deoarece au lipsit de la 
întrunire reprezentanții Termo

centralei Mintia. Cu toate aces
tea, primarul Devei a adus la 
cunoștința celor prezenți că 
până la 1 septembrie a.c. din 
cele 15 mid. lei propuse de 
conducerea Termocentralei s- 
au plătit 8,5 mid. lei. "în ceea ce

Problemele asociațiilor de locatari/ 
proprietari nu se limitează doar la 

furnizarea agentului termic
privește distribuția apei în muni
cipiul Deva o serie de dificultăți 
sunt generate de vechimea rețe
lelor de transport. Avem capaci
tate de acumulare în municipiu, 
însă în unele zone nu se mai 
poate efectua transportul. Alte 
probleme sunt rețelele învechite 
și în interiorul imobilelor care fac 
ca la etajele superioare să nu 
ajungă apa rece.

Furnizarea apei calde însă 
nu depinde numai de noi. Din 
punctul nostru de vedere noi 
suntem pregătiți, rețelele sunt în 
bună stare de funcționare. Ră
mâne ca Mintia să hotărască pe 
când va începe distribuirea 
agentului termic", afirma dl Victor 

Arion, șef secție apă-canalizare 
din cadrul SC Apaterm SA Deva. 

Președinții câtorva asociații 
erau îngrijorați că următorul val 
de scumpiri va afecta grav plata 
tuturor serviciilor, chiar dacă 
locatarii sunt în general buni plat

nici. S-a observat că, de câtva 
timp încoace, consumul de apă 
rece și energie electrică s-a du
blat. în acest sens s-au făcut 
propuneri care vizează conto- 
rizarea serviciilor pe apartamen
te, precum și adoptarea siste
mului german: “ai depășit, plătești 
în plus!”

La Asociația de locatari/pro
prietari nr. 75, Cuza Vodă, greu
tățile sunt nenumărate.

"De 9 ani de zile, de când s- 
au construit blocurile 8 și 9, pro
blema apei a persistat. Aceste 
blocuri și-au montat hidrofor, 
ceea ce face ca apa rece să nu 
mai ajungă la etajele superioare 
ale celorlalte blocuri. Este o ru

șine că la începutul anului școlar 
peste 100 de copii au fost de
pistați cu diferite boli”, afirma dl 
Liviu Stan, președintele asociației, 
în acest cartier, rețeaua de ter- 
moficare este mai joasă cu 10 
cm față de canalizare, ceea ce a 
dus la suspendarea circuitului. 
Străzile sunt într-o stare critică 
necesitând lucrări de asfaltare.

în ceea ce privește repara
rea acoperișurilor la imobilele din 
municipiul Deva, reprezentanți ai 
unor firme de construcții din ju
deț prezenți la consfătuire și-au 
prezentat ofertele, lăsând la lati
tudinea asociațiilor să ia decizii.

Prezentarea modului în care 
se pot face împrumuturi a fost 
susținută de un reprezentant al 
CHF (Credit House Foundation). 
Aceste împrumuturi se acordă 
doar prin Uniunea Asociațiilor de 
locatari/proprietari la orice aso
ciație care și-a achitat contri
buția. împrumuturile sunt garan
tate, iar dobânda efectivă pe un 
an de zile a împrumutului este de 
6,88 la sută. împrumuturile nu 
privesc doar repararea acope
rișurilor, ci se adresează oricărei 
lucrări de întreținere și reparare 
a imobilelor.

Cristina CÎNDA

Salut!
Tocmai am sosit din Lumea McDonald 

și de-abia aștept să ne vedem! Vreau să-ți arăt 
ce scamatorii am mai inventat. Sunt sigur că 
o să-ți placă.

Vino să ne jucăm, să cântăm, să ne 
distrăm împreună. Am o mulțime de surprize 
pentru tine.

la McDonald's ........
Cheamă-i și pe prietenii tăi.

Restaurantul Întregii familii

— — ■.

Primăria Municipiului Hunedoara 
organizează CONCURS pentru ocuparea următoarelor posturi 
vacante la "Căminul pentru persoane în vârsta" care s-a deschis 

în municipiul Hunedoara:
1. ASISTENT MEDICAL - 1 post
Condiții: Scoală Sanitară Postliceală - specialitate: Asistent Generalist
2. INFIRMIER - 3 posturi
Condiții: Studii medii de specialitate sau curs de calificare recunoscut de Ministerul 

Sănătății.
3. BUCĂTAR (BUFETIER) - 3 posturi
Condiții: Studii medii și calificare în meseria de bucătar.
4. ÎNGRIJITOR - 3 posturi
Condiții: Studii medii
5. MUNCITOR CALIFICAT - 3 posturi
Condiții: Studii medii și Școală Profesională, specialitatea:
- lăcătuș-mecanic - 1 post
- instalator - 1 post
- electrician - 1 post
Pentru toate posturile:
Condiții obligatorii de a participa la concurs:
- vârsta maximă 45 ani
- domiciliul stabil în municipiul Hunedoara
- certificat de cazier judiciar
- certificat examen psihiatric
Concursul se va organiza în ziua de 28 septembrie 1.999, ora 9.00, la sediul Primăriei 

municipiului Hunedoara, str. Libertății, nr. 17.
Informații suplimentare la telefon 713766.
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Sucursala Hidrocentrale Hațeg
_  w

ANGAJEAZA, conform legii, 1 (UN) ȘOFER, in următoarele 

condiții:
- posesor de permis de conducere cu toate gradele;
- cunoștințe de întreținere și reparații auto;
- domiciliat în orașul Hațeg;
- beneficiar de post telefonic;
- vârstă maximă 40 ani;
Concursul se va desfășura in data de 28.09.1999, ora 10.00, la sediul

Sucursalei din Hațeg, str. Progresului nr. 38 bis, jud. Hunedoara, 
înscrierile la concurs se fac la biroul Resurse Umane din Sucursală, prin cerere 

însoțită de următoarele:
- copii după actele de studii;
- curriculum vitae;
- acte doveditoare eliberate de Registrul Comerțului din care să rezulte că nu 

este patron sau asociat la firme înregistrate potrivit dispozițiilor legale;
- copie după carnetul de muncă (Cap. IX);
- fișă de examen medical din care să rezulte dacă persoana este aptă pentru 

postul pentru care candidează;
- copie de pe cazierul judiciar;
Tematica se găsește la sediul Sucursalei, biroul Resurse Umane.

Societatea Comercială 
REVA SA Simeria 

organizează
în data de 28.09.1999, ora 10, la sediul său din 

Simeria, str. Atelierelor, nr. 32,
CONCURS

pentru, ocuparea postului de CHIMIST.
Condiții de participare:
- studii superioare în chimie industrială
Cererile pentru concurs se pot depune la Serviciul 

Personal din cadrul societății până la data de 
23.09.1999 împreună cu diploma de absolvire fi un 
CV.

Informații suplimentare la telefon 054/260402, 
int. 112.

/MD/O 0ZU4 89,3 MHZ
Str. Gh. Barițiu, nr. 2

Alege succesul prin progres
Radio Deva pune bazele pentru viitoarea extindere și își 

întărește echipa și prezența în județ oferind condiții avantajoase 
pentru persoane inventive și cu spirit de muncă în echipă.

în acest sens Radio Deva organizează CONCURS pentru 
ocuparea următoarelor posturi:

S REALIZATOR EMISIUNI
Cerințe:
- vârsta 22-35 ani
- studii superioare
- cunoașterea limbii engleze
0 AGENȚI DE PUBLICITATE
Cerințe:
- experiență minimum un an
- studii medii sau superioare
Informații zilnic la numărul de telefon 23.44.90, între orele 

09.00-17.00. Persoana de contact Cristina Bozan.
Dosarele de înscriere la concurs se depun zilnic la sediul 

postului de Radio până în data de 24.09.1999. Concursul va 
avea loc în data de 27.09. a.c.

Grupul Școlar "Grifiore 

Moisil” Deva 
ANUNȚĂ f

Planul de școlarizare pentru școala 
postliceală și postliceală de maiștri pentru 

anul școlar 1999-2000 
ȘCOALA POSTLICEALĂ:

- Secretar stenodactllograf-operator birotică -
1 clasă
- Finanțe contabilitate - 1 clasă
- Topograf - 1 clasă

ȘCOALĂ POSTLICEALĂ DE MAIȘTRI:
- Maistru electromecanic aparate de măsură și 
automatizări - 1/2 clasă
- Maistru electromecanic de mină - 1/2 clasă 

înscrierile au loc în perioada 15-20 sept. 1999. 
Examenul se desfășoară în perioada 22-27.09.1999.

Relații suplimentare la telefoanele 621206, 621280.

SC IJZINEXPOllTIMPOllT SA 
selecționează pentru ASISTENȚĂ TEHNICĂ IN STRĂINĂTATE 

următoarele categorii de personal caliticat ți cu o experiență de 
minimum 5 ani in domeniul fabricilor de ciment:

- 5 ingineri tehnologi;
- 3 ingineri și maiștri pentru intreținere instalații mecanice;
- 4 ingineri și maiștri pentru intreținere Instalații electice;
- 2 ingineri automatițti:
- 2 ingineri pentru construcții metalice:
-1 chimist;
■ 4 operatori cuptoare;
- 2 operatori mori făină, ciment;
-1 operalor carieră.
Cei interesați sunt rugați să transmită scrisoare de prezentare pe 

adresa UZINEXPORTIMPORT SA (S25). OP 63. CP 204, București.

CPEDfTBAMC DEVA
vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ, organizată în data de 

20.09.1999, ora 10, la sediul societății, următoarele bunuri:

- Ford Transit, an fabricație 1988, calculator PC, cuptor 
cu microunde, televizor color, ladă frigorifică, mașină de 
înghețată - SC "COM DIVERS

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

f SC CYPRINUS SA
i Aurel Vlaicu i
® Comisia de selecție a administratorilor, Constituită I 
I în baza hotărârii AGA de la SC CYPRINUS SA Aurel I
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Vlaicu din data de 23.08.99 în conformitate cu 
dispozițiile articolului 4 (1) din normele metodologice 
privind încheierea contractelor de administrare 
aprobate prin HG 364/1999, aduce la cunoștința celor 
Interesați că în data de 16 oct., ora 14.00, organizează
la sediul societății „CYPRINUS” SA din localitatea Aurel | 
Vlaicu, jud. Hunedoara, concursul de selecție a ■ 
administratorilor în conformitate cu dispozițiile j 
articolului 3 (1) din normele metodologice. ■

Ofertele se depun în pilc sigilat la sediul societății | 
până la data de 14 oct. ora 14.00 inclusiv.

Cererea de ofertă cu privire la selectarea 
administratorilor și grila de selecție șl evaluare a 
candidaților se pot procura de la sediul societății.

Menționăm că anexele cererii de ofertă și celelalte | 
documente prevăzute de articolul 8 litera A-G din 
normele metodologice se pot procura de la sediul 
societății contra cost și pe baza unui acord de

I 
I 
I
I

k I 
confidențialitate începând cu data de 15 septembrie. | 

Informații suplimentare se pot obține la telefonul | 
092/782515. j


