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n urmă cu 2 zile 
proprietarii locuințelor din 

cartierul Aeroport al 
municipiului Petroșani, care au 
fost afectate și chiar distruse 
de inundațiile din ultima 
perioadă, au luat cu asalt 
Primăria municipiului Petroșani, 
cerând ajutoare de urgență și 
locuințe noi. Primarul 
Petroșaniului, Carol Schreter - 
a încercat să calmeze spiritele 
încinse spunându-le celor veniți 
la primărie că: „aceste locuințe 
au fost inundate deja de 2 ori în 
2 ani și în continuare se va

Sînistrații din 
cartierul 

Aeroport - 
Petroșani vor 
alte locuințe r

întâmpla la fel dacă rețeaua de 
canalizare nu va fi remediată."

Deși cetățenii cer alte 
locuințe chiar și în alte localități 
ale Văii Jiului, primarul 
Petroșaniului le-a spus: „dacă 
dvs găsiți locuințe în acest oraș 
care sunt libere eu vă dau 
repartiții pentru ele”.

„Primăria nu poate acorda 
ajutoare bănești în aceste 
cazuri", a mai precizat primarul 
din Petroșani.

Culmea este că tocmai 
aceste familii care au fost 
afectate de inundațiile din luna 
august figurează pe lista 
datornicilor la RAA ,',VJ” cu cele 
mai mari datorii.

Mihaela FĂGAȘ

alconul speranței
Din chiar acea zi 

memorabilă de 22 
decembrie 1989, când și 
România a ales calea 
democrației și a libertății, 
aproape în fiecare oraș s-a 
consacrat un spațiu anume 
de unde localnicii își strigă 
durerea, își manifestă 
nemulțumirea față de 
munca și de viața lor, aflate 
într-o degradare continuă, 
își exprimă revolta pentru 
speranțele înșelate. Dacă 
în București un asemenea 
loc este, între altele, Piața 
Universității, cu celebrul 
său balcon, dacă în 
Timișoara este Piața 
Operei, cu nu mai puțin 
impozantul său balcon, în 
Deva acest loc este cel din 
fața sediului Prefecturii, 
fostul Palat al Culturii până 
la ceasul Revoluției din 
decembrie 1989, unde 
există, de asemenea, un 
balcon, care a văzut și a 
auzit multe.

Din acest balcon și-au

în Valea Jiului

Majoritatea minerilor consideră că liderii de 
sindicat nu le mai apără interesele

Cum în una dintre ședințele Consiliului de Coordonare al LSMVJ s- 
a hotărât renunțarea la vicepreședinții numiți de Confederația 
Sindicatelor Miniere (CSMR) din București, din schemă au ieșit 
domnii Ghcorghc Emil și Ion Popescu, pe motivul reorganizării, 
conform celor spuse de Vasilc Savu - președintele interimar al 
LSMVJ. Ghcorghc Emil a aflat ulterior despre demiterea lui, dintr-un 
cotidian local, și s-a gândit că ar fi bine ca minerii să afle mai multe 
despre cei care îi reprezintă la București, la CSMR, care în opinia 
dumnealui numai interesele minerilor nu Ic reprezintă. Astfel 
Ghcorghc Emil apreciază că ultima Conferință a LSMVJ, în care s-a 
ales președintele interimar al LSMVJ în persoana dlui Vasilc Savu, s-a 
desfășurat mai mult ca un film, căruia i se poate atribui titlul «Mulți 
văd puțini pricep» în care scenariul, regia, jocurile de lumini, 
aranjamentul și rolul principal sunt atribuite președintelui CSMR 
Victor Bădârcă, iar în rolul lui Victor Bădârcă a jucat Vasilc Savu, adică 
acela care a fost ales interimar al LSMVJ. Ghcorghc Emil este de 
părere că și Congresul LSMVJ din decembrie anul trecut, condus de 

X______________ _____________________________________________

Miron Cozma, a fost mai mult o scenă de circ, în urma căruia Vasilc 
Savu i-a reproșat lui Victor Bădârcă cum „că nu a avut destulă dibăcie 
în campania pe care i-a dus-o, iar lucrurile nu au fost manevrate așa 
cum a dorit Savu.”

Tot Ghcorghc Emil susține că Vasilc Savu, interimarul LSMVJ, 
duce o campanie populistă împotriva liderilor de sindicat, motivând 
că și-ar face curățenie în Liga Minerilor, pe care până vine Cozma o 
va conduce.

Minerii din Vestul Văii Jiului nu prea sunt de acord cu stilul de 
conducere al domnului Savu și există posibilitatea ca în viitorul 
apropiat să se formeze Liga de Vest, vestul reprezentând ponderea 
minerilor din Valea Jiului, așa cum la mina Livczcni, care este 
considerată din est, s-a format un nou sindicat, Solidaritatea 99, ce 
arc deja 350 de membri și care nu este afiliat la LSMVJ tot pe 
motivul că liderii actuali de la LSMVJ și CSMR nu mai reprezintă 
interesele minerilor, ci doar interese personale.

Mihaela FĂGAȘ
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exprimat speranțele într-o 
nouă societate, democratică 
și prosperă, cei care au 
urcat acolo în dimineața lui 
22 decembrie 1989, în 
disputa verbală cu micul 
dictator local, arogându-și 
după aceea meritul de

revoluționari. Speranțele lor, 
și ale întregii națiuni, aveau 
să fie deșarte, înșelate. în 
spațiul din fața Prefecturii și 
în balconul de acolo au 
venit și au urcat, de 10 ani 
încoace, foarte mulți 
oameni, spre a-și manifesta 
protestul pentru tot răul din 
viața lor și a-și exprima 
speranța în măsuri 
corespunzătoare din partea 
guvernanților, care să le 
aducă românilor măcar și 
numai puțin bine.

Am numit acest 

perimetru ca fiind 
“Balconul speranței", 
deoarece de acolo o serie 
de lideri sindicali și-au 
îndemnat colegii de jos la 
acțiuni specifice misiunii 
lor, năzuind să fie auziți de 
către mai marii zilei și să 
le rezolve doleanțele. N- 
au fost auziți. în zadar 
lozincile și avertismentele 
lor dure. Au venit în forță 
aici minerii din Poiana 
Ruscăi și Țara Zarandului, 
acuzându-i pe guvernanți 
de starea dezastruoasă a 
mineritului, sperând în 
înțelegere și luare aminte. 
Azi, la minele Teliuc și 
Ghețari aproape s-au tras 
obloanele, iar în zona 
Bradului activitatea s-a 
redus considerabil. 
Speranța celor de aici abia 
mai pâlpâie.

S-au perindat prin 
acest spațiu de taină și

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

APARE LA DEVA

Tinerii au nevoie de locuințe

Alta este insă 
miza...

în vreme ce suntem aproape 
cU toții de acord că locul tinerilor 
români este în România, unde 
sunt destule de făcut, dar mediul 
economic nu le oferă cine știe 
ce perspectivă, sunt și voci 
care-i îndeamnă pe tineri să-și 
găsească viitorul în alte țări. 
Acestora li s-a alăturat și cea a 
președintelui Constantinescu, 
atunci când a spus că: "Decât 
să stea în țară și să vândă Coca 
Cola sau adidași, știu eu, tinerii 
ar fi bine să lucreze la NASA 
sau să facă afaceri importante 
în America". Desigur că 
majoritatea tinerilor-ar opta 
pentru varianta sugerată de 
președinte, dacă n-ar exista 
atâtea opreliști, în special de 
natură financiară.

Până una alta însă, numeroși 
tineri furioși și cu un simț patri
otic dezvoltat cred că pot să 
facă o carieră bună și în țara 
noastră, unii sperând să fie 
garnitura de înlocuire a moșilor 

și strămoșilor din conducerile 
partidelor politice, de schimbare 
a altori demnitari, cum li se tot 
promite la diverse seminarii de 
vară, toamnă, iarnă sau 
primăvară. Până atunci mai este 
vreme de reflecție, atât din 
partea celor de la care emană 
promisiunile, cât și din partea 
celor aflați pe listele de 
așteptare, ca făcând parte din 
“lotul” .de perspectivă. De 
promisiuni li s-a cam făcut 
lehamite și tinerilor, ei 
regăsindu-se numai în 
platformele program unde li se 
asigură și locuri în cămine 
studențești, locuri de muncă, 
locuințe, trai decent și tot ce mai 
vor ei, cei mari amintindu-și 
însă de tineri doar la vremea 
alegerilor, mizându-se pe votul 
lor, poate cu influență decisivă.

Pe măsură ce ne apropiem

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 8)
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LA DEPOZITELE Iii LEI
- PERSOANELOR FIZICE 

x la 30 de zile - 
50% /ian 

prin capitalizare - 
63,21%/an 

x la 90 de zile - 
53% /an 

prin capitalizare - 
k 64,49%/an

Când acid 
de 

caltartL,
Nu știu de ce gândul 

ne mână la un 
personaj pe care istoria l-a 
înghițit, ce afirma cu 
nonșalanță că atunci când 
“aud de cultură îmi vine să 
trag cu tunul”. Cultura e 
necesară, frumoasă, uneori 
deranjantă însă pentru că 
este expresia spiritului care 
nu are margini și nici nu 
poate fi așezat în “patul lui 
Procust”. Dar poate fi, cu 
răbdare, controlată, făcută 
rentabilă ... financiar.

Străbătând județul 
observi așezăminte de 
cultură în suferință, ca să 
vorbim doar de înfățișare, 
deși există consilii locale 
care încă mai pot face ceva 
în acest sens și fac. în ceea 
ce privește activitatea care 
justifică un cămin cultural, 
o casă de cultură, un teatru, 
aceasta se estompează, tot 
mai mult pentru că nu 
există bani, iar oamenii 
sunt sătui de problemele lor 
existențiale, cotidiene, tot 
mai dureroase, pe care Ie 
acutizează sărăcia. Cum să 
mai intri într-un cămin cul
tural când nu ai ce vedea în 
afară de pereți? Actul de 
cultură mai presupune 
solidaritate umană, or noi 
suntem deranjați de 
aproapele nostru, că are 
“poate” mai mult, ori că pur 
și simplu nu ne place de el. 
Balcanismul specific de 
toate zilele, bârfa ne 
îndeamnă la așa ceva. Avem

Minei BODEA
(Continuare in pag. 8) Â

CONEL va 
împrumuta 100 de 
milioane de dolari 
pentru finanțarea 

importului de 
combustibili
CONEL va împrumuta pe piața 

internațională de capital 100 de 
milioane de dolari, în vederea 
asigurării necesarului de combustibili 
pentru perioada de iarnă, a declarat 
la Palatul Victoria Nicolae 
Stăiculescu, secretar de stat în 
Ministerul Industriei și Comerțului. 
Suma va face posibilă asigurarea a 
800.000 de tone de păcură și 2 
miliarde de metri cubi de gaze natu
rale. Guvernul a fost de acord cu 
nota prezentată de Ministerul 
Industriei privind creditul, care va 
beneficia de garanția Ministerului 
Finanțelor. Necesarul de gaz și 
păcură care trebuie importat pentru 
sezonul de iarnă este estimat la 1,6 
miliarde de metri cubi de gaz și un 
milion de tone de păcură și implică 
un cost de 350 de milioane de dolari.

Până la data de 22 septembrie 1999

BANCA INTERNAȚIONALĂ
A RELIGIILOR

constituie “Depozite pentru Sfântul 
Crăciun”, în lei, cu DOBÂNDA PIXÂ de 
60% pe an și scadența la 91 de zile.

• Dobânda bonificată este fermă, rămânând 
nemodificată pe toată perioada de constituire 

a depozitului 
BANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILOR

9

Deva, Bd. Decebal, bl. 8
Tel.: 234231/ 234232

• - Iar bei? Alaltăieri ți-a 
interzis doctorul!
- Da, dar ieri a murit...
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( HANDBAL FEMININ ]

Succes de prestigiu
Univ. Remin Deva - Rapid 

CFR București 2221 (12-9)
Sâmbătă, Sala Sporturilor din 

Deva a găzduit cea de-a lll-a 
etapă a campionatului ligii națio
nale la handbal feminin. Univ. Re- 
min Deva a întâlnit, pe teren pro
priu, echipa Rapid CFR București, 
o echipă valoroasă din compo
nența căreia fac parte nume so
nore ale handbalului feminin ca: 
Alina Dobrin, Cristina Dogaru, 
Maria lorgu, Cristina Mihai, Nico- 
leta Gîscă, Roxana Năpar.

După o pregătire intensă sub 
bagheta prof. Ion Mătăsaru și 
prof. Marcel Șerban, devencele 
s-au impus în teren încă din pri
mele minute ale jocului. înscriind 
primul gol în poarta adversă în 
min.3 prin Melinda Toth. Eliminarea 
pentru 2 min a Codruței Zavragiu 
nu a împiedicat echipa deveană 
să mai înscrie, fie și în inferioritate 
numerică, obținând 5-2 în min. 11. 
Diferența de 3 goluri s-a menținut 
pe parcursul primei reprize, de
vencele obținând la pauză 12-9 
după un joc în care răbdarea și 
buna colaborare între coechi
piere a fost baza succesului. 
Fazele spectaculoase create de 
devence la începutul reprizei a 
doua au fost materializate, dife
rențe mari înregistrându-se în 
min. 4418-13, min. 4619-14, min. 
48 20-15. Au urmat apoi apro
ximativ 10 minute de joc, cu ata
curi succesive lă poarta Univ. 
Remin Deva, timp în care deven
cele nu au reușit să marcheze 
nici un gol, iar rapidistele au avut 
posibilitatea să reducă din dife
rență, la final de meci tabela de

marcaj arătând 22-21. Pe lângă 
jocul excelent prestat de Melinda 
Toth (care a învins-o de 13 ori pe 
Cristina Dogaru), s-au remarcat 
și portarii Simona Bistriceanu și 
Claudia Cetățeanu. Jocul frumos 
prestat de echipe U. Remin Deva, 
aflată în ascensiune, a luminat 
fețele suporterilor veniți în număr 
mare să încurajeze echipa fa
vorită. Aplauzele la scenă des
chisă adresate sportivelor de- 
vene au fost mai mult decât bine
meritate.

Un gând frumos pentru entu
ziaștii spectatori deveni, prezenți 
în număr mare în Sala Sporturilor, 
ce au purtat pur și simplu, prin 
încurajările lor, echipa spre 
victorie!

Marcatoarele celor 22 de 
goluri sunt: Melinda Toth 13, 
Simona Bozan, Codruța Zavragiu 
și Laura Crăciun câte 3 goluri.

Cristina CÎNDA

Victorie concludentă a 
hunedorenilor

CORVINUL-ELECTRO 
CRAIOVA 3-0

în primul rând constatăm cu satisfacție că 
de la un meci la altul sporește numărul spec
tatorilor la partidele Corvinului acasă, ceea ce 
spune ceva despre creșterea calității jocului 
hunedorenilor, indiferent că își dispută întâlnirile 
pe teren propriu sau în deplasare. Fapt con
statat cu satisfacție și în jocul cu elevii lui 
Marin Bîcu (fost component al campioanei marii 
iubiri, Univ. Craiova), în care s-a văzut că prind 
contur tot mai accentuat ideile tactice ale 
antrenorului Victor Roșea ce se află mereu în 
căutare de noi soluții ofensive.

Ambele echipe au abordat această partidă 
cu un joc deschis, predominant pe atac, ceea 
ce a contribuit esențial la un joc antrenant, 
spectaculos, de un ridicat nivel tehnic și tactic. 
Șansele ofensive ale gazdelor s-au concre
tizat destul de repede în minutul 14, după un 
atac hunedorean, mingea este trimisă în cor
ner, execută Mocioi, Buhu șterge cu capul 
balonul pe care îl interceptează Gheară și îl 
trimite în plasa porții lui Rizan. Cei care reu
șesc să atace, să se mențină "în față" sunt tot 
hunedorenii și patru minute mai târziu asistăm 
la o fază de toată frumusețea: Mitrică este 
deschis în adâncime peste apărătorii oaspeți, 
pe partea stângă, balonul îl depășește pe 
Predoi și Mitrică, nestingherit de nimeni, avân- 
du-l doar în față pe portarul 
Rizan, șutează în stâlpul porții 
din stânga a portarului! Oaspeții 
răspund cu un contraatac rapid,
Sorin Chivu, scăpat de sub supraveghere, 
creează panică în careu, Rahoveanu este oco
lit, Chivu rămâne cu mingea la picior, își închide 
unghiul și când trage Spre poartă Haidiner 
respinge în afara careului. în continuare notăm 
alte ratări ale gazdelor. în min. 27 Sandor obține 
o lovitură liberă de la 20 m și maestrul execuției 
acestor lovituri, Mitrică, șutează în transversală, 
în min. 34 Sandor și apoi în min. 35 Andrei 
ratează singuri cu portarul în față! Și totuși în 
min. 43, la o lovitură liberă a gazdelor, Ocnean 
reia mingea cu capul spre poartă, Rizan reu
șește cu greu să respingă și tânărul Marincău, 
pe fază, înscrie din apropiere primul său gol 
pentru Corvinul 2-0.

Și în partea a doua a jocului, cele două 
echipe oferă spectatorilor un meci agreabil, 
hunedorenii, deși nu mai reușesc să înscrie 
decât un gol, cpnfirmă ascensiunea formației 
printr-un joc bine organizat, elaborat și eficient, 
în min. 74, după o fază spectaculoasă, Stârc I- 
a deschis excelent pe Sandor care “acce
lerează" cu balonul la picior, intră în careu și de 
această dată nu se pripește, pune "latul” și 
șutează în plasă 3-0, stabilind scorul final. O 
victorie frumoasă, tonifiantă și pentru viitoarea 
partidă cu ASA Tg. Mureș.

A arbitrat la centru Cristian Rusu 
(Focșani).

CORVINUL: Rahoveanu, Beloaia (46 Alin 
Rus), Marincău, Haidiner, Gheară, Andrei (73 
Stârc), Dincă, Mocioi, Sandor, Mitrică, 
Ocnean (76 Pavel).

Sabin CERBU

t “ -
Egali în mediocritate

Jiul Petroșani - 
Unirea Alba lulla 1-1 

începutul de sezon a fost dificil pentru 
minerii din Valea Jiului, problemele finan
ciare resimțindu-se până într-acolo încât 
echipa nu s-a prezentat la jocul de la Dro- 
beta Tr. Severin (etapa a lll-a). Cunoscând 
aceste probleme ale Jiului, toate echipele 
care vin la Petroșani își propun să plece cu 
un rezultat bun, pentru că se știe că difi
cultățile financiare se reflectă întotdeauna și 
asupra jocului echipei. Dacă până acum în 
cele trei jocuri susținute acasă Jiul a obținut 
toate punctele puse în joc, în jocul de sâm
bătă cu Unirea Alba lulia minerii au înre
gistrat un semieșec.

Prima repriză le-a prezentat extrem de 
puținilor spectatori, prezenți la meci, un joc 
anost, lipsit de nerv și de spectaculozitate. 
Acțiunile ambelor echipe au fost lente, pre
vizibile, lipsite de cursivitate și imaginație, 
astfel că fazele de poartă au fost foarte rare. 
Inițiativa a aparținut minerilor care au avut 
mai mult posesia balonului, dar acțiunile lor 
n-au fost suficient de rapide și percutante 
pentru a surprinde apărarea oaspeților. La 
rându-le pe contraatac elevii lui Octavian 
Cojocaru au încercat de câteva ori să-l 
surprindă pe Botezatu cu șuturi de la 
distanță, dar n-au reușit să înscrie.

Repriza secundă a 
început promițător, minerii 
deschizând scorul prin Irina, 
care a reluat imparabil cu

capul un corner executat de Doroș: 1-0. Apoi, 
impulsionați de gol petroșănenii au jucat 
ceva mai avântat, dar torpila lui Vesa (min. 
58) și trasorul lui Stoian (min. 60) n-au 
nimerit ținta și n-au adus liniștea în tribune: 
Pentru că pe măsura trecerii timpului jocul 
minerilor a devenit tot mai dezlânat, oaspeții 
au prins curaj și au forțat egalarea. Fără să 
arate nimic deosebit, oaspeții au reușit totuși 
să îngenuncheze apărarea petroșăneană. în 
minutul 75, după o lovitură liberă de la 22 
metri executată de Dogaru, Neagu a reluat în 
plasă mingea respinsă greșit de Botezatu 
egalând situația pe tabela de marcaj: 1-1. 
Treziți la realitate de acest duș rece minerii 
au alergat cu disperare după golul victoriei. 
Dar echipa oaspete s-a apărat bine, la 
sacrificiu, astfel că scorul nu s-a mai 
schimbat, deși în minutul 88 Doroș - cel mai 
bun jucător al gazdelor - a ratat o ocazie cât 
roata carului. Astfel, fără să fie mai buni decât 
minerii, ci doar egali în mediocritate cu ei, 
oaspeții au reușit să-și atingă obiectivul 
smulgând un punct la Petroșani.

JIUL: Botezatu-Doroș, Poenariu, Irina, 
Vesa - Stanciu (78 Deaconu), Mocanu (46 
Szoradi), Spafiu (46 Damian), C. Stoica - 
Neiconi, Stoian.

UNIREA: Opric-Himcinski, Ghiță, Negrilă, 
Galeș-Preda, Neagu, Dogaru, Marina (61 
Dodu) - Decu, Vlăduleasa (79 Mîndroc)

Ciprian MARiNUȚ â

Fina! de infarct ia Deva

DIVI2M 32^

Rezultatele etapei a lll-a: U. Remin Deva-Rapid CFR 
București 22-21; CSM XXI lași - Silcotub Zalău 19-26; 
Hidrotehnica Cța - Oltchim Rm. Vâlcea 22-31; Ciserom Sebeș - 
Fibrex Săvinești 24-26; Rulmentul Brașov. - Dorobanțul Ploiești 
20-18; U. Ursus Cluj - Oțelul Galați 24-19.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare (22 sept. 1999): Oltchim Rm Vâlcea - Univ. 
Remin Deva; Silcotub Zalău - Rulmentul Brașov; Rapid CFR 
București - Univ. Ursus Cluj; Oțelul Galați - Hidrotehnica Cța; 
Dorobanțul Ploieșit - Ciserom Sebeș; Fibrex Săvinești - CSM XXI

1. Oltchim Rm. Vâlcea 3 3 0 0 96-68 9
2. U. Remin Deva 3 2 0 1 70-60 7
3. Sidex Galați 3 2 0 1 78-75 7
4. Fibrex Săvinești 3 2 0 1 77-75 7
5. U. Ursus Cluj 2 2 0 0 52-46 6
6. Ciserom Sebeș 3 1 0 2 71-73 5
7. Rulmentul Brașov 3 1 0 2 66-78 5
8. Rapid CFR Buc. 2 1 0 1 54-46 4
9. Silcotub Zalău 2 1 0 1 43-39 4
10. Hidrotehnica Cța. 2 1 0 1 51-53 4
11. Dorobanțul Ploiești 3 0 0 3 55-74 3
12. CSM XXI lași 3 0 0 3 67-93 3

CETATE - ELECTRICA 

TIMIȘOARA 2-l
Primele 20 de minute ale me

ciului dintre Cetate Deva și li
derul clasamentului - Electrica 
Timișoara ne-au făcut să cre
dem ca devenii vor trebui să se 
întrebuințeze serios pentru a-și 
apropia victoria. Oaspeții au în
ceput dezinvolt, cu apărarea 
bine organizată și prima ocazie 
de gol le-a și aparținut în min. 3, 
prin lliuță. Cetate răspunde abia 
în min. 22, când Eșanu din careu 
ratează de puțin. In următoarele 
minute, devenii reușesc câteva 
acțiuni ce clatină apărarea ad
versarilor - 26 Gigi Ștefan, 31 
Tănasă, 37 Bordean aveau 
posibilitatea să deschidă scorul. 
O fac totuși, în min 40, când Gigi 
Ștefan, după o cursă luată pe 
cont propriu, talonat de 2 apă
rători, reușește să-l învingă pe 
portarul Muraru 1-0 și tribuna 
prinde viață. Chiar în min. 45 
Naniu, singur cu portarul, ra
tează desprinderea!

în repriza a ll-a gazdele pun 
stăpânire pe joc, își creează o 
sumedenie de ocazii, dar gaz
dele se întrec în ratări, în min. 52 
Popa și Naniu 57 și 62 au irosit 
faze de gol, o dată Naniu a lovit 
bara! Și dacă gazdele irosesc, 
pe un contraatac, în min. 63 
oaspeții egalează 1-1, prin 
proaspătul intrat pe teren, Noje! 
Tribuna freamătă, e primul gol 
primit de Cetate acasă. Dacă se 
termină egal e și mai rău. Și din 
nou gazdele supun unui ade
vărat bombardament, din pă
cate, “bombele" cădeau oriunde, 
numai în poartă nu! Ba mai mult, 
în min. 84, același Noje era să 
înscrie pentru oaspeți. în acest 
răstimp s-au ratat încă câteva 
ocazii cât roata carului, Gigi 
Ștefan țintind și el transversala 
porții în min. 77. Spectatorii n-au 
părăsit tribuna și bine au făcut, 
că ce n-au reușit înr-o repriză 
întreagă devenii au reușit în 
ultimul minut al prelungirilor, când 
Gigi Ștefan pătrunde irezistibil în 
careu și șutează puternic, pla
sat în colțul lung 2-1. Suporterii 
deveni au avut un final de in
farct, dar până la urmă 'încheiat 
cu bine”, după cum remarca un 
distins jurist, mare pasionat de 
fotbal.

A arbitrat M. Lazăr 
(Mediaș).

CETATE: Maria, Bordean, 
Tănasă, Răducănescu, Chira 
(47 D. Gabriel, 80 Seinea), 
Popa, GIGI ȘTEFAN, Luca, 
Eșanu (39 Naniu), Chiliman, 
Ardeleanu.

S. CERBU
L________________ ___________ ✓

— Z—z---------- ~ ------

O DIVIZIA A
Rezultatele etapei a IX-a: FC Național - 

Extensiv Craiova 2-0; FC Onești - Gloria Bistrița 
3-2; Farul C-ța - Oțelul Galați 1-1; FC Brașov - 
Rocar Buc. 4-0; Univ. Craiova - Steaua 1-2; 
CSM Reșița - FC Argeș 0-0; FCM Bacău - 
Dlnamo (amânat); Astra Ploiești - Ceahlăul P.N. 
0-1; Rapid - Petrolul 2-0.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Gl. Bistrița - Farul; Petrolul 
- FC Național; Extensiv - FC Onești; Rocar - 
Rapid; Dinamo - FC Brașov; Oțelul Gl. - CSM 
Reșița; Steaua - Astra PI.; FC Argeș - Univ. 

kCraiova; Ceahlăul - FCM Bacău.

1. DINAMO 8 8 0 0 27-3 24
2. FC Argeș 9 6 1 2 13-6 19
3. Oțelul Gal. 9 5 2 2 20-13 17
4. Rapid 8 5 2 1 11-6 17
5. Ceahlăul PN 8 5 2 1 13-9 17
6. Steaua 9 5 0 4 17-16 15
7. Astra PI. 9 4 1 4 14-11 13
8. FCM Bacău 8 3 3 2 11-10 12
9. Gl. Bistrița 9 4 0 5 15-17 12
10. Petrolul 9 4 0 5 12-15 12
11. FC Național 8 3 2 3 12-10 11
12. Farul C-ța 9 3 2 4 13-12 11
13. FC Brașov 9 3 1 5 12-10 10
14. FC Onești 9 3 1 5 9-15 10
15. Rocar Buc. 9 3 0 6 10-18 9
16. Extensiv Cralova9 2 0 7 9-23 6
17. Univ. Craiova 9 1 2 6 8-15 5
18. CSM Reșița 9 0 3 6 7-25 3

DIVIZIA 82
Rezultatele etapei a Vlll-a: UT Arad - 

Drobeta 2-0; Minerul Motru - Chimica Târnăveni
2- 0; Gaz Metan - UM Timișoara 4-1; Olimpia SM 
- Flacăra Vâlcea 1 1; Corvinul - Electro Craiova
3- 0; Jiul Petroșani - Apulum Al 1-1; Inter Sibiu - 
ASA Tg. Mureș 1-0; ARO C-lung - "U” Cluj 2-0; 
Poli Timișoara - FC Bihor 3-0.

CLASAMENT
1. UT Arad 8 6 0 2 18-6 18
2. Inter Sibiu 8 6 0 2 15-9 18
3. ASA Tg. Mureș 8 5 1 2 17-5 16
4. Corvinul 8 5 1 2 17-8 16
5. Gaz Metan 8 5 1 2 14-7 16
6. Apulum Al 8 4 2 2 13-10 14
7. ARO C-lung 8 4 1 3 12-6 13
8. FC Drobeta 8 4 0 4 12-11 12
9. “U” Cluj 8 3 1 4 11-5 10
10. FC Bihor 8 3 1 4 10-16 10
11. Chimica Tr. 8 3 1 4 8-16 10
12. Jiul Petroșani 8 3 1 4 6-16 10
13. Poli Timișoara 8 2 3 3 12-13 9
14. Electro Craiova 8 3 0 5 14-17 9
15. UM Timiș. 8 2 2 4 11-21 8
16. Min. Motru 8 2 1 5 9-14 7
17. Olimpia SM 8 1 3 4 7-11 6
18. FI. Vâlcea 8 1 1 6 4-10 4

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

 

DIVIZIA CA
Rezultatele etapei a Vlll-a: Inter Petrila - 

Cuprirom Abrud 2-0; Telecom Timișoara - Caromet 
Caransebeș 1-0; A marcat: Răcelescu (45); Univ. 
Arad - Minerul Lupeni 2-0; Metalurgistul Cugir - 
Minaur Zlatna 1-3; Aurul Brad - Telecom Arau 1 -1; 
Gloria Reșița - CFR Timișoara 5-0; Inter Arad - 
Minerul Uricani 7-0; Minerul Certej - West Petrom 
Arad 5-2; Cetate Deva - Electrica Timișoara 2-1.

CLASAMENT
1. Telecom Timiș. 8 6 1 1 10-6 19
2. Cetate Deva 8 6 0 2 22-7 18
3. Gloria Reșița 8 5 1 2 13-3 16
4-5. Electrica Timiș. 8 5 1 2 18-11 16

Minerul Certej 8 5 1 2 17-10 16
6. Minaur Zlatna 8 5 0 3 20-7 15
7. Aurul Brad 8 3 3 2 8-6 12
8. Caromet Caran.8 4 0 4 9-12 12
9-10.Telecom Arad 8 3 1 4 10-14 10

Univ. Arad 8 3 1 4 7-11 10
11. Cuprirom Ab. 8 3 1 4 8-13 10
12. Minerul Uricani 8 3 1 4 12-19 10
13. CFR Timișoara 8 3 1 4 5-16 10
14. Minerul Lupeni 8 2 2 4 7-12 8
15. Inter Arad 8 2 1 5 16-18 7
16. W. Petr. Arad 8 2 1 5 8-13 7
17. Metalurg. Cugir8 2 0 6 6-11 6
18. Inter Petrila 8 1 2 5 4-11 5

Etapa viitoare: Cuprirom - Univ. Arad; Tele
com Arad - Inter Petrila; Min. Uricani - Aurul; 
Caromet - Minaur, Min. Lupeni - Telecom Tim; West 
Petrom - Gl Reșița; CFR Timișoara - Inter Arad; 
Cetate Deva - Metalurgistul; Electrica Tim. - Min. 

L Certej.

DIVIZIA
Rezultatele etapei a 7-a din 19 

septembrie: CFR Marmosim - Min. Aninoasa 
2-0; Dacia Orăștie - Casino Ilia 1-5; 
Constructorul HD - Victoria Călan 2-3; Min.. 
Bărbăteni - Metalul Crișcior 2-0; Min. Poiana 
Ruscăi - FC Paroșeni Vulcan 0-1; Retezatul 
Hațeg - CIF Aliman Brad 1-1; Victoria Dobra - 
Univ. Petroșani 8-0.

CLASAMENTUL
CFR Marmosim 7 7 0 0 32-3 21
Victoria Dobra 7 4 3 0 17-2 15
FC Paroșeni 7 5 0 2 13-7 15
Casino Ilia 7 4 2 1 23-9 14
Retezatul Hațeg 7 4 2 1 12-9 14
Victoria Călan 7 3 3 1 20-10 12
Metalul Crișcior 7 2 2 3 13-11 8
Min. Bărbăteni 7 2 2 3 9-11 8
Univ. Petr. 7 2 1 4 13-25 7
Min. Aninoasa 6 2 0 4 8-12 6
Dacia Orăștie 6 2 0 4 14-20 6
M. Poiana Ruscăi 7 2 0 5 7-19 6
CIF Aliman Brad 7 0 2 5 3-25 2
Constr. HD 7 0 2 5 15-36 1

Etapa viitoare, nr.8, din 26.09.1999: 
Casino Ilia - Min. Aninoasa; Victoria Călan - 
Dacia Orăștie; Met. Crișcior - Constructorul HD; 
FC Paroșeni - Min. Bărbăteni; CIF Aliman Brad - 
Min. Poiana Ruscăi; Univ. Petroșani - Retezatul 
Hațeg; Victoria Dobra - CFR Marmosim.



MULTE BUNE DAR Șl
... RELE

Este un fel bun de a 
spune lucrurilor pe nume, 
deci așa cum sunt ele de 
fapt, fără ocolișuri și ascun
zișuri (nici nu se pot as
cunde), în spiritul dreptății 
și al deplinei înțelegeri 
între oameni. Dar, pentru a 
ilustra cele spuse, să ară
tăm că ultimul bloc din 
Deva, ca așezare, cel de 
garsoniere, vizavi de cimi
tirul Bejan, la liziera pădu
rii, are totuși nenorocul că 
la vreo 150-200 m depăr
tare de el, pe aceeași parte 
de drum, s-au aruncat, în 
ultimul timp, parcă în bat
jocură, mormane de mo

NOTF INFORMA TIIOPINII
Viceprimar la 

oraș, gospodar de 
frunte în sat

Dl Octavian Dumu- 
lescu, viceprimarul ora
șului Călan, are o gos
podărie foarte frumoasă 
în satul Bățălari. Pose
dând 9,6 ha de teren, 
pentru a le munci dl 
Dumulescu și-a cumpărat 
tractor, semănătoare, 
combină și alte utilaje și 
mașini agricole. în anul în 
curs a avut semănate 
grâu, orzoaică, cartofi, po
rumb etc. obținând recolte 

^bune. în ogradă crește 4 

loz, pământ, pungi și sticle 
de plastic, hârtii. Acestea din 
urmă, răvășite de vânt, dau 
un aspect dezagreabil locu
lui de agrement, cu iarbă 
verde, unde devenii “fug" 
vara în scurte week-end-uri.

E destul numai să treci 
pe lângă astfel de mizerii 
rău mirositoare și sufletul îți 
rămâne mâhnit.

Vrem să “intrăm" în Eu
ropa? Pentru aceasta va tre
bui, în primul rând, printre 
multe altele, un înalt simț 
civic, altfel murim încet din 
proprie neglijență.

Tot aici, în imediata apro
piere, în contrast izbitor cu 

bovine, 4 porcine și o mul
țime de păsări.

Precizare
După apariția articolului 

"Notarul public” (în “Cu
vântul liber” nr. 2473 din 7 
septembrie a c.), ne-a tele
fonat la redacție dna Laura 
Flavia Lupulescu, cerându- 
ne să facem o precizare: ta
xele pentru serviciile oferite 
cetățenilor sunt stabilite 
printr-un ordin al Ministerului 
Justiției și sunt afișate în bi
roul notarial putând fi cunos
cute de toată lumea. Iar 
aceste taxe nu sunt maxime, 
ci minime. 

aceste mormane dizgrați
oase, aruncate în locuri ne- 
permise, vizavi, peste un 
pârâiaș despărțitor, casa 
pădurarului, îngrijită, arată 
ca-n basme, cu brăduleți, 
multi printre care iarba 
mândru periată de mâna 
bunului gospodar oferă 
privirii plăcerea unei caba
ne frumoase de la munte.

Un alt rău persistent, 
dar promis că se va rezol
va, este problema câinilor 
vagabonzi, foarte numeroși, 
care, nevinovați sărmanii, 
bat toate drumurile urbei. 
Desigur, se va spune, nu 
sunt bani și pentru aceștia, 
dar atunci ce vom face?!... 
Vom merge la infinit tot așa 
până vom avea milioane 
de astfel de exemplare?...

Valentin BRETOTEAN

Invitație
Dna Viorica Cioară, 

din satul Bretea Strei, co
muna Bretea Română, ne- 
a rugat să anunțăm prin 
ziarul nostru că ar primi în 
casa și gospodăria dum
neaei o familie de tineri 
căsătoriți sau o femeie 
singură. Dna Viorica este 
o femeie în vârstă, sin
gură. Cei ce doresc o gă
sesc zilnic la casa sa si
tuată pe șoseaua princi
pală la nr. 63, în apro
pierea drumului ce duce 
spre satul Ocolișu Mare.

Traian BONDOR

39 de milioane de euro pentru 
orfelinatele din România

Uniunea Europeană este 
gata să deblocheze 39 de mili
oane de euro pentru amelio
rarea condițiilor “în curs de 
degradare" din orfelinatele ro
mânești, au anunțat surse din 
cadrul delegației Comisiei Euro
pene la București, citate de 
AFP.

“O primă tranșă de 10 
milioane de euro va fi utili
zată, până la sfârșitul lunii 
septembrie, pentru aprovizio
narea cu alimente și medi
camente a circa 150 de că
mine, unde condițiile sunt cele 
mai dramatice", a declarat, 
pentru AFP, șeful delegației

Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională 
a județului Hunedoara

SITUAȚIA LOCURILOR OE MUNCA VACANTE, LA DATA DE 16.09.1999
x______________;_____________________________________________________ '____________________________________

agent comercial 5 17?
agent de asigurare 35
agent imobiliar

(broker imobiliar) 6
agent reclamă publicitară 6
aplicator de detalii

la produse din ceramică 3
arhitect 2
arhitect urbanism, peisagis

tică și amenajarea teritoriului 1-
asistent medical generalist 1
barman 3
brutar 17
bucătar 4
confecționer tricotaje

după comandă 10
confecționer - asamblor

articole din textile 83
consilier juridic 1
contabil șef 3
croitor 10

f
Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Agenția Județeană pentr 
Ocupare și Formare Profesională puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare Devi 
Clubul Șomerilor Deva, precum și de la unitățile locale din Hunedoara, Călan, Orășție, Brac 
Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Petrila, Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, miercuri, joi. într 
orele 8.00 - 12.30< ...............   .

Comisiei Europene la București, 
Fokion Fotiadis.

Deblocarea celei de-a do
ua tranșe, în valoare de 29 de 
milioane de euro, depinde de 
“respectarea de către guver
nul român a angajamentelor 
privind identificarea de fonduri 
pentru ameliorarea situației 
din aceste instituții și crearea 
unui organism unic care să se 
ocupe de copiii abandonați și 
handicapați", a precizat sursa 
citată.

“Sunt încrezător în faptul că 
guvernul va găsi resurse pentru 
reglementarea acestei probleme 
sensibile, care provoacă o emo

croitor - confectioner îmbră
căminte după comandă 9 

cusător piese din piele
și înlocuitori 4

cusător piese la încălțăminte 6 
director societate comercială 1 
dispecer 4 ■
dulgher pentru construcții 1 
electromecanic reparator 

obiecte de uz casnic 3
electronist 2
fochist la căldări pentru 

încălziri centrale 1
frigotehnist 3
inginer de industrializarea 

lemnului 1
inginer mecanic 2
inginer textile, pielărie 3
laborant determinări

fizico-mecanice 1
lăcătuș mecanic 10
maistru în industria 

ție enormă în țările membre 
UE", a spus Fotiadis.

într-o scrisoare adresată 
recent Uniunii Europene de 
către premierul Radu Vasile se 
arată că numărul “copiilor 
aflați în dificultate" a crescut 
cu 30% în ultimii doi ani, în pre
zent acesta fiind de 147.000.

Neliniștită de degradarea 
condițiilor de viață ale copiilor 
aflați în grija statului, Comisia 
Europeană a însărcinat, în luna 
mal, un grup de experți 
independenți să elaboreze un 
raport asupra situației a 150 
dintre cele 600 de cămine 
vizate.

textilă-pielărie 3
muncitor ceramist 11
operator calculator

electronic și rețele 1
ospătar (chelner) 16
paznic 1
programator 2
secretară 1
strungar universal 1
sudor autogen 4
șofer autosanitară 1
șofer de autoturisme

și camionete 2
tâmplar universal E
tehnician mecanic 1
țesător 1
vânzător 35
vânzător de ziare 5
zidar rosar-tencuitor 
zugrav, vopsitor

tot. loc. de muncă vacante 8 5(

Poți găsi o oferta mai bună?
Fii serios!

De la noi, numai vești bune!

ii fn Urnita scocului disponibil.
ră In funcție de punctele de vânzatfe CONNEX* 
te serviciile, cu excepția serviciilor le date ji tec.

NOKIA 5110*
sau

ERICSSON A1018s
(ultimul model 1999)

2 LUNI ABONAMENT GRATUIT

99$
maxim u" m

...și șansa de a câștiga un premiu la concursul-surpriză 
organizat în toate punctele de vânzare CONNEX! 

Oferta este valabilă până la 16 octombrie.

* Numai cu conectare {a EQBif 
** Prețul nu Include TVA Preți» 

Conectarea este gratuită
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După ce a creat un prejudiciu de
266.000.000 de iei

Banda lui Greuruș - a căzut!
Vă vom povesti astăzi 

despre patru indivizi constituiți 
în bandă de spărgători de 
locuințe, care au creat mari 
probleme în Valea Jiului. Este 
vorba de Marcel Greuruș, 36 de 
ani, recidivist din Vulcan, Dumitru 
Chiriac, 35 de ani, șomer, tot din 
Vulcan, Petru Creț, 29 de ani, alt 
recidivist din Reghin și Florea 
Dan, 47 de ani, din Giurgiu, și el 
recidivist. Toți au fost trimiși în 
judecată pentru comiterea 
infracțiunii de furt calificat.

Indivizii se cunosc de mai 
mult timp, locuiesc în Valea Jiului 
și sunt prieteni. Neavând o 
ocupație stabilă, la propunerea 
lui Greuruș, au început să 
comită furturi în dauna unor 
persoane fizice și societăți pri
vate. Toată treaba a început prin 
1998. lată și câteva din isprăvile 
lor.

Cunoscând faptul că 
Georgeta Fotache din Vulcan 
deține bunuri de valoare și nu 

este acasă - Chiriac i-a propus 
lui Greuruș să spargă locuința. 
S-au pus de acord, iar într-o 
noapte au forțat ușa cu un levier 
și au pătruns în interior. Din 
locuința femeii au furat 
îmbrăcăminte, bijuterii și 
aparatură electronică în valoare 
de 32.400.000 de lei.

Pe Dan Florea, Greuruș îl 
cunoștea din închisoare. Acesta 
a venit în vizită la Vulcan. Ei bine, 
lui Greuruș și Chiriac nu le-au 
trebuit prea mult timp să îl 
convingă ca împreună să spargă 
locuința unui cetățean italian din 
Vulcan. Așa că Intr-o noapte, tot 
cu un levier, au forțat ușa de la 
reședința italianului Geani Mori. 
De aici au furat un televizor color, 
cameră video, un ceas de mână 
și alte bunuri în valoare totală de 
20.740.000 de lei.

Se pare că le plăcea să 
„lucreze" noaptea, pentru că, tot 
într-o noapte, Greuruș și Chiriac 
l-au cooptat pe Petru Creț și 

împreună au forțat intrarea 
locuinței Virginiei Mara, din 
Vulcan. Nu o să vă vină să 
credeți probabil, dar din casa 
femeii, hoții au furat valută, 
bijuterii din aur, obiecte de 
îmbrăcăminte și produse 
electronice în valoare totală de 
85 milioane de lei!

Nici în noaptea de revelion 
hoții nu au avut odihnă. Profitând 
de faptul că pe străzi este mai 
multă animație, Greuruș și Creț, 
prin forțarea ușilor - au spart 
cinci locuințe în Petroșani. Din 
acestea ei au furat bunuri în 
valoare de 47.935.000, de lei.

La o vreme, în „afacere" a 
intrat și Costică Căldăraș, din 
satul Mihăileni, comuna Buceș, 
cel care le-a depozitat o parte 
din bunurile furate și a 
intermediat vânzarea unor bunuri 
primite de la Greuruș.

în total, banda a dat 14 
spargeri și a produs prejudicii de 
266.164.000 de lei!
___________________________/

Vă rugăm să faceți publică 
o situație aparte care se 
înregistrează în orașul Hațeg. 
Este vorba de faptul că agenții 
economici cu pondere mare în 
economia orașului, respectiv 
Haber Internațional și Hidro- 
construcția, au avut asigurată 
paza prin Serviciul de Gardieni 
Publici. Pentru prestația nesa
tisfăcătoare a acestora res
pectivele firme au renunțat la 
serviciile lor, asigurându-și 
paza prin mijloace proprii. 
Datorită faptul că firmele au 
renunțat la serviciile lor, nu
mărul gardienilor din detașa
mentul de la Hațeg va trebui 
probabil redus, dacă numărul 
acestora va scădea sub o 
anumită cifră. Detașamentul 
din Hațeg se va desființa, 
urmând șă funcționeze la nivel 
de grupă, să dispară anumite 
funcții de conducere. Pentru a' 
evita dispariția acestor posturi 
se fac presiuni asupra agenților 
economici mici (micii comer- 
cianți), cu un magazin sau 
două, cu 2-3 angajați, să 
suporte' o taxă lunară pentru 
fiecare magazin pentru paza 

între orele 22,00 - 6,00 asigurată 
de gardienii publici. întrucât 
situația economică a întregii țări 
este deplorabilă, nici noi, micii 
comercianți, nu o ducem mai 
bine, taxele și impozitele sufo- 
cându-ne. Or, noi taxe pentru 
pază și fiecare obiectiv ne "ajută” 
să falimentăm mai repede.

Gardienii publici în 
obiectiv

0 SITUAȚIE 
"APARTE" IA 

HAȚEG?
f

Presiunile care se fac vin atât 
din partea Primăriei, cât și din 
partea postului local de poliție. Nu 
vrem să credem că există unele 
interese ca respectivii gardieni să 
fie menținuți în funcție, deși 
presiunile care se fac ne dovedesc 
contrariul. Intimidările au mers 
până acolo încât au început să fie 
amendați agenții economici care 
nu sunt de acord cu această 
măsură.

întrucât noi suntem agenți 
economici cu capital privat și 
avem asigurate magazinele la 
anumite agenții de asigurări, 
avem sisteme de alarmă mon
tate de societăți avizate de 
poliție pentru acest lucru, nu 
înțelegem "interesul" manifes
tat de cele două instituții pentru 
această problemă.

Dânșii spun că este obliga
toriu serviciul de pază, dar din 
1996, de când este apărută 
această lege, până acum, când 
se pune problema restructurării 
Corpului Gardienilor Publici, 
nimeni nu a luat nici o măsură. 
Prin intermediul ziarului 
dvoastră îi rugăm pe respectivii 
domni să lase la latitudinea 
fiecărui agent economic dacă 
încheie contract sau nu cu 
Gardienii Publici și să nu mai 
fim șicanați tot timpul cu 
această problemă. Trebuie să 
se înțeleagă că dacă restruc
turarea operează în toate do
meniile, ea nu poate ocoli Corpul 
Gardienilor Publici.

Vă mulțumim.
Marine! FEDER

SC Trident Impex SRL

Ovidiu Tudoran - 
Deva '

Neînregistrarea 
convenției civile

Legea nr. 130/1999 privind 
unele măsuri de protecție a 
persoanelor încadrate în muncă 
prevede că persoana fizică și 
persoana juridică ce angajează 
personal pe baza unei convenții 
civile, în condițiile art. 3 din 
această lege, sunt obligate să 
depună convenția civilă, în 
copie, în termen de 20 de zile de 
la data încheierii acesteia, la 
direcțiile de muncă și protecție 
socială în a căror rază teritorială 
se află domiciliul sau sediul 
acestora. Nerespectarea aces
tei obligații constituie contra
venție și se sancționează cu 
amendă de la 3.000.000 la 
6.000.000 lei. Așadar, întrucât nu 
ați depus copia de pe convenția 
civilă încheiată în termen,

Răspundem 
cititorilor

amenda ce v-a fost aplicată este 
legală.

Rodica Rumpen - 
Hunedoara

Obligația față de 
copil

Obligația de întreținere se 
stabilește în raport cu nevoia celui 
care o cere și cu mijloacele celui 
ce urmează a o plăti. Când 
întreținerea este datorată de 
părinte sau de cel care adoptă, 
aceasta se stabilește până la o 
pătrime din câștigul său din muncă 
pentru un copil, o treime pentru 
doi copii și o jumătate pentru trei 
sau mai mulți copii. Așa cum 
prevede Codul familiei, în situația

în care nevoia celui care primește 
întreținerea sau mijloacele celui 
care o dă se schimbă, instanța 
poate hotărî majorarea sau 
micșorarea obligației de întreținere 
sau chiar încetarea acesteia.

Mircea Purdea - 
Hațeg

Paza prin rotație
în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 18/ 1996, privind paza 
obiectivelor, bunurilor și valorilor, 
în comune și sate primarii sunt 
obligați să ia măsuri de asigurare 
a pazei bunurilor publice și a 
cetățenilor de către locuitorii 
acestora, prin rotație, de către 
gardienii publici, paznici salariați 
sau prin societățile specializate

de pază, așa cum au hotărât 
consiliile locale, după con
sultarea cetățenilor. Dacă este 
organizată paza prin rotație, cei 
care o execută trebuie să 
îndeplinească anumite condiții: 
- să fie cetățean român și să fi 
împlinit vârsta de 21 de ani; - să 
aibă aptitudini fizice și profe
sionale adecvate funcției; - să 
fie cunoscut ca persoană co
rectă, cu o bună conduită 
cetățenească și să nu aibă 
antecedente penale pentru 
infracțiuni comise cu intenție; - 
să aibă serviciul militar satis
făcut și să nu depășească 
vârsta de 65 de ani. Deci nu pot 
fi obligate să execute paza prin 
rotație persoanele care au 
vârsta mai mare de 65 de ani. 
(în acest sens sunt prevederile 
art. 16, alin. 2, djn legea mențio
nată mai sus, astfel cum au fost 
modificate prin Legea nr. 190 din 
14 octombrie 1998, publicată în 
Mon. Of. nr. 394 din 16 octombrie 
1998) Pagină realizată de Valentin NEAGU

Modificarea sancțiunilor la normele legale de igiena și 
sănătate publica (II)

Printr-o Ordonanță a Guvernului Românie!, recent 
au fost modificate sancțiunile privind contravențiile ia 
normele legale de igienă și sănătate publică.

iată principalele chestiuni prevăzute în Ordonanță, 
în temeiul prevederilor articolului 107 din Constituția 
României.

Constituie contravenție 
și se sancționează cu amen
dă de la 5.000.000 lei la 
20.000.000 lei:

• Nesolicitarea, de la 
direcția de sănătate publică 
teritorială, a avizului sanitar 
pentru proiecte și documentații 
tehnice privind amplasarea 
obiectivelor economice și social 
- culturale, sistematizarea cen
trelor populate și a teritoriului, 
construirea, transformarea, 
extinderea, schimbarea desti
nației sau sistematizarea obiec
tivelor industriale, a depozitelor 
comerciale, unităților de prestări 
servicii, de învățământ, cultură, 
turism și recreere, medico- 
sanitare, nucleare, de trans
porturi, a locuințelor, dotărilor 
urbanistice și edilitare și de 
amenajare a teritoriului, agricole, 
zootehnice și a oricăror alte 
obiective cu impact asupra 
sănătății publice;

• Nesolicitarea sau ne
respectarea avizului sanitar 
emis de Ministerul Sănătății 

pentru normative de proiectare și 
proiecte - tip pentru construcții 
de orice fel, proiecte de stan
darde de stat, standarde și norme 
tehnice pentru tehnologii, materii 
prime și produse finite, proiecte 
de planuri naționale de siste
matizare și amenajare a terito
riului, produse noi fabricate în țară 
și produsele importate pentru 
prima dată, care prin natura sau 
prin modul lor de utilizare pot 
influența sănătatea populației, 
folosirea de substanțe noi sau 
introducerea de procese teh
nologice noi, punerea în circulație 
a substanțelor chimice folosite ca 
dezinfectante sau pesticide, 
norme tehnice privind condițiile de 
calitate pentru produsele alimen
tare și tehnologiile utilizate în in
dustria alimentară, stabilirea 
indicațiilor și a contraindicațiilor 
pentru consumul alimentar al 
apelor minerale îmbuteliate;

• Nesolicitarea de la di
recția de sănătate publică teri
torială a autorizației sanitare de 
funcționare pentru obiectivele cu 

impact asupra sănătății populației 
cu 30 de zile înainte de punerea 
în funcțiune a obiectivului;

• Nesolicitarea, de la di
recția de sănătate publică teri
torială, a revizuirii condițiilor de 
funcționare, anual și ori de câte 
ori se produc modificări față de 
situația acestora la data auto
rizării;

• Nesolicitarea sau neres
pectarea avizului sanitar emis de 
Ministerul Sănătății pentru folo
sirea în unitățile sanitare a 
aparaturii medicale sau a pro
duselor de dezinfecție, dezin- 
secție și deratizare.

Se sancționează cu amen
dă de la 5.000.000 lei la 
30.000.000 lei:

• Nerespectarea clau
zelor impuse prin avizul sanitar 
și prin autorizația sanitară de 
funcționare;

• * Funcționarea oricărui 
obiectiv fără autorizație sanitară 
sau fără viza autorizației sanitare 
pe anul în curs;

• Neîndeplinirea măsu
rilor prescrise de direcția de 
sănătate publică teritorială, 
care au drept scop prevenirea 
și combaterea bolilor transmi
sibile, prevenirea accidentărilor 
și a intoxicațiilor favorizate și 
întreținute de factorii nocivi ca 

urmare a poluării mediului de 
muncă și de viață;

• Punerea în consum pu
blic de produse alimentare noi, 
neavizate de către Ministerul 
Sănătății.

Următoarele contravenții 
se sancționează cu amendă 
de la 5.000.000 lei la 
20.000.000 lei:

• Neaplicarea măsurilor 
corespunzătoare pentru preve
nirea emanării de mirosuri respin
gătoare, pulberi, fum și a produ
cerii de reziduuri lichide sau solide 
rezultate din activități cu caracter 
industrial, comercial, prestări de 
servicii sau din activitatea per
soanelor fizice, în zonele locuite, 
și din depozitarea sau prelu
crarea de materiale care produc 
asemenea substanțe;

• Producerea în mod 
repetat a zgomotelor care 
depășesc limitele maxime sta
bilite de normele de igienă și de 
standardele în vigoare pentru 
zonele locuite;

• Nerespectarea de către 
persoanele fizice și juridice a 
normelor de igienă în vigoare 
referitoare la zonele de locuit, dacă 
aceasta creează disconfort sau 
risc pentru sănătatea publică;

• Nerespectarea de că
tre persoane juridice și per

soane fizice a distanțelor 
minime de protecție sanitară 
stabilite prin normele de igienă 
în vigoare referitoare la zonele 
de locuit;

• Creșterea păsărilor și 
animalelor în zonele locuite, în 
spații la distanțe mai mici de 50 m 
de vecinătăți;

• Neefectuarea periodică 
de către persoanele juridice din 
a căror activitate rezultă poluanții 
de orice natură a autocontrolului 
de laborator în zone de protecție 
sanitară;

• Depozitarea necontro
lată (sau în afara locurilor spe
cial amenajate) a reziduurilor 
solide menajere și a celor re
zultate din construcții;

• Nerespectarea condi
țiilor igienico-sanitare prevă
zute în normele de igienă în 
vigoare pentru manipularea, 
transportul și depozitarea 
produselor cosmetice, care să 
permită menținerea stabilității 
parametrilor calitativi și a salu
brității acestora.

Amendă de la 2.000.000 
lei la 10.000.000 lei pentru:

• Neîntocmires de către 
producătorii și distribuitorii de apă 
din sistemul public a regula
mentului de exploatare, func
ționare și întreținere a instalațiilor 

centrale de aprovizionare cu 
apă pentru consum uman, res
pectiv de asigurare a pota- 
bilității, precum și nerespectarea 
prevederilor cu caracter sanitar 
stabilite prin acest regulament, 
avizat de direcția de sănătate 
publică teritorială;

• Neasigurarea men
ținerii stării de curățenie pe întreg 
teritoriul uzinelor/ stațiilor de 
producere a apei pentru con
sum uman, atât în clădirile cu 
diferite instalații, cât și pe terenul 
din jurul acestora;

• Neanunțarea direcției 
de sănătate publică teritorială 
asupra producerii de avarii la 
nivelul uzinelor/ stațiilor de 
producere a apei pentru con
sum uman, asupra interven
țiilor la nivelul rețelelor de 
distribuție a apei ori opririi sau 
intermitențelor în distribuirea 
apei în rețea, precum și nein- 
formarea populației asupra 
duratei/ programului de fur
nizare a apei;

• Neîntocmirea progra
mului de exploatare, avizat de 
către direcția de sănătate 
publică teritorială, privind între
ținerea și controlul de calitate 
al apei pentru consum uman, 
îmbuteliată de către produ
cători.
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O primărie și un biet 
buget de austeritate
Toplița nu are cum 

să eschiveze 
iureșul de austeritate ce 

umilește sistematic în 
acest an bugetele locale, 
în vistieria comunei au 
fost planificați să intre în 
1999, 520 de milioane de 
lei. Principala sursă de 
alimentare o constituie 
bugetul central - 340 de 
milioane de lei - în timp ce 
taxele și impozitele locale 
reprezintă doar 180 de 
milioane de lei. Chiar și pe 
hârtie aceste sume dau 
dimensiunea puținului. Ce 
să mai spunem când în 
realitate nici acești bani 
nu există. “Din totalul 
veniturilor proprii am 
strâns până acum numai 
vreo 62 de milioane de lei, 
adică doar 35 la sută din 
cât ne-am planificat. Iar, în 
prezent, punga cam 
flutură goală...”,
precizează primarul 
comunei, dl loan 
Șendroni. Foarte “bine”

Porcii mistreți distrug recoltele
Situată într-o zonă 

deluroasă, comuna Toplița nu a 
avut noroc de un teren agricol 
fertil. Terenurile de coastă 
erodate sunt slab productive. 
Culturile care predomină aici 
sunt cartoful și porumbul, însă 
cantitățile ajung doar pentru 
necesarul gospodăriei. '

Exodul tinerilor la oraș și-a 
pus amprenta și asupra 
agriculturii. ,,Dezafectarea 
satului Curpen și a cătunului 
Tătăuș a dus la micșorarea 
suprafeței arabile. Astfel că în 
momentul de față se mai cultivă 
240 ha pământ”, spunea dna 

Între tradiție si
9 9

actualitate
In mai toate deplasările noastre prin localitățile rurale ale 

județului, constatările referitoare la ceea ce ar mai putea însemna 
activitatea culturală a așezării respective au fost cam aceleași. Mai 
exact, acest aspect al vieții comunității a devenit aproape inexistent, 
doar sporadic mai întâmplându-se câte ceva demn de luat în seamă 
ori care să “coloreze” viața sătenilor.

Toplița însă face parte din rândul acelor localități unde 
preocupările în acest sens reușesc, de bine, de rău, să se mai și 
concretizeze. Dincolo de tradițiile populare specifice locului (cea mai 
cunoscută fiind nunta pădurencască), tinerii se pot delecta la sfârșit 
de săptămână vizionând casete video, jucând șah sau tenis de masă; 
principala atracție o reprezintă însă discoteca, frecventată nu doar 
de localnici, ci și de tineri veniți din alte părți, precizează directorul 
instituției, Orlando Enache.

Pe de altă parte, aceeași binecunoscută lipsă a banilor n-a făcut 
posibilă reabilitarea clădirilor ce adăpostesc căminele culturale din 
Toplița, Hășdău - Dăbâca (reprezentat la multe manifestări prin 
renumitul grup vocal și ansamblul de dansuri populare), Dealu Mic 
și Vălari. Cu toate acestea, în incinta căminelor de la Hășdău și Vălari 
au început a fi amenajate câte o “casă a nunților”, care acum sunt în 
curs de finalizare.

Pagină realizată de: Estera SÎNA, Georgeta BÎRLA, *1
Cristina CÎNDA, Adrian SĂLĂGEAN J

Din fosta “clasă muncitoare” a
mai rămas șomajul șl pensia

Comuna Toplița numără 1300 de locuitori. Din aceștia, cca. 45 
la sută sunt femei, casnice, 350 sunt șomeri, iar cca. 300 sunt 
pensionari. Aproape o treime din numărul șomerilor sunt tineri sub 
20 de ani care n-au reușit să-și găsească un loc de muncă la 
oraș. Personalul cu statut de angajat al comunei mai numără cca. 
180 de persoane. Vremea navetiștilor la combinat a dispărut treptat- 
treptat, fosta “clasă muncitoare” eșuând pe peronul șomajului sau 
ieșind la pensie. Din cele declarate de localnici, surse alternative 
de venit în comună nu prea există.

Terenul abrupt nu permite practicarea agriculturii, stându-se 
rău și la capitolul pășuni și creșterea animalelor. în aceste condiții, 
“fluxurile financiare" la Toplița sunt extrem de firave, oamenii 
rezumăndu-se să trăiască din ceea ce cultivă pe lângă casă.

se stă însă la capitolul 
datorii. Având ca prestator 
societatea 
“Hidroconstrucția” Râu- 
Mare Retezat, în arealul 
comunei au fost executate 
două investiții mari de 
consolidare a podurilor 
peste Râul Cerna de la 
Dăbîca și Hășdău. 
Valoarea acestor lucrări s- 
a ridicat la 750 milioane de 
lei, din care s-a plătit abia 
jumătate. Restul a rămas 
ca datorie a instituției, 
care mai avea în cont la 
data documentării noastre 
cu clsva peste 20 de 
milioane de lei. “Nu mai 
avem bani decât pentru 
plata salariilor în primărie 
în următoarele două luni, 
în condițiile în care nu ne
am plătit nici consilierii, 
iar apropierea sezonului 
rece și întunecos ne-ar 
obliga să repornim 
iluminatul public”, ne 
spune dna Rodica 
Neamțu, contabila pri

Tatiana Bălțanu, inginer 
agronom în cadrul D.G.A.A. 
Deva-Hunedoara.

Ca și cum slaba producție 
la hectar nu ar fi o nenorocire 
destul de mare pentru toplițeni, 
atacurile porcilor mistreți 
distrug și puțina recoltă. Holde 
întregi sunt călcate la pământ 
de distrugătorii mistreți, cu 
toate că noapte de noapte 
sătenii își păzesc tarlalele.

,,Cultura are o importanță 
majoră pentru săteni. Din cec 
ce recoltează își asigură hrai • 
zilnică. Iar atacurile porcih 
mistreți, care fac adevărat 

măriei. Pe lângă 
cheltuielile “în plus” ce 
grevează în acest an 
bugetul local 
circumscripția veteri
nară, agentul fiscal, 
drumurile și bursele 
școlare - la Toplița a fost 
imperativă și reabilitarea 
clădirii școlii generale 
din Hășdău. Igienizarea 
clădirii și repararea 
instalației de apă a costat 
28 de milioane de lei, 
rămânând pentru 
primărie și de aici o 
restanță la plată a cca. 15 
milioane de lei. Și la 
Toplița se așteaptă 
rectificarea de buget ca 
un pașaport menit a 
permite trecerea pragului 
iernii. S-au cerut 80 de 
milioane de lei pentru 
funcționarea instituției, 
plus aproape 400 de 
milioane de lei, ce 
constituie obligațiile 
financiare neonorate ale 
primăriei.

ravagii, le cauzează o mare 
durere. Pagubele care le 
produc sunt în proporție de 
25-30 la sută din totalul 
recoltei", era de părere dna 
inginer agronom.

într-adevăr, să vezi cum 
și puținul pe care-l ai se 
nimicește, nu este un lucru 
ușor de suportat. Tocmai de 
aceea în repetate rânduri 
oamenii au făcut nu
meroase reclamații pentru 
stoparea acestor atacuri, 
însă Filiala de Vânătoare 
nu a fost deloc 
sensibilizată.

Fostul oficiu poștal Toplița este 
acum doar un ghișeu cu două 
salariate, dna Minerva Rădulin, cu 
program de șase ore dintre care 
două de ghișeu și restul de teren și 
dna Viorica Buda, cu program de 
patru ore. “Este foarte 
greu mai ales în 
perioada pensiilor, căci 
terenul nu este 
accesibil pentru mersul 
pe bicicletă și pentru 
nici un fel de mijloc de 
transport" - afirma dna 
Rădulin. Dumneaei are 
repartizate localitățile 
Toplița și Dealu Mic, 
plus cătunele Tătăuș și Mosoru, iar 
factorul poștal Viorica Buda satele 
Vălari și Galeș, precum și cătunul 
Droblea. “în zilele în care plătesc 
pensiile, fac câte 6-7 ore până sus 
și îndărăt" - spunea Viorica Buda.

in cabinetul medical al 
Dispensarului comunal nu se afla 
nici un pacient. La remarca 
noastră „azi e o zi calmă”, dna 
doctor Carmen Veress ne-a 
răspuns: „ Toate zilele sunt calme, 
pentru că oamenii nu mai au bani 
nici chiar pentru compensate". 
Apoi sunt ocupați cu lucrul în 
agricultură, cu atât mai mult cu cât 
pentru a obține și legume pe 
porțiunile mici și dispersate de 
teren (în majoritate stâncos și 
pietros), se străduiesc să le aplice 
tratamente, grija pentru propria 
sănătate lăsând-o pe ultimul plan.

Cum am văzut, spațiul în care 
funcționează dispensarul este 
încăpător, pereții curați, dotările 
fiind însă, cum afirma dna doctor, 
,,sub limitele admise. Avem un 
birou, un pat, un tensiometru și 
cam atât." Probabil, o dată ce va 
începe să funcționeze ca și cabi
net al medicului de familie, se vor 
schimba multe în bine, căci atât 
dr. Carmen Veress cât și colega

'PUG-uI e singura 
ini/estitie în

9

Alimentarea cu apă în. comună, chiar prin varianta 
constructivă cea mai puțin costisitoare a căderii libere, costă 
la Toplița 8,2 miliarde de lei. La prețuri 1998. Până la 
începerea lucrărilor mai trebuie plătite 35 de milioane de lei 
pentru studiul de fezabilitate, care este executat la această 
oră, apoi încă 360 de milioane de lei pentru proiectul tehnic, 
bani care în prezent sunt imposibil de găsit. în aceste condiții, 
apa curentă la Toplița rămâne o temă pentru mileniul următor. 
Să sperăm că nu pentru finalul lui. Despre gaz metan, ne 
spune dl loan Șendroni, primarul comunei, numai de bine: 
nu se poate I Ar fi o șansă dacă conducta de combustibil 
gazos ar ajunge măcar în apropierea lacului Cinciș. Cum nu 
e cazul, și această investiție rămâne doar un titlu agățat pe 
un dosar gol din primărie.

în anul în curs, totuși, ceva s-a făcut. Planul Urbanistic 
GeneralțP.U.G.) al comunei a fost finalizat, primăria primind 
30 de milioane de lei din bugetul central pentru aceasta. “E 
o formă, să zicem, mai simplificată a P.U.G.-ului, neavând 
posibilitatea de a achita cele 200 de milioane de lei cât ar fi 

^costat un studiu complet”, precizează interlocutorul.

umărul relativ mic (200) de cititori înregistrați pe |
I ▼ parcursul acestui an la biblioteca din comună nu e j

I
I 
I
I
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I 
I
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I
I 
I
I

în așteptare a 
cărților noi 

9

tocmai întâmplător. Ce-i drept, nici populația nu e 
numeroasă, dar nici actuala ofertă a bibliotecii nu reușește, 
din păcate, să fie prea convingătoare. Și când afirmăm 
aceasta, invocăm situația existentă în ultimii trei ani de zile, 
de când n-a mai intrat carte nouă, cu excepția celei 
provenind din donațiile Ministerului Culturii, după cum am 
aflat din discuția purtată cu Orlando Enache, bibliotecar. | 
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Fiind în derulare o serie de investiții importante ale comunei, J 
în buget n-au mai rămas bani și pentru achiziția de carte... I

Cărțile pentru copii și în general din bibliografia școlară | 
- cele mai solicitate și în această vacanță de vară - continuă ■ 
să fie prea puține în raport cu cerințele elevilor, la fel și * 
dicționarele, cărți reprezentative din literatura română, I 
cartea tehnică ș.a. f

Și dacă în multe localități o altă problemă o constituie ■ 
spațiul și rafturile insuficiente, la Toplița în schimb cele 4324 J 
de volume existente în prezent (într-una din încăperile I 
primăriei) lasă încă destul loc mai mult ori mai puțin noilor | 
apariții editoriale, despre care Orlando Enache crede că nu ■ 
se vor mai lăsa totuși mult timp așteptate... *
' BM 1BH BM BM ^B ^B ^B ^B ^B MB ^B ^B BM IM MB ~

Pentru a veni în ajutorul 
vârstnicilor care au casele 
dispersate pe înălțimi și nu 
coboară în centrul satului decât 
la zile mari sau poate nici atunci, 
“poștărițele" iau la ele, o dată cu 

Acolo uncle door 
asinul urca
presa, diferite articole pe care le 
au în vânzare, ca săpunuri, 
ciorapi, pixuri, paste de dinți și 
de ras. Mai greu se descurcă cu 
ciorapii negri pentru femei, care 
nu se cumpără.

0 zi fără 
dumneaei, dr. Daniela Moga, au 
optat pentru a fi medic de familie. 
De fapt aici va fi un singur cabi
net, al doctoriței Daniela Moga, 
căci dr. Veress se pregătește să 
funcționeze într-un spațiu propriu 
din Hunedoara.

,, Urmează să fie încheiate 
contractele cu Casa de Asigurări 
- spunea - dar este încă o 
nebuloasă".

Conștientă de greutățile 
oamenilor din această zonă 
submontană, interlocutoarea 
noastră era sceptică. Nu crede că 
se vor schimba prea multe în bine 
o dată cu reforma nici pentru 
medici, căci,,în alte state în care 
se aplică acest sistem sunt și 
sponsori care ajută financiar 
casele de asigurări, nu se rezumă 
totul doar la acel procent din 
drepturile salariate destinat 
ajutoarelor sociale."

Pentru aprovizionarea cu 
pâine și alte alimente, mai vine la 
comună câte o persoană care 
cumpără pentru toți sătenii cele 
necesare, transportând mărfurile 
cu ajutorul asinului.

înainte de a 
încheia docu
mentarea la sediul 
poștei, cele două 
salariate spuneau că 
sediul n-a mai fost 
zugrăvit de 16 ani și 
ar necesita aceasta, 
pereții fiind înnegriți. 
"Nu ne putem 
permite să plătim din 

banii noștri, ca și atunci în '83, 
căci se lucrează scump" - afirma 
Viorica Buda. în ceea ce privește 
asigurarea sediului cu sistem de 
alarmă, este o problemă care le 
depășește.

pacienți
în situații limită, când un 

pacient vârstnic se află într-e 
situație gravă, deplasările pe sate 
se fac și cu mașina personală dar 
mai mult pe jos, căci terenurile 
accidentate nu permit decât 
mersul la pas. Bolile mai frecvente 
sunt cele cardiace, urmate de 
afecțiunile reumatismale. ,,Dar 
oamenii apelează la medic doar 
atunci când li se face rău-spunea 
dna doctor - pentru că 
medicamentele s-au tot scumpit 
și bolnavii nu-și permit să și le 
cumpere, chiar dacă sunt com
pensate, mai degrabă renunțând 
la tratament."

Revenind la slaba dotare a 
cabinetelor, mai cu seamă a celor 
din mediul rural, interlocutoarea 
aprecia că „în schimb pregătirea 
medicilor din România este foarte 
bună. Dacă am avea și aparate 
pe măsura pregătirii, asistența 

lțj»î
Ajutoare sociale 

neactualizate
Din lipsa fondurilor bănești 

cele 32 de dosare de ajutor 
social nu au putut fi achitate pe 
lunile anului în curs. Se speră 
ca rectificarea bugetului care 
va avea loc luna aceasta să 
permită plata celor 50 milioane 
de lei către asistații social.

Sat depopulat
Pe vremuri, cătunul Goleș, 

situat la doar 4 km față de 
Toplița, era animat, existând 
aici chiar și cămin cultural. 
Odată cu plecarea tinerilor la 
orașe, viața în Goleș s-a cam 
stins. La ora actuală în acest 
cătun izolat mai locuiesc doar 
12 persoane, cu vârste 
cuprinse între 60-70 de ani.

Nemulțumiri
t

legate de 
transport

Pe ruta Hunedoara- 
Hășdău mai circulă doar trei 
autobuze aparținând
Corvintrans. Mersul
autobuzelor este strict legat de 
turele Combinatului Siderurgic 
Hunedoara. De aceste 
autobuze beneficiază, pe lângă 
angajați, și ceilalți navetiști.. 
Nemulțumirea sătenilor este 
legată atât de costurile mari ale 
biletelor (un drum dus-întors 
Hunedoara-Toplița costă 
26.000 lei) cât și de faptul că 
de câțiva ani s-au suspendat 
cursele pe traseul Toplița- 
Vălar-Florese.

Căsătorii
Populația comunei Toplița 

este în mare parte îmbătrânită. 
Dovadă este și numărul mic al 
căsătoriilor oficiate în acest an 
la serviciul de stare civilă din 
cadrul primăriei. Dacă până în 
septembrie '98 au spus ,,DA” 
șase perechi de tineri, anul 
acesta, în aceeași perioadă, au 
pornit pe același drum doar trei 
perechi. Este vorba de Cornel 
Popescu și Maria Preda, 
Olimpiu Cosmin Bocșițean și 
Gianina Mironela Rădulin și 
Constantin Andronic Rădos și 
Dorina. Florentina Aruștei.

Reparații la 
biserică

începând de anul trecut, la 
Biserica Ortodoxă din satul 
centru de comună se 
efectuează lucrări de reparații 
(interioare și exterioare). Pe 
lângă fondurile alocate de 
Primăria locală (6 milioane de 
lei până acum) și sponsorizări, 
la realizarea acestor lucrări 
contribuții importante au avut 
și sătenii, cu diverse sume de 
bani sau sub alte forme.

medicală ar fi comparabilă cu 
aceea din oricare altă țară 
dezvoltată."

Nemulțumirea medicului 
este legată și de birocrația 
care a cuprins tot mai mult 
acest sector.

, Am făcut medicina să iau 
bani și să-i ajut pe oameni, 
indiferent pe a cui listă 
figurează, nu să țin evidențe și 
inventare - spunea dr. Veress. 
Dar, în loc să mă pot gândi ce 
tratament să-i aplic bolnavului, 
trebuie să fac calcule 
contabile, să mă gândesc 
dacă-mi ajung banii pentru 
rețetele compensate și 
gratuite, ca să nu plătesc din 
buzunar. Or, nu sunt contabil 
sau secretar... Dacă facem de 
toate, suntem universal 
valabili. Ești legat de mâini și 
de picioare... Unde-ilibertatea 
omului despre care se tot 
vorbește? Libertatea nu 
înseamnă haos.”
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Marți,
21 septembrie

3 BERBEC
Dacă faceți parte dintre 

aceia care din lipsă de timp nu 
pot alege un partener, atunci 
veți avea o surpriză plăcută la 
sfârșit de săptămână.

O TAUR
Este o zi schimbătoare, 

plină de surprize, în care vă 
pierdeți cu ușurință răbdarea 
și puteți să-i jigniți chiar și pe 
cei care-i iubiți sincer și 
profund.

O GEMENI
Gândiți-vă și la viitorul 

îndepărtat, nu numai la ziua de 
mâine, când începeți o 
afacere. Dacă nu aveți 
sprijinul necesar, nu vă faceți 
planuri mărețe.

3 RAC
Evitați în această zi 

aventurile riscante, mai ales în 
timp ce faceți sport sau în 
trafic. în problemele financiare 
fiți mai prevăzători, mai ales în 
privința investițiilor.

3 LEU
în caz că vreți să vă alegeți 

un partener, sunteți mânată de 
interese și nu de sentimente. 
Apreciați mai mult traiul sigur 
decât dragostea; ar trebui să 
vă pună pe gânduri această 
atitudine.

3 FECIOARĂ
Nici această zi nu este 

chiar pe placul dv. Vă pierdeți 
răbdarea și în același timp vi 
se intensifică agresivitatea și 
simțul critic.

Z> BALANȚĂ
Azi aveți foarte mult de 

lucru, dar vă va satisface 
faptul cu nu lucrați pe 
degeaba. Veți fi răsplătit mai 
mult decât ați crezut.

SCORPION
Vă doriți o legătură 

intelectuală, este important 
dacă partenerul are aceleași 
gusturi și idei. Copilul Scorpion 
nu suportă plictiseala, 
cumpărați-i jucării multe, ca să 
aibă permanent o ocupație.

3 SĂGETĂTOR
încercați să canalizați 

energiile suplimentare către 
lucruri utile! în afaceri sunteți în 
general foarte calculat, dar în 
dragoste sunteți un șantajist 
virulent, atitudine greu 
suportată de partener.

3 CAPRICORN
Poate recunoașteți că 

așteptați degeaba îngăduință 
din partea Fortunei. Dv. trebuie 
să scoateți castanele din foc. 
Femeile-Capricorn vor avea o 
mică deziluzie...

O VĂRSĂTOR
Deși de obicei nu sunteți 

visători, de data aceasta 
faceți excepție. Dacă trăți 
singuri, doriți să vă întemeiați 
un cămin; dacă sunteți 
căsătorit, faceți totul pentru a 
vă apropia și mai mult 
partenerul.

O PEȘTI
Rezultatele obținute până 

acum nu mai sunt suficiente, 
chiar dacă simțiți că atingeți 
limita superioară a capacității. 
Acasă nu găsiți liniștea de 
care aveți nevoie.

\ / Marți
. 21 septembrie ț TVR!

9.00 TVR lași 10.00 Re
curs la modă (r) 11.00 TVR 
Cluj-Napoca 12.05 Cu 
ochii’n 4 (r) 13.00 TVR 
Timișoara 14.15 Cibernet 
15.00 Oameni care au fost 
16.00 Emisiune în limba 
maghiară 18.05 Jumătatea 
ta (cs) 19.10 Sunset Beach 
(s, ep. 534) 20.00 Jurnal. 
Meteo. Sport 20.45 Camera 
misterelor 21.00 Străinul 
fără nume (w. SUA 1972) 
23.05 Jurnalul de noapte

TVR 2
8.50 Ping-Pongl 10.15 

Limbi străine. Engleză 
10.40 O familie ciudată (r) 
11.10 Stăpânul lumii (s) 
12.00 Contemp-Art 13.10 
Dragostea contează (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 
Film artistic 21.30 Bilanț 
22.45 Revista presei

ANTENA!
8.00 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.15 Colivia de 
aur (s, ep. 2) 11.00 Fete de 
provincie (s, ep. 13) 11.35 
Inspirația Carolinei (s, ep. 
7) 12.00 Tropical Heat (s, 
ep. 55) 13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s,
ep. 30) 14.00 Esmeralda (s, 
ep. 113) 15.00 Ape liniștite 
(s, ep. 122) 16.00 Luz Maria 
(s, ep. 86) 17.00 Știri 17.25 
Elena, viața mea (s, ep. 59, 
60) 19.00 Observator 20.00 
Mulholland Faile (thriller 
SUA 1996) 22.00
Observator 22.30 Marius 
Tucă Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e ai tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (r) 11.00 After The 
Silence (r) 12.30 Adevărul

gol-goluț (s, ep. 34) 13.d0 
Știrile PRO TV 13.05 
Babylon 5 (s, ep. 27) 13.45 
Ani de liceu (s, ep. 12) 
14.15 Miracolul tinereții 
(s, ep. 12) 14.45 Familia 
Bundy (s, ep. 174) 15.15 
Aripile pasiunii (s, ep. 94) 
16.00 Tânăr și neliniștit 
(s, ep. 837) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Rosalinda 
(s, ep. 12) 18.30 Inimă de 
țigancă (s, ep. 99) 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 
Melrose Place (s, ep. 144) 
21.30 Fotbal Liga 
Campionilor (d) 22.15 
Știrile PRO TV 22.30 Fotbal 
Liga Campionilor (d) 23.15 
Chestiunea zilei

ACASĂ
6.00 - 12.15 Seriale și 

filme (reluări) 14.15 Maria 
(s) 15.00 Viața noastră (s) 
16.00 Preciosa (s) 17.00 
Casper (d.a) 17.30
Dragoste și putere (s) 
18.20 Acasă la bunica 
(rețetă culinară) 18.30 
Renzo și Adriana (s) 19.30 
Lanțurile iubirii (s) 20.30 
înger sălbatic (s) 21.30 
Sânge din sângele meu 
(s) 22.30 Tocuri înalte 
(dramă Spania ’91)

PRIMA TV
8.00 Dimineața cu Prima 

12.00 Nadine' Show (r) 
13.00 Politica de mâine 
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 Film artistic 
21.30 Bilanț 22.15 Știri

HBG>
10.00 Coliziunea 

(thriller SUA 1997) 11.30 
Cărările gloriei (dramă 
SUA ’86) 13.00 Golful 
francezului (f.a. SUA ’98) 
14.15 Războinicii stelari 
(s) 15.15 Eraser (f.a. SUA 
’96) 17.15 Viața în
sălbăticie (f.a. SUA ’87) 
18.45 Clubul nevestelor

părăsite (co. SUA 1996) 
20.30 Suspecții (thriller 
SUA ’99) 22.15 Evadare din 
Los Angeles (f.a. /SF SUA 
1996) 0 0 Iubire fără vârstă 
(co. romantică ’93)

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

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

PRO TV - DEVA
06.10-06.50 Program co

mercial PRO TV Deva 06.50- 
07.00 Știri locale (r) 07.00 - 
10.00 “Bună dimineața, PRO 
TV e al tău!” (coproducție) 
10.00-10.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
17.00-17.30 Știrile PRO TV 
Deva (coproducție și insert 
Știri Deva) 19.30-20.30 Știrile 
PRO TV Deva (coproducție și 
insert Știri Deva) 22.20-22.30 
Știri pe scurt PRO TV Deva

Redacția nu-și asuma 
modificările ulterioare inter
venite în programele 
posturilor TV.

k________________ >

Primăria orașului Petrila

pune la dispoziția agenților economici care 
vor să investească în orașul Petrila, 

spațiile disponibile de la EM Petrila Sud 
dezafectate în urma închiderii minei. 

Spațiile dispun de toate utilitățile 
(apă, energie electrică, drum de acces etc.). 

Ofertele pentru orice gen de afaceri se depun 
la Primăria orașului Petrila.

Relații la tel. 544241, 550770 și fax 550460.
\___________________/

Colegiul de instruire în 
informatică CONSOFT -

COMPUTER SIBIU
organizează în municipiul Deva, începând cu 

1.10,1999, CURSURI POST-LICEALE DE INFORMA
TICĂ cu durata de pregătire de 1 an.

Informații în Sibiu - tel. 069/ 218155 sau în Deva 
■ tel. 213678, la secretariatul Colegiului “Sabin 
Drăgoi”, între orele 12-15.

PENITENCIARUL DEVA
organizează licitație publică deschisă, 

fără preselecție, in condițiile O.G. nr. 12/1993 
in data de 06.10.1999, ora 10 pentru achiziția dtf:

- pâine semialbâ
Documentele licitației se pun la dispoziție 

la sediul unității, contracost. 
Informații la telefon 218920, 

intre orele 9,00-15,00.

Universitatea de Vest "Vasile Goldiș” Arad
Organizează in 25 septembrie concurs de admitere la:

Facultatea de Drept - acreditată 
Colegiul Universitar Juridic

telefon 057/280411
telefon 057/280411

Facultatea de Marketing, Management - acreditată (zi, ff și învățământ la distanță) 
cu specializările: Marketing, Administrarea afacerilor, Finanțe-contabilitate 
Colegiul Universitar de Informatică Aplicată telefon 057/230416

Facultatea de Științe Politice cu specializările: Sociologie, Filosofie, Psihologie,
Administrație publică
Facultatea de Medicină Generală
Colegiul Nursing
Colegiul Baptist de Asistent Medical 
Facultatea de Stomatologie 

Colegiul de Tehnică Dentară

telefon 057/280433 
telefon 057/256391 
telefon 057/256391 
telefon 057/256391 
telefon 057/256391 
telefon 057/256391

IZVORUL cj'^OLA 
MINUNILOR

Băuturi răcoritoare carbogazoase în butelii de plastic de 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2 și 2,5 litri

SC TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT SRL

ANGAJEAZĂ

(pentru punctul de lucru din Deva)

RESPONSABIL MARKETING
Cerințe:
- studii medii sau superioare
- experiență relevantă în domeniu
- capacitate de lucru în echipă
- dinamism, flexibilitate
- abilități de comunicare
- permis de conducere auto, cat. B
- domiciliul stabil în Deva.

AGENT COMERCIAL
Cerințe:
- domiciliul stabil în Deva
- permis de conducere auto, cat. B și C
- garanție materială imobiliară

MERCHANDISER
Cerințe:
- domiciliul stabil în Deva
- studii medii sau superioare
- vârsta maximă 30 de ani.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită o 
scrisoare de intenție și un CV pe adresa firmei din 
Oradea, str. Teatrului, nr. 1-2, Departamentul Resurse 
Umane. Informații suplimentare la tel.: (059) 130508, 

v (059) 479441, int. 4356, 4357.

Facultatea de Științe Umanist Creștine (zi și învățământ la distanță)
cu specializările: Istorie-jurnalistică, Istorie-știine politice,
Istorie-limba engleză, Jurnalism-limba engleză telefon 057/282324
Facultatea de Educație Fizică și Sport telefon 057/254108
Colegiul Universitar de Măiestrie Sportivă telefon 057/254108
Colegiul Universitar Pedagogic (zi și învățământ la distanță) telefon 057/243777 
cu specializările: Muzică, Desen, Educație fizică, Limbi modeme
Școală poștliceală cu specializările: Agent comercial, Agent și ghid de turism, 

Contabilitate Informatică, Relații Publice, Asistent medical generalist, Broker, telefon 
057/256391

Toate facultățile și colegiile din cadrul Universității sunt autorizate.
Absolvenții de liceu din promoțiile 1998 și 1999, care au obținut medii peste 8 la 

examenul de bacalaureat, sunt admiși din oficiu. Informații suplimentare la secretariatele 
facultăților și la Centrul de Informare, telefon 057/280433.

LUBRIFIN
/Mm dwiMea&Mia/ Vfector

Pentru motoare * Asigură consum minim de ulei * pornire ușoară la

Diesel si temperaturi scăzute • reduce uzura pieselor în mișcare • 
conservă motorul pe timpul staționării * mărește durata

primul ulei parțial sintetic românesc
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• Vând teren intravilan în 
Geoagiu - Băi. Informații la 
telefon 216590. (7658)

• Vând urgent chioșc din fibră 
plastic de 2,5 x 2m, stare ex
cepțională. Preț foarte avantajos. 
Tel. 655310, 651535. (7404)

• Vând apartament 3 ca
mere, parter, garaj, boxă, balcon 
închis, optim privatizare, zona 
împăraiul Traian. Tel. 217164. 
(7407)_______________________

• Vând casă Brănișca, două 
camere, anexe. Informații, familia 
Sabău Liviu nr. 149. (7414)

• Vând apartament ultracentral, 
2 camere. Informații tel. 221021, 
624767. (7274)

• Vând vilă P+2, Deva, E. 
Văcărescu, 42, tel. 625508 (7275)

• Vând Opel Manta, an fa
bricație 1985, stare foarte 
bună, geamuri electrice, spoi- 
lere, faruri rotunde, înmatriculat 
persoană fizică, preț avantajos. 
Tel. 215988 (7632) ’__________

• Vând două tractoare U 550 
(55 C.P.), vizibile la Sala Sporturilor 
Deva. Tel. 092/749348. (7418)

• Vând Opel Vectra și 
cameră frigorifică. Tel. 215250, 
092/282379. (7413)

• Vând ARO 320 D, motor 
Brașov, izotermă persoană fizică. 
Tel. 262626, 094/511956 (1727)

• Vând Renault 5, înmatriculat, 
tel. 054/740636. (6589)

• Vând BMW 528, înmatriculat, 
benzină și spațiu comercial, zona 
teatru. Tel. 054/710232 (6590)

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

• Vând beton, profile, țeavă,
tablă. Săliștioara, nr. 42. Tel. 092/ 
676083. (7343)________________

• Vând cazan încălzire 
centrală (combi) 60,2 kW. Tel. 
241653 sau 092/310483. 
(7345)

• Cumpăr colivie și o pe
reche de papagali. Informații la 
telefon 623996. (7213)

• S. C. DANEROM Impex In- 
ternațional Deva vinde en gros 
pentru societăți comerciale, 
unități militare, școli, cantine,, 
următoarele produse pentru 
iarnă: fasole uscată, ceapă, 
varză, castraveți, usturoi, car
tofi. Comenzi la tel. 054/223950, 
092/294320. (7351)

• Aparate cafea diferite 
modele de vânzare. Relații la 
telefon 094/840706. (7422).

■ Izchilibrator roți auto de 
vânzare. Relații la telefon-057/ 
266039. (7422)_______________

• Vând 23 capre, sat Sălciva, 
comuna Zam, familia Tomescu. Tel. 
624194, după ora 16. (7355)

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

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

094/558716, Breaz. (8286)

• Vând încărcător frontal 
Wolla L 34, în bună stare de 
funcționare. Tel. 092/258260. 
(OP)'

• Ofer spre închiriere 
garsonieră nemobilată, la parter, 
zona Astoria, (plata anticipat). 
Tel. 216590. (7867)

• Ofer de închiriat spațiu 
comercial, 70 mp, zonă centrală. 
Tel. 770396 (7331)

DIVERSE

• S.C. Marschall Reisen 
angajează persoană licențiată 
în turism pentru Hunedoara, 
două persoane pentru agenția 
de voiaj Sibiu, vârsta maximă 
35 ani. Informații de luni până 
vineri între 8 - 16, la telefon 
054/714165. (7405)

• Angajăm colaboratori pentru 
un domeniu de activitate dinamic 
și diversificat care vă oferă 
posibilitate de promovare. Salariu 
200 dolari lună. Tel. 621446, 092/ 
565828. (7099).

• Societate română - germană 
angajează agenți comerciali cu 
experiență în domeniu. Tel. 094/ 
280444. (7099)

• Angajez țesătoare. Informații 
la telefon 227994. (7276)

• Societate comercială 
angajează conducători auto și 
muncitori necalificati. Tel. 054/ 
230793, 219300, până la ora 16. 
(7419)

• Efectuez transport marfă 
autocamion descoperit-autobenă 
8,5 tone. Informații tel. 092/607686. 
(7327)

• Selecționăm personal pentru 
șantier construcții în străinătate. 
Tel. 094/598615, Hunedoar . 
(6593)

DIVERSE

• Datorită creșterii prețului la 
carburanți și a cursului valutar, S.C. 
Salupan S.R.L. Deva anunță 
majorarea tarifului de ridicare a 
gunoiului, începând cu luna 
septembrie, în medie cu 9 %. (7416)

• Depozit en gros 
încălțăminte, îmbrăcăminte, 
jucării second hand, colectare 
originală pe str Braniștei, nr. 7. 
Tel. 215250, 092/282379. (7413)

ANEVAR- C.T
HUNEDOARA organizează în 
perioada 15 octombrie - 15 
noiembrie 1999 seminarul cu 
tema: “Metode de evaluare 
imobiliară”. Durata totală a 
seminarului - 56 ore. Informații 
latei. 092/356846(6591)

■ Cu inima zdrobită de 
durere mă despart după 39 de 
ani de căsnicie, de dragul și 
neprețuitul meu soț

STOICA NICULAE
(62 ani)

a cărei inimă a încetat să mai 
bată în data de 19 septembrie 
1999, ora 6, după o lungă și 
grea suferință. Corpul 
neînsuflețit se află depus la 
Casa Mortuară. înmormântarea 
are loc azi, 21 septembrie 1999, 
ora 13, la Cimitirul Bejan Deva. 
Vei rămâne veșnic în inima mea. 
Dumnezeu să te ierte și să te 
odihnească în pace. (7415)

• Ne-ai părăsit, plecând 
spre alte zări cerești,/ Singuri, 
rămași în grija celor 
pământești,/ “ADIO” nu-ți vom 
spune niciodată/ Deci, o să 
zicem deocamdată/ “Noapte 
bună"!, dragul nostru tată. 
Carmen, Valerian și nepoții 
Tudor și Victor. (7415)

• Data de 19 septembrie 
1999 va rămâne veșnic o 
imensă rană deschisă în 
sufletele noastre, prin 
pierderea bunului nostru cuscru

STOICA NICULAE
Nu te vom uita niciodată! 

Familia Ogner llarie, Sibiu. 
(7415)

• Suntem alături de sora și 
cumnata noastră, la marea 
pierdere prilejuită de trecerea în 
neființă a scumpului său soț

STOICA NICULAE
Sincere condoleanțe. 

Dumnezeu să-l odihnească! 
Familiile Anghelescu C., 
Popovici M., Pârva V., Galiș I., 
Rogojinaru C. și Anghelescu D. 
(7415)

• Plângem trecerea în 

neființă mult prea devreme a 

neprețuitului nostru unchi

STOICA NICULAE
Dumnezeu să te 

odihnească. Lelioara, Ioana și 

Mihai, Cluj Napoca. (7415)

• Suntem alaturi de Lili, 
Carmen și Văii în aceste clipe 
de grea cumpănă, pricinuite de 
dispariția celui care a fost un 
suflet nobil, un bun soț și tată

STOICA NICULAE
Dumnezeu să te 

odihnească dragul nostru vecin 
și prieten. Gabriela și Sorin 
Pană. (74291

• Locatarii de pe scara I a 
blocului 01 Gojdu deplâng 
moartea vecinului

STOICA NICULAE
și transmit sincere condoleanțe 
familiei îndurerate. (7428)

• Cu inimile zdrobite de 
durere, soția Maria, fiica Maria, 
ginerele Viorel, nepoții Doru și 
Lenuța și strănepotul Călin 
anunță încetarea fulgerătoare 
din viață a celui care a fost un 
bun soț, tată și bunic

GROZAIOAN
în vârstă de 70 ani. Corpul 
neînsuflețit se află depus la 
Capelă. înmormântarea are loc 
azi, 21 septembrie 1999, ora 14 
la Cimitirul din str. M. Eminescu 
Deva. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace. (7423)

• Cu adâncă durere în 
suflete soția Eugenia, fiica 
Amina și nepotul Andrei anunță 
încetarea fulgerătoare din viață 
a celui care a fost

MITROFAN DUMITRU
în vârstă de 70 ani, un minunat 
soț, tată, socru și bunic. Un 
ultim omagiu i se poate aduce la 
Cimitirul catolic din str. M. 
Eminescu Deva, miercuri 22 
septembrie. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace. (7426)

COCT?.
PUBLICITATE

"CtralETCL
UBEG"

TRAGEREA 
LOTO SPECIAL 

“6/49” 
din 19.09.1999

33-37-19-47-22-26<__ _ _______

TRAGEREA 
NOROC 

din 19.09.1999

3-8-2-8-6-9-0 >

PIERDERI

• Pierdut carte de muncă 
eliberată de Vidra Hunedoara, pe 
numele Suciu Maricica. O declar 
nulă. (6592)

Expert Center.
Experții recomanda 

aceasta ofertă

Compania Națională a Aurului, Cuprului 
și Fierului “MINVEST” SA Deva 

Organizează în data de 24 septembrie 1999 
CONCURS pentru ocuparea posturilor vacante:

> geolog;
> inginer responsabil cu iazurile de 

decantare și protecția mediului.
Pot participa numai salariații care au o vechime în 

specialitate de minimum 7 ani.
Informații suplimentare la telefon 054/213040, 

int.138.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

A JUDEȚULUI HUNEDOARA
r

Anunță pe toți agenții economici modificarea și com
pletarea Ordonanței Guvernamentale nr. 22/ 1992 privind 
ocrotirea sănătății, prin Ordonanța 109/ 31.08.1999, pu
blicată în M.0.423/ 31.08.1999 ca, începând cu data intrării 
în vigoare a Ordonanței 109/ 1999, agenții economici care 
se încadrează în prevederile art. 4, alin, a și b, vor depune la 
Direcția de Sănătate Publică declarații privind cota de 2% 
aplicată veniturilor din vânzările de produse din tutun, 
țigări și băuturi alcoolice și cota de 12% aplicată încasărilor 
din acțiuni publicitare la produsele din tutun, țigări și 
băuturi alcoolice.

Agenția Naționala pentru Ocupare și Formare 
Profesionala

Centrul de pregătire si perfecționare a personalului propriu 

Anunță CONCURS în data de 6 octombrie 1999 

pentru ocuparea următoarelor posturi:
• Șef serviciu contabilite-administrativ;
• Secretar cursuri;
• Expert-informatician;
• Expert-servicii integrate;
• Documentarist;
• Cameristă;
• Portar.
Informații suplimentare (condiții generale, condiții 

specifice și bibliografie) se obțin de la Agenția Județeană 
pentru Ocupare și Formare Profesională, cu sediul in Deva, 
Piața Unirii, nr.2, etaj II, camera 17.

Oricum te uiți,
e cel mai ieftin abonament GSM!

Cu abonamentul Dialog Inedit plătești doar 

9* cenți pentru convorbirile în rețea, 
în timpul săptămânii, ți pentru toate convorbirile 

din weekend!
în plus. Dialog îți aduce 2 luni de abonament 
gratuit pentru oricare tip de abonament.

Romcom Deva ■ magazin FLAMINGO,
«c.Vo’r.::tel. 054/213189, 094/510-49, Deva

Oferta volabilâ până la dotu de 13 Noiembrie. J

Conectează-te la CONNEX prin Expert Center Quasar! 
Numai până la 15 octombrie, experții noștri îți vor prescrie 
conectare gratuită și două luni de abonament gratuit* și 
în tot în această perioadă, poți cumpăra telefonul Ericsson 

A1018s cu 69 usd**. Nu e nevoie să te programezi! Vino 
direct la Expert Center, conectează-te și vei primi pe loc 
un tricou MYX***l

* Prima șl a doua lună șl numai pentru serviciile vocale. “ Fără TVA. 1n limita stocului disponibil, numai cu conectare 
la CONNEX. “* Exceptând telefonulErlcsson A1018s.

Tel. 054-222.999 Zona conectori ta v*or
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(Urmare din pag. 1)

dialog siderurgiști de la 
Hunedoara și Călan, 
constructori și drumari, 
reprezentanți ai altor 
categorii profesionale 
ajunse la capătul 
suportabilității vieții. Au 
spus ce au avut de spus, i- 
au apostrofat pe cei din 
sferele înalte ale puterii, le- 
au transmis mesaje de 
sprijin. Nimic bun nu s-a 
întâmplat. Dimpotrivă. în 
urmă cu câteva zile, ca și în 
alte rânduri, au urcat în

f------------------------------ \----------------
(Urmare din pag. 1)

de anul electoral 2000, iată că 
vin și unele măsuri care să 
convingă alegătorii. De la o 
asemenea prezumție nu face 
excepție, evident, nici acordarea 
de credite pentru construcția de 
locuințe, numai că segmentul 
afectat, ce poate beneficia de 
efectul măsurii respective, este 
destul de restrâns, date fiind 
actualele condiții de sărăcie, 
care s-au adâncit permanent în 
ultimii ani.

Crearea Agenției Naționale 
pentru Locuințe care a început 
să funcționeze de curând este, 
în sine, o acțiune lăudabilă, însă 
banii alocați de la buget în 
vederea acordării de credite în 
acest an la nivel de țară - 85 de 
miliarde lei - sunt departe de h 
satisface măcar cerințele unui k. ’

(Urmare din pag. 1) 

o satisfacție fantastică să 
bârfim! Oare atâta ne-a mai 
rămas?!

Spuneam că cineva 
încearcă să facă rentabilă 
financiar cultura, nu 
organizând manifestări, ci 
închiriind spațiile de cultură 
unor SRL-uri care fac comerț, 
vând ceea ce se poate vinde și, 
mai ales, ce se poate cumpăra. 
Vând mai ales băutură, 
năucind oamenii și spiritul lor. 
Deunăzi, o cunoscută 
profesoară spunea că primăria 
din comuna în care își 
desfășurase activitatea, dorea 
să închirieze spațiul muzeului 
dintr-un sat unui SRL, 
desființând astfel o instituție 
care vorbește și altora de o 
tradiție populară neasemuită 
a zonei. Și asta în condițiile în 
care clădirea căminului cul

Județul Hunedoara - 
Consiliul Local al municipiului 

Deva
Hotărârea nr. 158/1999

privind încheierea de contracte de colaborare 
cu firme specializate în publicitate, pentru 
amplasarea de mobilier urban pe teritoriul 

municipiului Deva.

Art. 4. Zonele oferite de consiliul 
local pentru mobilare sunt cele 
prezentate în Anexa, care face parte 
integrantă din hotărâre.

Anexa la Hotărârea nr. 158/1,999

Amplasamente 
pentru mobilier urban pe 

teritoriul municipiului Deva

Balconul speranței K3I J JI IIÂ
“Balconul speranței" din 
Deva lideri de sindicat din 
domeniul energeticii, din 
mai multe județe din zona 
de nord-vest a țării, 
dialogând cu colegii lor din 
stradă despre primejdia 
care-i așteaptă în 
perspectiva restructurării și 
reorganizării sistemului 
energetic național,
transmițând alte soluții în 
chestiune celor de la vârful 
domeniului și al

Alta este insă miza...
singur oraș sau municipiu. Așa 
cum se cunoaște, creditul de 240 
milioane lei pentru fiecare 
beneficiar se acordă pe o 
perioadă de 20 de ani. Ținând 
seama de faptul că rata lunară 
pentru restituirea creditului se 
ridică undeva la aproape două 
milioane lei, prea puțini tineri au 
acces, în actualele condiții de 
salarizare, la câștiguri care să 
poată acoperi o asemenea rată, 
știind că omul mai are și alte 
trebuințe vitale, în special cele 
legate de hrană. în plus se mai 
cere și constituirea unui avans 
destul de substanțial.

Desigur că problema 
locuințelor este deosebit de 
acută pentru țara noastră, unde

Când aud de cultură...
tura] de centru și a bibliotecii 
comunale au fost preluate de 
fostul proprietar.

Primim la ziar scrisori 
prin care oamenii se plâng că 
în spațiul disponibil al unor 
școli de sat s-au deschis bufete. 
Vine localnicul să bea o bere - 
două, iar alături copiii învață, 
dar mai ies și în pauză unde 
au ce vedea și ce auzi de la cei 
încălziți de licorile lui 
Bachus. Ce educație mai 
poate face învățătorul sau 
profesorul în astfel de 
condiții? Și aceasta nu este 
decât picătura care umple 
paharul, întrucât copilul vine 
“informat” gata din familie, 
ori din stradă!

Există și un caz mai spe
cial de a face cultură. Este 
vorba de manifestarea anuală 

Guvernului. E greu de 
crezut că mesajul lor va fi 
receptat și acceptat. 
Guvernanții, cei de la 
putere în general, își 
urmează drumul lor de 
năruire pas cu pas a 
economiei naționale. 
Strigătul de disperare al 
națiunii le sună fals în 
urechi. Speranțele spre 
mai bine rămân doar 
iluzii.

nevoile sunt de ordinul sutelor 
de mii la nivel național, găsindu- 
se și acum, după un deceniu, 
blocuri neterminate, interesul 
împingându-rpe cei cu putere 
de decizie să dea o cu totul 
altă destinație alocațiilor 
bugetare, deși nu o dată s-au 
promis fonduri și pentru locuințe 
sociale. Cum protecția socială 
nu este decât un subiect elec
toral, se înțelege lesne de ce 
doar o dată la patru ani revine 
în atenție și în discuție această 
problemă. Chiar dacă în cazul 
de față construcția de locuințe 
pentru tineri vizează doar un 
segment nesemnificativ al 
populației, speranța este că și 
de aici poate sări iepurele.

de la Țebea. “Nu sunt bani, 
nu sunt bani”, dar când e 
vorba ca politicul să iasă în 
fața electoratului, se găsesc 
bani! Dincolo de memoria 
tancului, în fața căreia ne 
închinăm, “pânza de apă” de 
ploaie maschează, de fapt, 
politicul. Mulțimea de 
sufletiști este deturnată 
pentru ca politicienii să-și 
facă propriul spectacol.

Se va ajunge oare ca să 
păstrăm bruma de cultură 
adevărată pe care o avem 
doar în suflete, să o vedem 
numai cu ochii minții și din 
când în când în așezăminte 
de cultură conturată de 
oamenii de cultură buni pe 
care îi avem în județ și în 
țară?

înainte de constituirea organizației 
județene, ANCD-iștii se ceartă între ei

Nici nu a început bine 
organizarea filialei hunedorene a 
ANCD că iată certurile s-au ivit 
deja printre membrii ori 
simpatizanții formației lui Victor 
Ciorbea. Dacă la începutul 
săptămânii trecute consilier local 
Mircea Alexa și colaboratorii săi 
au susținut o conferință de presă 
declarând că reprezintă 
Comitetul de inițiativă al ANCD 
în județul Hunedoara, la sfârșitul 
aceleiași săptămâni reprezen
tanți din mass-media locală s-au 
trezit convocați la o nouă 
întâlnire i de această dată; cu un 
alt comitet.de inițiativă al Alianței 
condusă de fostul prim-ministru. 
Firesc, în aceste condiții, ziariștii 
au solicitat clarificarea situației. 
Ea a venit sub forma unui 
comunicat pus la dispoziția 
presei locale, comunicat care 
precizează următoarele:

,,în prezent, în conformitate 
cu Legea partidelor 'și cu 
Statutul ANCD, au aderat la 
această formațiune politică 
peste 300 de membri, astfel că 
sunt îndeplinite condițiile 
constituirii filialei județene. Acest 
eveniment va avea loc cu ocazia 
conferinței județene din 2 
octombrie a.c., când se va alege 
conducerea filialei. Informăm pe 
această cale că membrii 
comitetului de inițiativă au fost 
desemnați de Consiliul Național 
al ANCD și împuterniciți de 
președintele Victor Ciorbea.

Tratativele de fuziune PSDR - ApR vor fi 
reluate după 16 octombrie

Discuțiile privind o posibilă fuziune 
între PSDR - ApR vor fi reluate numai după 
alegerea noului organ central de 
conducere al PSDR care va avea loc în ziua 
de 16 octombrie a.c., la București, cu 
ocazia Congresului extraordinar. Până la 
această dată în organizațiile județene PSDR 
se vor desemna candidați! pentru 
congres, norma de reprezentare în 
Hunedoara fiind de 1 la 15.

Organizația județeană a PSDR și-a fixat 
conferința pentru data de 9 octombrie, 
ocazie în care se vor desemna cei 88 de 
delegați pentru congres.

Alături de cei desemnați pentru 
forumul extraordinar al PSDR din 16 
octombrie, Organizația județeană 
Hunedoara va mai fi reprezentată încă de 
cinci membri de drept.

Dumitru ifrim — candidat 
la președinția PSDR

Președinția PSDR se va 
tranșa pe 16 octombrie a.c., cu 
ocazia Congresului extraordinar 
al partidului. Până în prezent, 
potrivit unei informații primite de 
la conducerea organizației 
județene a PSDR, se află în cursa 
pentru șefia partidului patru 
persoane - Alexandru 
Athanasiu, Emil Putin, 

Aceștia sunt: Simion Sandu 
Borbeanu (Deva), Daniel 
Topârceanu (Valea Jiului), 
Romulus Olariu (Hunedoara), 
Gheorghe Petrica (Brad). 
Precizăm că domnii Mircea 
Alexa, Adrian Pop și colaboratorii 
lor, care intenționează preluarea 
inițiativei printr-un p.utch. nu vor 
reuși deoarece nu vor fi acceptați 
în ANCD pentru că acționând pe 
căi oculte și prin acțiuni 
diversioniste servesc Interese 
străine și nu pot îndeplini 
condițiile de moralitate politică 
cerute de acest partid.”

Odată clarificate lucrurile, 
Simion Borbeanu, fost membru 
țărănist, a menționat că ANCD 
propune schimbarea incompe
tenței cu profesionalismul, în 
toate domeniile. „Golul lăsat de 
Corneliu Coposu" nu a fost 
ocupat pe măsura personalității 
acestuia. Toate promisiunile 
electorale ale CDR au fost 
încălcate. Electoratul a devenit 
blazat și nu știe încotro să o 
apuce", a afirmat în plenul 
conferinței de presă, ca 
membru al ANCD, Simion 
Borbeanu. După mai bine de 7 
ani cât a activat în PNȚCD, 
Simion Borbeanu declară acum 
că în organizația județeană 
Hunedoara a țărăniștilor „totul 
se aranjează prin locuințele 
particulare ale unor membri 
importanți și nu în cadrul 
comitetelor partidului”.

primvicepreședinte al PSDR, și 
deputat de Arad, 
vicepreședintele organizației 
județene Botoșani, iar a patra 
candidatură aparține dlui Dumitru 
Ifrim, deputat de Hunedoara.

Conducerea județeană a 
PSDR nu exclude însă mai multe 
negocieri privind candidatura în 
final a unui singur reprezentant

O altă chestiune 
abordată de comitetul de 
inițiativă al ANCD din județul 
Hunedoara a fost aceea a 
deciziei Curții de Apel 
București privind înregistrarea 
Alianței ca partid politic. în 
acest scop Victor Ciorbea i-a 
trimis președintelui Emil 
Constantinescu o scrisoare 
deschisă arătând că 
„pretextele invocate de 
Parchet și Partidul Național 
Democrat Creștin împotriva 
hotărârii de înregistrare a 
Alianței Naționale Creștin 
Democrate ca partid politic 
sunt nu numai nelegale și 
nefondate, ci și absurde și 
hilare", lată care sunt 
acestea: lipsa voinței de 
constituirea partidului politic; 
nemenționarea exactă a 
sediului ANCD; confuzia între 
siglele ANCD și cea a PNCD. 
în aceeași scrisoare Victor 
Ciorbea mai precizează că 
membrii ANCD nu vor ceda și 
vor merge până la capăt în 
demersul de înscriere a 
partidului, începând cu 
sesizarea tuturor forurilor 
internaționale, șefilor de stat, 
guvernelor și parlamentelor 
lumii democrate, precum și a 
diverselor organisme abilitate 
în materie.

Sorina POPA

al organizațiilor județene 
pentru confruntarea finală de 
pe 16 octombrie cu 
reprezentantul Bucureștiului, 
actualul ministru Alexandru 
Athanasiu, situație ce ar putea 
da câștig de cauză 
organizațiilor din teritoriu.

Corne/ POENAR

Noua organizație județeană a 
PNTCD se conturează

Consiliul Local al municipiului Deva
Având în vedere Expunerea de motive prezentată 

de Primarul municipiului Deva, domnul Mircia 
Muntean, din care reiese necesitatea și oportunitatea 
adoptării unei hotărâri de aprobare a încheierii unui 
contract de colaborare cu firma Europlakat România 
SRL pentru amplasarea pe teritoriul municipiului 
Deva de mobilier urban.

în temeiul prevederilor art. 20, lit. ,,v", precum și 
în baza ari. 28, alin. 1 și 2 din Legea administrației 
publice locale, nr. 69/1991, republicată,

Hotărăște:
Art. 1. Aprobă colaborarea Consiliului Local 

Deva cu firme specializate în publicitate, pentru 
amplasarea de mobilier urban pe teritoriul 
municipiului Deva.

Art. 2. Durata colaborării este de 15 ani.
Art. 3. Firmele vor fi stabilite pe baza selecției 

de oferte, de către o comisie, în următoarea 
componență:

- Mihai Prodan
- Ovidiu Jurca
- Gheorghe Șofron

Trotuarul evazat din fața stației 
parcului I.C. Brătianu, b-dul 
Decebal;

Trotuarul evazat din fața stației 
autobuz ,,Miorița", b-dul Decebal;

Trotuarul din fața stației 
autobuz, str. M. Eminescu, bl. 1,2- 
IE Mintia;

Trotuarul evazat din fața stației 
autobuz P-ța Agroalimentară 
Centrală, b-dul Decebal;

Intersecția str. Bejan cu str. M. 
Eminescu în fața stației autobuz;

Trotuarul din fața stației 
autobuz, str. T. Maiorescu - cantina 
lie. minier;

Trotuarul evazat din fața 
magazinului Tineretului, b-dul 
Decebal;

Trotuarul evazat din fața stației 
autobuz, str. Horea, bl. 4;

Recenta conferință de presă a deputatului 
de Hunedoara al Partidului Național Țărănesc 
Creștin Democrat, Sorin Dimitriu, a adus în 
atenția gazetarilor prezenți mai multe chestiuni 
ce privesc județul Hunedoara, lată foarte 
concis câteva dintre afirmațiile sale.

• Sindicatele forțează decizia 
economică

• Programele de investiții s-au făcut în 
ultimii zece ani printr-o totală incoerență

• Societatea românească se află într-o 
dramatică criză financiară

• Schimbările care s-au făcut la Galați, 
la combinatul siderurgic, sunt periculoase. 
Lipsa de profesioniști din noua echipă 
compromite reforma de la “Sidex”.

• Deși Guvernul a aprobat 30 de 
miliarde de lei pentru siderurgiștii hunedoreni - 
Sorin Dimitriu a spus - “bugetul nu are 
resurse". “Foamea de lichiditate este 
extraordinar de mare".

• Complexele mari industriale, cu mari 

deficite financiare, vor fi foarte greu de 
privatizat.

• O soluție ar fi divizarea lor în 
diverse componente. Unele vor trăi, altele 
nu.

• Toate contractele angajate de 
“Casial" Deva au fost realizate. Inclusiv în 
ceea ce privește protecția mediului.

• Chestiunea cu apa caldă din 
municipiul Deva nu este politică. întrebarea 
este de ce nu primește “Mintia" bani.

• Nu va fi posibilă o remaniere de 
guvern în această toamnă. “Ar fi o eroare 
gravă".

• între unii lideri ai organizației 
județene lucrurile s-au mai “armonizat".

• Noua organizație județeană a 
PNTCD începe să se contureze.”Nu vreau 
să mă implic în diverse grupuri politice ale 
partidului".

Valentin NEAGU
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