
Manuale 
alternativă 

„pirat!”
Din acest an pentru 

liceu va exista 
posibilitatea introducerii 
manualelor alternativă. 
Astfel din 1999 manualele 
nu mai sunt proprietatea 
MEN, ci se va promova 
,,jocul pieței".

Din multitudinea de 
manuale MEN a întocmit o 
listă în care sunt cuprinse 
cele acceptate evitându-se 
astfel cumpărarea celor 
care nu corespund opțiunii 
ministerului învățămân
tului.

în acest sens în cadrul 
unei discuții cu reprezen
tanții presei inspectorul 
general al Inspectoratului 
Școlar Județean Hune
doara, dl Ionel Moș, a 
precizat că pe unele 
manuale continuă să fie 
înscris Ministerul Educației 
Naționale, fapt ce nu 
înseamnă nimic. “Noi am 
atras atenția în acest sens 
asupra unor manuale ce 
sunt introduse pe piață 
fără acordul MEN întrucât 
nu sunt valabile. Pentru a 
evita această situație și a 
nu se cădea în capcană, 
s-a mai precizat, pe 
fiecare manual acceptat 
este înscris aprobat cu 
avizul MEN nr... sau 
Ordinul Ministerului 
Educației Naționale nr...". 
(CP.) '

S| WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 * 

Fax 234483 
ACORDA DOBÂNZI ATRACTIVE 

IA DEPOZITELE ÎN LEI
- PERSOANELOR FIZICE

x la 30 de zile - 
50% /an 

prin capitalizare - 
63,21 %/an

x la 90 de zile - 
53% /an 

prin capitalizare - 
64,49%/an

x_____ ______________ -

Guvernul a introdus printr- 
o Ordonanță de Urgență un preț 
național de referință al energiei 
termice, care reprezintă tariful 
maxim pe care îl poate plăti 
populația pentru o gigacalorie 
furnizată prin sisteme 
centralizate de încălzire, a 
declarat Nicolae Stăiculescu, 
secretar de stat în Ministerul 
Industriei și Comerțului. Nivelul 
prețului național de referință 
reprezintă o medie a prețurilor 
locale ale producătorilor care 
utilizează gaze naturale, 
însumate cu tarifele de 
distribuție aferente, fiind 
determinat de Autoritatea 
Națională de Reglementare în 
Domeniul Energiei și avizat de

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

LIBERJudețul 
Hunedoara

ANUL XI® Nr. 2484 ■ Miercuri, 22 septembrie 1999

Blocajul financiar și orgoliile 
factorilor de decizie lasâ în 

continuare Deva fârâ apa calda!
Se pare că devenilor nu li se refuză, și asta de câțiva ani 

încoace, spectacolul dat de mai-marii din Prefectură, 
Primărie și FE Mintia cu privire la furnizarea apei calde. Și 
dacă anul trecut am răsuflat cu toții ușurați că discuțiile cu 
ușile când închise, când deschise, au condus la un deznodământ 
fericit anul acesta s-a dovedit că ulciorul nu merge de două ori 
la apă. Conform tradiției, căci a devenit iată o tradiție, la masa 
negocierilor s-au întâlnit toți reprezentanții implicați în 
chestiunea în cauză. Reporterii au așteptat cu sufletul la gură, 
de parcă cine știe ce eveniment de seamă ar fi fost, concluzia 
acestor discuții. Ea a fost însă de fiecare dată aceeași: până nu 
sunt achitate o parte din datoriile către FE Mintia, pofta pentru 
apa caldă se poate pune în cui. După mai bine de o lună de 
când la robinetele devenilor nu mai curge strop de apă caldă 
am căutat să vedem care sunt acum datele problemei. Pentru 
aceasta am contactat toți factorii ce pot avea un cuvânt impor
tant în problema furnizării apei calde în municipiul Deva.

“Șantajul domnului Vaida blochează 
încasările”

Liviu Antal, director general al SC Apaterm SA Deva, ne- 
a declarat că datoria totală pentru energia termică a societății 
pe care o conduce către FE Mintia este de aproape 19 miliarde 
de lei, fără să vorbim și de penalitățile de rigoare. Ca să 
înțelegem cum s-au strâns acești bani rând pe rând pe lista 
datoriei, Liviu Antal ne-a precizat următoarele: “Din această 
sumă, de aproape 19 miliarde lei, 2,9 miliarde lei este un TVA 
pe care trebuie să-l primim de la Finanțele Publice. Răspunsul

Guvernul a introdus un 
preț național de referință 

âl energiei termice
Oficiul Concurenței. Acest preț 
va fi ajustat periodic, în funcție 
de prețul producătorilor și de 
tarifele de distribuție.

Stăiculescu a precizat că, 
de la 1 octombrie, prețul național 
de referință al energiei termice 
a fost stabilit la 230.000 - 
235.000 de lei/Gcal. Din cauza 
nivelului tarifelor de distribuție, 
prețul energiei termice poate 
ajunge, în unele zone, la 700.000 
de lei/Gcal, diferența (500.000 

de lei pentru distribuție) fiind 
suportată din bugetul de stat.

în jur de 80 la sută din 
populație este racordată, în 
acest moment, la sisteme 
centralizate de încălzire. 
Stăiculescu a spus că prețul 
care va intra în vigoare la 1 
octombrie este cu puțin mai 
mare decât cel actual, dar că 
statul va sprijini financiar 
familiile cu venituri reduse, 
pentru a plăti integral energia 

acestei instituții la solicitarea noastră a fost negativ pe motiv 
că banii vor fi virați FE Mintia, iar CONEL are mii de miliarde 
lei datorie către bugetul de stat. Alte câteva miliarde, aproape 
6, reprezintă subvenția, o parte de anul trecut, de la bugetul 
de stat. Bugetarii, și aici capul de afiș îl dețin unitățile școlare, 
trebuie să plătească 4 miliarde de lei pentru agentul termic. 
Populația, la rândul ei, are o datorie de 7 miliarde lei, dar 
din acestea doar 2,5 miliarde sunt datorii mai vechi de 75 de 
zile. Consider că întreruperea furnizării apei calde de către 
Termocentrala Mintia și șantajul efectuat de directorul Vic
tor Vaida blochează în acest moment încasările. Pentru că 
nu facem producție ne afundăm tot mai tare. Ceea ce se 
întâmplă este o lipsă totală de înțelegere față de un partener, 
SC Apaterm SA, care se vrea unul serios.”

“Dacă nu încasăm banii pe energia 
termică nu ne luăm salariile”

De partea cealaltă a baricadei se află directorul FE Mintia, 
dr. ing. Victor Vaida. Devenit, dar nu peste noapte, “oaia 
neagră” a circului apei calde, cum s-a zis despre acest con
flict, Victor Vaida vrea doar să-i fie achitat serviciul furnizat.

“Din 8 septembrie a.c. nu s-a mai făcut nici o plată de 
către Apaterm SA către noi. Iar ultima dată când s-a întâmplat 
acest lucru a fost vorba de 371 milioane de lei și încă 1,1

Sorina POPA, 
Ciprian MARINUȚ

(Continuare în pag. 2)

termică folosită în timpul 
iernii.

Compensațiile pentru 
căldură vor fi acordate în 
baza unor cereri adresate 
autorităților locale de familiile 
nevoiașe, fiind raportate la 
venitul mediu net pe membru 
de familie.

Astfel, cei care au un 
venit mediu net pe membru 
sub 200.000 de lei lunar vor 
primi 300.000 de lei. Cei care 
au între 200.000 și 450.000 
de lei pe membru vor primi 
200.000 de lei lunar, iar cei 
cu 450.000-700.000 de lei pe 
membru vor primi 100.000 de

(Continuare în pag. 8)

' Noi avem 
bani și 

locuri de 
muncă, 

dar voi nu 
aveți încă!

La sfârșitul săptămânii 1 
trecute, Primăria orașului I 
Vulcan a alocat din bugetul 
local 59.500.000 lei, adică 
800.000 lei pentru fiecare 
dintre cei 44 de greviști ai 
foamei din orașul Vulcan. 
După ce s-au văzut cu banii în 
mână, greviștii foamei din 
Vulcan au făcut o chetă și au 
cumpărat apă minerală și țigări 
pentru greviștii foamei din 
Lupeni.

într-adevăr este frumos 
gestul greviștilor din Vulcan, 
dar cu această ocazie au 
început să-i ironizeze pe 
greviștii din Lupeni, 
spunându-le că ei sunt mai 
tari și au și bani și locuri de 
muncă, iar cei din Lupeni încă 
mai erau în greva foamei.

| Așa stând lucrurile, 
reprezentanții greviștilor din 
Lupeni au luat cu asalt Oficiul 
prefectural Petroșani, 
cerându-i o explicație 
directorului Constantin 
Alexandrescu, care le-a dat 
un răspuns pe măsură și 
singurul care ar putea fi dat: 
"Ăștia sunteți voi!"

Mihaela FĂGAȘL........ .........

Anul 
2000 va 

fi unul de 
maximă 

austeritate
Directorul Direcției 

Comunicare din cadrul Băncii 
Naționale a României, Adrian 
Vasilescu, recunoaște că 
întreprinzătorii care doresc să 
investească în România se 
vor confrunta cu “un mediu 
de afaceri ostil". “Cele două 
realități cumplite pe care le va 
avea de învins întreprinzătorul 
sunt inflația și dobânda. 
Dobânzile foarte mari 
practicate în prezent de bănci 
(70-80 la sută) au avut ca 
efect o scădere a creditului 
intern, în special al celui 
neguvernamental. Din datele 
deținute de BNR, creditele 
neguvernamentale au scăzut 
de la 72.000 miliarde lei în 
luna ianuarie 1999 la 57.000 
miliarde lei în iulie", a mai 
spus Vasilescu. Adrian 
Vasilescu este de părere că 
titlurile emise de trezorerie au 
încurajat creșterea dobânzilor, 
alături de binecunoscutul 
deficit bugetar și de deficitul 
de încredere al României pe 
piețele externe de capital. 
(A M. Press)

In Kosovo UCK vrea să-și facă legea

Adevărul iese la lumină
Cu toate că au trecut câteva luni 

de zile bune după războiul purtat de 
NATO împotriva Iugoslaviei, război dus 
în numele așa-zisei democrații și 
înlăturării unei catastrofe umanitare în 
regiunea Kosovo, iată că nici acum în 
zonă, unde forțele KFOR au misiunea 
să țină situația sub control, nu s-au 
limpezit bine lucrurile. Deși data inițială 
stabilită pentru dezarmarea așa-zisei 
armate de eliberare - UCK - a etnicilor 
albanezi din regiunea Kosovo a expirat 
la sfârșitul săptămânii trecute, termenul 
a fost amânat cu 48 de ore, întrucât 
între delegațiile conduse de Michael 
Jackson, comandantul trupelor NATO 
aflate în regiune, și cea a Iiderului militar 
al UCK, Agim Ceku, nu s-a ajuns la 
consens, încheierea acordului fiind 
amânată, dar în sfârșit, acțiunea s-a 
încheiat noaptea de luni spre marți. 

kNoua formulă găsită este ca fosta UCK 

să se numească Gărzile de protecție a 
regiunii Kosovo, căreia să-i mai rămână 
în dotare doar 200 de arme. Să fie oare 
vreo opțiune predestinată ca marile 
hotărâri să fie luate noaptea?

Potrivit relatărilor din mass-media 
eșuarea negocierilor de început s-ar fi 
datorat faptului că inițial s-a convenit 
asupra siglei fostei formațiuni civile care 
va înlocui UCK. De ce oare? Răspunsul 
la întrebare îl dă chiar și numai dorința 
stăruitoare a UCK de a purta pe siglă ia 
uniforme vulturul cu două capete, 
emblemă ce se regăsește și pe drapelul 
albanez. în asemenea condiții se vede 
cu claritate ce a fost, ce face, cine este 
și ce vrea această forță, ce se ascunde 
sub numele de UCK, membrii săi

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)

Noroc cu bunicul, altfel muream 
de sete I

Foto: Traian MÂNU

Dacă economia românească e “un morman de 
fier vechi”

Cine face exportul și 
importul de metal se 

îmbogățește nemeritat
Văzând ce se întâmplă acum cu 

economia românească, în special cu 
industria acestei țări, nu pot să nu-i dau 
dreptate celui ce a prezis - aproape 
acum un deceniu - un asemenea destin, 
care a semănat sărăcie și disperare, a 
condus la lichidarea a peste un milion 
de locuri de muncă. în numele închiderii 
așa-ziselor "găuri negre”, unde se 
considera că se scurgea bogăția țării, 
s-a procedat fără discernământ și fără 
milă la demolarea firmelor, vânzându- 

X___________________________

le fie și numai pe un dolar. De pe urma 
acestei politici devastatoare și 
distrugătoare au profitat cu vârf și 
îndesat mulți neaveniți care au avut 
acces la licențe de export. Ei, în 
cârdășie cu alți granguri, au reușit să- 
și tragă câștiguri fabuloase, acestea 
servind intereselor personale și poate 
(de ce nu?), constituirii fondurilor

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)
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Cine face exportul 
și importul de metal iese la 

lumina
(Urmare din pag. 1) 

electorale necesare la viitoarele 
alegeri.

Nu mai spunem că nu erau 
cu nimic îndreptățiți acești 
profitori să se înfrupte din 
sudoarea poporului, fabricile și 
uzinele supuse demolării fiind 
confundate cu averile personale 
ale celor ce au fost mai rapizi de 
mână și de picior, până să bage 
de seamă cei ce mai au ceva de 
spus asupra soartei acestui 
popor oropsit și blestemat. Dar 
să vedem cum se produce 
escrocheria cu fierul vechi care 
convine de minune și 
importatorilor, atât sub aspect 
economic, cât și ecologic, 
deoarece multe țări au renunțat 
la fabricarea oțelului după 
metode clasice, adică prin 
folosirea minereului de fier și a 
cocsului, utilizând metoda 
modernă de fabricare a oțelului 
din fier vechi.

După cum bine se știe, prin 
Acordul interimar de aderare la 
Uniunea Europeană, care a fost 
încheiat în anul trecut, s-a stabilit 
ca țara noastră să se orienteze 
prioritar, nicidecum pentru 
dezvoltarea, ci doar pentru 
menținerea unor capacități de 
producție destinate industriei tex
tile și celei de încălțăminte (a se 
vedea însă că și aici au falimentat 
mari fabrici precum Clujana, 
altădată faimă a industriei 
românești, concurent de temut 
pentru multe fabrici similare 
occidentale), siderurgiei (și aici 
producția nu mai reprezintă nici 
jumătate față de capacitățile 
existente) și agriculturii (notabilă 
este obstrucția făcută prin 
programul ASAL pentru 
exterminarea complexelor 
zootehnice de porci și păsări). 
Deși se spune că sunt sectoare 
prioritare producția lor este

; Primăria ] 
'municipiului; 
; Brad ; 
| Organizează în | 
jdata de 11 | 
| octombrie 1999, | 
jora IO, concurs| 
j pentru ocuparea | 
j posturilor:
I I
I > 1 inspector de I 
I specialitate (șef | 
| birou); |
I > 1 inspector de I
I specialitate; I

> 1 inspector; I
> 1 casier.

I I
la biroul sta

bilire, constatare, 
* control, urmărire și 
'încasare a impo
zitelor și taxelor 
j locale din cadrul 
'Primăriei muni
cipiului Brad.

Relații supli- 
! mentare la camera 
[15, telefon 054- 
'L65°69J._ 

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

controlată și nu se acceptă la 
export cantități mai mari de 
produse decât cele prevăzute 
și impuse prin diverse acorduri.

Să revenim însă la 
.problema fierului vechi, subiect 
fierbinte care i-a atras și pe unii 
parlamentari hunedoreni în 
acest joc (prelungindu-le brațul 
și asupra altor metale, precum 
cuprul și aluminiul).

După spusele specialiștilor 
în ale siderurgiei, pentru 
obținerea unei tone de oțel în 
flux clasic (din minereu și cocs) 
se cheltuiesc în medie circa 
120 dolari, în timp ce metoda 
modernă - din fier vechi - aduce 
o economie de 50-60 de dolari 
pe tona de oțel. Cum exportul 
fierului vechi a fost liberalizat, 
cei suspuși și cu dare de mână 
au acaparat licențele, 
demolează fabricile și vând 
fierul vechi cu 25-30 de dolari 
tona (la 50 la sută față de prețul 
mondial), în vreme ce lipsa 
acestui metaf, ce poate fi 
considerat produs strategic, 
este puternic resimțită în 
siderurgia românească. Dacă 
în anul trecut s-au exportat 
peste 750 mii tone fier vechi, 
se pare că în acest an va fi 
•depășită cantitatea respectivă.

Fără a crede că neapărat 
“binefăcătorii” acestei țări vor 
să curețe țara de mormanul de 
fier vechi, stare în care a fost 
adusă deliberat industria 
românească, Patronatul 
siderurgiei îi avertizează pe cei 
cu putere de decizie să 
stopeze exportul fierului vechi, 
daunele aduse economiei prin 
acest jaf ce se practică la 
scară națională fiind de ordinul 
zecilor de milioane de dolari 
anual. Ar fi o mare nemernicie 
să nu fie luat în seamă acest 
semnal de alarmă.

Direcția Județeană pentru 
Tineret și Sport a județului 

Hunedoara
Organizează in ziua de marți, 28.09.1999, ora 

10, la sediul direcției, din strada O. Goga, nr.l, 
concurs de programe pentru tineret.

Informații suplimentare la telefon 230621.

rZTfPr Miercuri 
țJjKț septembrie

TVR 1
9.00 TVR lași 10.00 

Afacerea (r) 11.00 TVR Cluj- 
Napoca 12.05
Teleenciclopedia (r) 13.00 
TVR Timișoara 14.10 
Cibernet 14.30 Evrica! 
15.00 Noaptea muzelor (r) 
16.00 Ecoturism 6.30 
Medicina pentru toți 17.30 O 
familie ciudată (s) 18.05 
Jumătatea ta (cs) 19.10 
Sunset Beach (s, ep. 535) 
20.00 Jurnal. Meteo. Sport 
21.00 Deșertul de foc (f.a. 
Italia 1997, p. I) 22.40 în fla
grant 23.25 Jurnalul de 
noapte. Sport

TVR 2
8.50 Ping-Pong în 

familie 10.15 Limbi străine. 
Franceză 10.45 O familie 
ciudată (r) 11.10 Stăpânul 
lumii (s) 12.00 Ultimul tren 
13.10 Dragostea contează 
(s) 14.00 Emisiune în limba 
maghiară 15.00 Moli 
Flanders (s, ep. 4) 16.00 
Obsesia (s, ep. 2) 16.45

(Urmare din pag. 1)

depunând peste 10 mii de arme 
grele, rămânându-le în dotare 
însă armamentul ușor. Un 
sumar bilanț arată că, după 
încetarea propriu-zisă a 
războiului, albanezii din UCK au 
făcut circa 300 de victime în 
rândul sârbilor și țiganilor din 
zonă, ceea ce denotă că 
dorința și setea lor de 
răzbunare nu au limite.

Dincolo de siglă și de 
armele ce le mai posedă, UCK 
mai are și alte gânduri 
ascunse. Dacă forțele KFOR 
au misiunea să asigure ca UCK 
să devină o forță cu scopuri 
strict civile, de intervenție în 
caz de catastrofe naturale, iată 
că răzbate ca untdelemnul 
(intențiile fiind scoase la lumină 
cu destulă claritate de această 
dată) ideea ca UCK să devină 
viitoarea armată a albanezilor 
din regiunea Kosovo, care să 
aibă drept scop obținerea 
independenței și separării 
regiunii respective de 
Iugoslavia. Dacă se va împlini 
sau nu un asemenea obiectiv 
rămâne să vedem în viitor. 
Oricum conducătorii NATO au 
declarat (dar secretarul ge
neral a dat în primire și nu se 
știe ce opțiune are succesorul 
său) că nu agreează ideea 
separării de Iugoslavia a 
regiunii Kosovo. Nu trebuie să 
ne mai întrebăm cine și pentru 
ce interese a înarmat forța 
UCK, deoarece am intra într-o 
zonă minată, de detalii în care 
(cum bine se știe) se ascunde 
dracul. Un lucru este cert, 
anume acela că în balanța 
binelui sau răului făcut de 
războiul NATO împotriva 
Iugoslaviei, deocamdată 
rămâne dominant și atârnă mai 
greu răul. Poate situația se va 
schimba dacă etniile din zonă 
vor reînvăța să trăiască 
împreună în pace, iar albanezii 
vor renunța la ură și 
răzbunare.

Santa Barbara (s, ep. 978)
17.30 Medicina pentru toți 
18.00 Nimic sfânt (s, ep. 17) 
;19.00 Tinere talente 19.30 
Emisiune pentru persoane 
cu handicap 20.00 Noroc 
chior în Vegas (co. SUA 
1991) 21.40 Documentar 
23.05 Farmece (r)

ANTENA 1
8.00 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.15 Colivia de 
aur (s, ep. 3) 11.00 Fete de 
provincie (s, ep. 14) 11,35 
Inspirația Carolinei (s, ep.8) 
12.00 Tropical Heat (s, ep. 
56) 13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s, 
ep. 31) 14.00 Esmeralda (s) 
15.00 Ape liniștite (s, ep. 123) 
16.00 Luz Maria (s, ep. 87) 
17.00 Știri 17.25 Elena, viața 
mea (s, ep. 61, 62) 19.00 
Observator 20.00 Furie oarbă 
(f.a. SUA 1982) 22.00 
Observator 22.30 Marius 
Tucă Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 Tânăr

(Urmare din pag. 1) 

miliarde lei, dar această 
sumă din urmă reprezentând 
compensări. Și atunci ce să 
mai credem? Ce garanții 
avem? Nu putem distruge 
termocentrala pentru că unii 
aruncă banii cum vor ei. 
Primăria Deva a putut să dea 
miliarde și miliarde pentru 
drumuri, zone verzi, serbări 
și statui. E adevărat, avem 
nevoie și de străzi bune și de 
statui, dar cred că în primul 
rând banii trebuiau dirijați 
către plata agentului termic. 
Chiar și față de datoriile 
către bugetul de stat 
achitarea apei calde trebuie 
să Fie prioritară. Conducerea 
de la Apaterm SA își achită 
frumos salariile, sumele 
către buget și mai pe urmă, 
din ce rămâne, ne trimite și 
nouă câte ceva. Așa nu se mai 
poate. Angajații de la 
Termocentrala Mintia nu-și 
primesc la timp salariile, nu 
putem achita impozitele, 
CAS ș.a. Avem datorii și la 
plata cărbunelui.”

Deși prin HCL Deva nr. 
156/ 1999 se precizează că se 
aprobă “virarea direct către 
SC Apaterm SA a 1,5 
miliarde lei pentru serviciile 
prestate școlilor din 
municipiu, și a 2 miliarde lei 
din subvenția pe acest an”, 
directorul Vaida spune că 
sumele nu au fost virate în 
contul termocentralei. Și 
pentru că un necaz nu vine 
niciodată de unul singur, 
directorul de la FE Mintia 
mai trebuie să facă față și 
unui ordin semnat de 
directorul general de la 
Termoelectrica SA prin care 
se menționează negru pe alb 
că “încasările la energia 
termică sunt surse unice 
pentru plata salariilor în 
unitățile din teritoriu”. 
Aflat, așadar, între ciocan și 
nicovală, Victor Vaida nu 
așteaptă decât atât: ca din 
datoria înregistrată la data 
de 31 mai a.c., de 14 miliarde 
lei, cei în cauză să facă 
efortul și să plătească măcar 
jumătate din acești bani. 
“Doar în aceste condiții 
putem discuta despre 
furnizarea apei calde în 
municipiul Deva”, a mai 
precizat Victor Vaida.

și neliniștit (r) 11.00 Doctor 
în Alaska (s. ep. 104) 11.45 
Melrose Place (r) 12.30 
Adevărul gol-goluț (s, ep. 
35) 13.00 Știrile PRO TV 
13.05 Babylon 5 (s) 13.45 
Ani de liceu (s) 14.15 
Miracolul tinereții (s) 14.45 
Familia Bundy (s) 15.15 
Aripile pasiunii (s) 16.00 
Tânăr și neliniștit (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 
Rosalinda (s, ep. 13) 18.30 
Inimă de țigancă (s, ep. 
100) 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Walker, polițist texan 
(s) 21.30 Fotbal Liga 
Campionilor (d) 23.15 
Chestiunea zilei 23.30 
Știrile PRO TV

ACASĂ
6.00 - 12.35 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) 18.30 
Renzo și Adriana (s) 19.30 
Lanțurile iubirii (s) 20.20 
Căsuța poveștilor 20.30 
înger sălbatic (s) 21.30

Blocajul financiar...
“Toți vor să arunce 

pisica moartă în 
curtea primăriei”

După cum s-a văzut, insti
tuția cea mai “condamnată” 
pentru neînceperea
furnizării apei calde este 
Primăria Deva. Victor Vaida, 
directorul termocentralei, 
acuză, în principal, primăria 
de faptul că nu a achitat cele 
15 miliarde subvenție 
hotărâtă în bugetul local și 
banii datorați de școli și alte 
câteva instituții dependente 
de bugetul local. Am solicitat 
Primăriei Deva un răspuns la 
aceste acuzații, iar 
viceprimarul Alin Suciu ne-a 
declarat: “Din cele aproape 19 
miliarde pe care Apaterm le 
datorează Termocentralei 
Mintia, bugetarii au doar 3 
miliarde - 3 miliarde și ceva. 
Din subvenția de 15 miliarde 
de lei aprobată din bugetul 
local, noi am plătit 7,5 
miliarde pentru primele două 
trimestre, iar din sumele 
prevăzute pentru trimestrul 
III am achitat deja mai mult 
de un miliard. Ușoara 
întârziere se datorează 
faptului că din veniturile 
prevăzute în bugetul local s-a 
realizat doar maximum 70 la 
sută, agenții economici având 
restanțe însemnate la 
achitarea impozitelor. In plus 
pentru urgentarea achitării 
datoriilor am trimis o 
circulară prin Care am somat 
școlile să-și plătească 
datoriile către Apaterm, dar 
din cele 800 milioane pe care 
le-am alocat, școlile au plătit 
numai vreo 230 milioane. 
Acuzele legate de folosirea 
banilor pentru zone verzi și 
drumuri sunt nefondate, 
întrucât a trebuit să utilizăm 
prioritar banii pentru aceste 
investiții, deoarece din 
noiembrie - decembrie nu se 
mai pot executa astfel de 
lucrări. în concluzie, cred că 
noi suntem în grafic cu 
plățile, dar datorită unor 
interese și orgolii toți vor să 
arunce pisica moartă în 
curtea Primăriei.”

Sânge din sângele meu (s)
22.30 Dirty Mary, Crazy 
Larry (f.a. SUA 1974)

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
22.15 Știri 22.45 Revista 
presei 23.00 Film artistic

HBG>
10.00 Băieții

domnișoarei Evers (dramă 
SUA'97) 12.00 Gangsteri... 
la feminin! (f.a. SUA 1996) 
14.00 Trancers (SF SUA 
1988) 15.15 Acea pisică 
blestemată (co. SUA 1994) 
16.45 Trainspotting: Din 
viață scapă cine poate (f.a. 
Anglia '95) 18.15 Foamea
(s) 18.45 Creaturile (horror
SUA 1994) 20.30
Destăinuiri (dramă SUA 
’97) 22.45 Jack
Fulgerătorul (co.- Australia 
’94) 0.30 Voință de fier (f.a. 
SUA 1994)

Ne gândim să nu 
mai plătim

Ironic este că cel mai 
mult de pe urma 
nefurnizării apei calde nu 
suferă aici Apaterm, nici 
Termocentrala Mintia, 
nici Primăria, ci populația 
Devei. Acest lucru este cu 
atât mai nedrept cu cât 
peste 70 la sută din 
locuitorii municipiului 
își achită la zi 
cheltuielile pentru 
serviciile prestate de SC 
Apaterm. Astfel situația 
economică dificilă a unor 
agenți economici,
orgoliile unor persoane 
cu funcții de decizie și 
sărăcia cu care se 
confruntă o categorie 
însemnată a populației se 
răsfrâng negativ și asupra 
celor buni platnici.

Ce spun reprezen
tanții asociațiilor de 
proprietari (locatari) față 
de această problemă?

Președintele A.L. nr. 1 
din Deva, Anton Rinder, 
ne-a declarat că este 
nemulțumit de prestația 
Apaterm SA. ’’Aceasta nu 
face diferența între cei 
care-și achită serviciile și 
cei care nu. Eu cred că cei 
de la Apaterm își iau întâi 
salariile și pe urmă 
plătesc la Mintia. Mai 
bine nu le mai dăm nici 
un ban decât să fim la zi 
cu plățile și să nu primim 
apă caldă.”

Președintele A.P. nr. 
149 din Deva, Ladislav 
Simon, spune că cetățenii 
care-și achită taxele sunt 
nemulțumiți că din cauza 
celor rău platnici nu pot 
beneficia de apă caldă. 
“O soluție ar fi 
transformarea asocia
țiilor de locatari în 
asociații de proprietari, 
situație în care rău 
platnicii pot fi trași la 
răspundere mai sever”, a 
precizat Ladislav Simon.

TELE 7 ABC 
(canal 34 UHF)

9.00 Știrile locale (r) 9.15 
Deva Mix (r) 9.45 Info Matinal
10.30 Dintre sute de ziare (r)
15.15 Post meridian 16.30 O 
singură viață (s) 17.30 La 
izvorul dorului 18.00 Știri 18.10 
Lbu 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 Re
porter Tele 7 22.30 Aventuri în 
aer liber 23.00 Derrik (s) 0.00 
Știrile locale 0.30 Ora H - 
emisiune de confesiuni

PRO TV - DEVA
06.15-07.00 Program co

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

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

Ziar editat de CASA DE PRESĂ Șl EDITURĂ CUVÂNTUL LIBER-DEVA, Telefoane: 211275,212157,225904 (tipografie); Fax 218061, Tiparul executat la Tipografia “Cuvântul liber” Deva
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Ieri și azi 
în Cupa 

României
Cu toate că partidele 

din 16-imile Cupei 
României Tuborg la fotbal 
erau prevăzute să se 
desfășoare doar azi, 22 
septembrie, 4 meciuri 
West Petrom Arad - 
Steaua, Inter Petrila - 
Astra Ploiești, Hondor 
Agigea - Rapid și Curtea 
de Argeș - FC Național s- 
au disputat ieri. Azi se 
dispută cele 12 partide 

kdin 16-imile cupei. (S.C.) e

DIVIZIA C4

Arte marțiale
9

Cupa 
României la 
Taekwon-do 

I.T.F.
în organizarea Asociației 

umanitare Tornado Călan 
(antrenor coordonator club 
Taekwon-do Popa Cristinel) și 
a A.S.„Ki” Petroșani, la sala de 
sport a Liceului industrial Călan 
se va desfășura în perioada 
25-26 septembrie 1999 Cupa 
României la Taekwon-do I.T.F.

La această importantă 
competiție, organizată cu 
sprijinul Primăriei Călan, al 
sponsorilor și al Direcției pentru 
tineret și sport din județul 
Hunedoara, vor participa 
aproximativ 250 sportivi la 
categoriile de vârstă copii, 
juniori și seniori, fiind invitate 
un număr de 33 de echipe, între 
care două echipe din Repu
blica Moldova (Chișinău).

Județul Hunedoara va fi 
reprezentat de cluburile Tor
nado Călan, ,,Ki” Petroșani și 
Dinamic’s Brad, iar probele de 
concurs vor fi Tuli (exerciții de 
formă, în aer, fără partener) și 
„luptă”, clasamentul făcându- 
se pe echipe și individual.

Prof. Mircea SÎRBU, 
inspector DTSJ 

Hunedoara
<________________________ ✓

Arbitraj favorabil 
oaspeților

Aurul Brad — 
Telecom Arad 1-1

Cu plus doi în clasamentul adevărului, 
ca urmare a două rezultate de egalitate 
obținute la Lonea și Abrud, Aurul Brad a fost 
înaintea acestei etape surpriza plăcută a 
începutului de sezon. Cu un joc bine 
organizat tactic a cărui vedetă este echipa, 
trecând atât peste adversari cât și peste 
opoziția evidentă a arbitrilor, elevii 
antrenorului Virgil Stoica au reușit evoluții 
bune care i-au propulsat în clasament pe 
un meritat loc opt. De pe această poziție, 
brădenii au abordat partida cu Telecom 
Arack din postura de favoriți, gândindu-se 
doar la victorie.

Și după cum au decurs ostilitățile în 
prima repriză, spectatorii, antrenorii și 
jucătorii nici nu puteau concepe alt rezultat. 
Nici n-a început bine partida (min. 3) și 
brădenii au reușit deschiderea scorului: 
Achim a centrat de pe stânga, Lazăr a reluat 
din întoarcere, iar Vereș a pus latul la 
mingea respinsă de portarul Bota și: 1-0. în 
continuare brădenii au controlat cu 
autoritate jocul, existând momente în care 
cursivitatea acțiunilor minerilor au ridiculizat 
efectiv echipa oaspete. Ca urmare a 
acestui joc bun, Aurul a avut câteva ocazii 
uriașe de a se desprinde, dar vechea 
boală a echipei - deficiență la finalizare - și- 
a spus cuvântul. Notăm aici doar imensele 
ratări ale lui Lazăr (min. 28 și min.41 - 
bară), Gomoi (min. 20) și Achim (min. 45).

Din păcate în repriza secundă aspectul 
jocului s-a schimbat radical, de la vestiare 
ieșind parcă alte două echipe. în vreme ce 
brădenii nu mai legau jocul aproape deloc, 
oaspeții au început să alerge după egalare. 
în minutul 57 în urma unei rapide curse pe 
banda stângă Oprescu a centrat în careu, 
iar masivul Volocaru a reluat cu capul în 
plasă și: 1-1. Brădenii s-au trezit ca după 
un duș rece după doar două minute, Lazăr 
executând periculos o lovitură liberă de la 
22 de metri. Dar în acest moment în care 
gazdele recâștigaseră controlul jocului și 
forțau egalarea, în scenă și-a făcut simțită 
prezența arbitrul întâlnirii Eugen Roșu (din 
Băbeni - Vâlcea). Prin câteva decizii clar 
favorabile oaspeților acesta a reușit să 
întărâte spiritele în teren. Jocul a devenit 
dur, iar jucătorii brădeni nervoși și lipsiți de 
luciditate astfel că deși au avut câteva ocazii 
ei n-au reușit să înscrie golul victoriei.

Aurul: Sandu-Gomoi, Filipaș, Stoica, 
Văcaru, Frandeș-Șerban, Vereș, Mihăilă- 
Achim, Lazăr.

Ciprian MARINUȚ

Tlandbal feminin

Conferință de presă
• Rapid CFR București nu a jucat pe 

măsura așteptărilor

• Conducerea clubului U. Remin este 

mulțumită de prestația echipei
La doar câteva minute de la încheierea 

meciului de handbal feminin dintre Univ. Remin 
Deva și Rapid CFR București, Nicolae Diaconu 
- președintele secției de handbal feminin al 
Clubului Rapid și prof. Marcel Șerban, 
antrenorul eohipei devene, au făcut câteva 
aprecieri asupra jocului, în cadrul unei 
conferințe de presă.

Supărat nu atât pentru înfrângerea 
rapidistelor la doar un punct diferență (22-21), 
cât pentru arbitrajul incorect prestat de cuplul 
Fâscu (Timișoara) și Năsturel (Reșița), N. 
Diaconu a delcarat: „echipa Rapid a jucat mo
dest astăzi, ceea ce a ajutat cuplul de arbitri să 
facă foarte multe greșeli (...) au dovedit că nu 
știu să fluiere". Pe lângă nemulțumirile legate 
de arbitraj, Diaconescu s-a dovedit a fi 
dezamăgit de jocul prestat de unele sportive 
care „față de valoarea pe care o au nu și-au 
rezolvat sarcinile care le-au fost trasate de către 
antrenori. Echipa a arătat un joc timid, inexact, 
cu foarte multe ratări”, mai spunea Diaconu.

La răndu-i prof. Marcel Șerban, antrenorul 
echipei devene, a declarat: „ne așteptam la un 
joc mult mai greu, drept pentru care ne-am 
pregătit foarte bine. ”. Rapid este o echipă de 
mare calibru, cu experiență, în timp ce U. Remin 
doar anul acesta a intrat în handbalul de elită 
românesc având ca obiectiv menținerea în liga 
națională. Conducerea tehnică a U. Remin Deva 
este mulțumită de prestația echipei, de faptul că 
sportivele au crezut în șansa lor de a se bate cu 
Rapid.

Pe această cale conducerea Univ. Remin 
Deva a mai dorit să mulțumească sportivelor 
pentru reușita echipei, precum și publicului 
spectator pentru caldele încurajări.

Cristina CÎNDA , s >

Demonstrație 
de aeromodele
în pauza partidei disputată duminică la Brad 

între Aurul și Telecom Arad a avut loc o 
frumoasă demonstrație de aeromodele 
susținută de consacrații aeromodeliști brădeni, 
protagoniști ai tuturor concursurilor naționale 
și internaționale la care au participat în ultimii 
15 ani. Spectatorii au avut ocazia să vadă la 
lucru câteva modele care au obținut frumoase 
performanțe în acest an competițional.

Astfel au fost prezenți în arenă echipa de 
seniori formată din Adrian Macsim, Cătălin 
Mihăiesc și Bogdan Marciu care a obținut locul 
II la concursul internațional dotat cu „Cupa 
Napoca" de la Cluj, precum și loan Alexandru, 
campion național la individual juniori categoria 
FIG - propulsoare. Chiar dacă timpul rezervat 
demonstrației a fost scurt, aeromodeliștii au 
reușit cât de cât să-și prezinte măiestria 

>. sportivă. (C.M.) j

f>

Campionatul Județean 
de fotbal

Rezultatele etapei a 2-a din 18-19 septembrie
Santos Boz - Unirea Vețel 0-3
Energia Deva - Gloria Geoagiu 3-1
Venus Chișcădaga - Rodostar Deva 2-8

CLASAMENTUL
Etapei nr.2 din 18-19 septembrie 1999

Energia Deva 2 2
Rodostar Deva 2 1
Unirea Vețel 2 1
Venus Chișcădaga 2 1
Gloria Geoagiu 2 0
Santos Boz 2 0

0 0 4 1 6
1 0 10 4 4
0 1 3 1 3
0 1 5 8 3
1 1 3 - 5 1
0 2 0 6 0

Etapa viitoare din 22-26 septembrie 1999
Rodostar Deva - Energia Deva 22.09. ora 16,00
Gloria Geoagiu - Santos Boz 26.09. ora 11,00
Unirea Vetel - Venus Chișcădaga 26.09. ora 11,00

\_______ :_______________ ____________________ >

Clasamentele juniorilor
C - Valea Mureșului

Tehno Sporting Simeria 4 4 0 0 23 2 12
ASA Aurul Brad 4 4 0 0 17 2 12
Starting Deva 4 3 0 1 20 8 9
FC Corvinul Hunedoara 4 2 1 1 22 9 7
Minerul Certej 4 2 0 2 9 6 6
CSS Hunedoara 4 2 0 2 8 12 6
FC Dacia Orăștie 4 11 2 8 8 4
CIF Aliman Brad 4 10 3 6 11 3
Cetate Deva 4 0 0 4 1 22 0
Viitorul Orăștie 4 0 0 4 3 34 0

Etapa din 25 septembrie
Viitorul Orăștie - CIF Aliman Brad 
Starting Deva - ASA Aurul Brad 
Tehno Sporting - Minerul Certej
FC Corvinul Hunedoara - CSS Hunedoara
FC Dacia Orăștie - Cetate Deva

C - Valea Jiului
Minerul Lupeni 110 0 5 1 3
Jiul Petroșani 110 0 3 0 3
Minerul Uricani 1 0 Q 1 0 3 0

k Inter Lonea 10 0 1 1 5 o

Veous Chișcădaga - 
Rodostar Dei/a 2-8

Sâmbătă, în cadrul etapei a ll-a a campionatului 
județean de fotbal 1999-2000, Venus Chișcădaga a 
întâlnit pe teren propriu echipa Rodostar Deva.

Jocul a fost dominat de echipa oaspete, care a 
înscris nu mai puțin de 8 goluri în poarta lui Cotuț (n.r. 
accidentat de la începutul meciului) prin Duma (13*, 
42'), Orbonaș (18', 40'), Lavu (21', 85') și Ciotlăuș (79‘, 
83'). Gazdele au marcat doar prin Murar (65*) și Dubar 
(88'). (Cr.C.)

t> DIVIZIA Bl
Rezultatele etapei a 8-a:

Cimentul Fieni - Tractorul Bv. 1-0; Diplomatic 
Focșani - Gl. Buzău 2-0; Precizia Săcele - Poli 
lași 0-1; Metrom Bv. - Dunărea Galați 1-0; 
Sportul Stud. - Foresta Fălticeni 2-3; Midia 
Năvodari - Calatis Mangalia 1-0; Chindia 
Târgoviște - Petrolul Moinești 0-2; Laminorul 
Roman - Dacia Pitești 5-0; Poiana Câmpina - 
Juventus Buc. 2-1.

Clasamentul
1. LAMINORUL 8 6 2 0 19-4 20
2. Foresta 8 6 1 1 15-6 19
3. Midia 8 6 0 2 18-7 18
4. Sportul Stud. 8 5 1 2 17-9 16
5. Metrom Bv. 8 4 2 2 8-4 14
6-7. Diplomatic Focș. 8 4 1 3 10-7 13
Callatis Mang. 8 4 1 3 10-7 13
8. Cimentul 8 4 1 3 8-6 13
9. Dacia Pitești 8 3 3 2 9-12 12
10. Tractorul Bv. 8 3 1 4 10-10 10
11. Poiana Câmpina 8 3 1 4 9-13 10
12. Petr. Moinești 8 3 1 4 6-10 10
13. Juventus Buc. 8 3 1 4 5-12 10
14. Dun. Galati 8 3 0 5 8-16 9
15. Poli lași 8 2 1 5 8-12 7
16. Precizia 8 1 2 5 5-8 5
17. Gl. Buzău. 8 1 1 6 4-17 4
18. Chindia Tîrgov. 8 1 0 7 5-14 3

Etapa viitoare: Dacia Pitești - Metrom Bv.; 
Callatis - Laminorul; Poli lași - Midia; Gl. Buzău - 
Juventus Buc.; Dun. Galați - Diplomatic Focș.; 
Tractorul Bv. - Sportul; Foresta - Precizia 
Săcele; Chindia - Poiana Câmpina; Petr. Moinești 
- Cimentul Fieni.

DIVIZIA C5
Rezultatele etapei a 8-a

Nitramonia Făgăraș - Mecanica Sibiu 0-0; 
Electronistul C. Argeș - FC CJ. Sf. Gheorghe 2-0; 
Gilortul Tg. Cărbunești - Oltchim Rm. V 0-1; Șoimii 
Sibiu - Min. Berbești 2-0; Petrolul Țicleni - Rapid 
Brașov 1-1; Pandurii Tg. Jiu - Viromet Victoria 3- 
0; Romradiatoare Brașov - Pdtr. Stoina 1-1; 
Textila Prejmer - Min. Mătăsari 0-1; Petrolul 
Drăgășani - Forestierul Stîlpeni 4-0.

Clasamentul
1. Șoimii Sibiu 8 7 0 1 18-7 21
2. Pandurii Tg. Jiu 8 6 0 2 22-10 18
3. Curtea de Argeș 8 5 2 1 16-8 17
4. FC Sf Gheorghe 8 5 0 3 14-9 15
5. Oltchim Rm. V. 8 4 1 3 12-8 13
6. Viromet Vlct. 8 4 1 3 11-10 13
7. Min. Mătăsari 8 4 0 4 14-11 12
8. Min. Berbești 8 3 2 3 7-8 11
9. Nitram. Făgăraș 8 3 2 3 9-12 11
10. Petr. Drăgășani 8 3 1 4 12-14 10
11. Textila Prejmer 8 3 1 4 5-9 10
12. Mecanica Sibiu 8 3 1 4 10-16 10
13. Rapid Brașov 8 2 3 3 7-10 9
14. Petrolul Țicleni 8 2 3 3 10-16 9
15. Forestierul St. 8 3 0 5 8-14 9
16. Petrolul Stoina 8 2 2 4 14-16 8
17. Gilortul Tg. C. 8 2 1 5 8-9 7
18. Romrad. Bv. 8 0 2 6 3-13 2

Etapa viitoare: Mecanica Sb. - Gilortul; Rapid 
Brașov - Nitramonia; Petr. Stoina - Petr. Țicleni; 
FC. Sf. Gheorghe - Min. Horezu; Oltchim - AS 
Curtea de Argeș; Min. Mătăsari - Pandurii Tg. Jiu; 
Viromet - Romradiatoare; Petr. Drăgășani - Șoimii 
Sb.; Forestierul - Textila Prejmer;

O DIVI2IA C6
Rezultatele etapei a 8-a

Cehul Silvaniei - Laminorul Beclean 2-1; Phoenix 
Baia Mare - Progresul Șomcuta Mare 4-0; Oașu 
Negrești - Olimpia Salonta 3-1; Minerul Sărmășag 
- Avântul Silva Reghin nu s-a disputat; Sticla 
Arieșul Turda - Minerul Ocna Dej 1-0; CFR Cluj - 
Crișul Aleșd 2-3; Unirea Dej - Ind. S. C. Turzii 3-1; 
Someșul SM - Armătura Zalău 1-0; Olimpia 
Gherla - FC Baia Mare 5-0

Clasamentul
1. FC Baia Mare 8 7 0 1 26-6 21
2. Ind. S.C. Turzii 8 6 0 2 21-12 18
3. Olimpia Gherla 8 6 0 2 20-8 18
4. Someșul SM 8 6 0 2 12-8 18
5. Oașu Negrești 8 5 2 1 17-14 17
6. Phoenix BM 8 4 2 2 17-12 14
7. Unirea Dej 8 4 1 3 15-6 13
8. CFR Cluj 8 4 1 3 23-16 13
9. Sticla Turda 8 4 0 4 14-16 12
10. Prod. Șomcuta 8 3 1 4 15-13 10
11. Armătura Z 8 3 1 4 10-12 10
12. Min. Sărmășag 7 2 2 3 6-10 8
13. Crișul Aleșd 8 2 1 5 10-14 7
14. Silvana 8 2 1 5 7-15 7
15. Avântul Reghin 7 t 1 4 13-22 7
16. Lamln. Beclean 8 2 0 6 9-21 6
17. Olimpia Salonta 8 1 1 6 6-24 4
18. Min. Oc. Dej 8 1 0 7 4-18 3

Etapa viitoare: Laminorul - Oașul; Min. Ocna 
Dej-Silvana; Ind. SC. Turzii-Arieșul; Progresul 
Șomcuța - Avântul Reghin; Olimpia Salonta - 
Phoenix; Armătura Z. - CFR Cluj; Crișul Aleșd - 
Unirea Dej; Olim. Gherla - Min. Sărmășag; FC B. 
Mare - Someșul.

JUNIORI
Rezultatele etapei a 7-a din

19 septembrie
CFR Marmosim Simeria - Min. Aninoasa 6-1; 

Dacia Orăștie - Casino Ilia 0-4; Constr. 
Hunedoara - Victoria Călan 1-1; Min. 
Bărbăteni - Metalul Crișcior 10-0; Min. Poiana 
Ruscă - FC Paroșeni Vulcan 1-1; Retezatul 
Hațeg - CIF Aliman Brad 4-0; Victoria Dobra - 
Univ. Petroșani 8-2.

Clasamentul
CFR Marm Sim. 7 6 1 0 33 11 19
Victoria Călan 7 6 1 0 19 3 19
Retezatul 7 4 2 1 29 7 14
FC Par. Vulcan 7 4 2 1 19 8 14
Casino Illa 7 3 3 1 20 8 12
Min. Bărbăteni 7 4 0 3 22 14 12
Constr. HD 7 3 3 1 14 6 12
Victoria Dobra 7 3 0 4 22 26 9
Min. Poiana R. 7 2 1 1 9 19 7
Min. Aninoasa 7 2 0 4 8 18 6
Univ. Petroșani 7 2 0 5 14 27 6
CIF Al. Brad 7 1 0 6 7 25 3
Dacia Orăștie 6 0 2 4 10 12 2
Met. Crișcior 7 0 0 7 4 40 0

Programul etapei viitoare nr.8 din 
26 septembrie 1999

Casino Ilia - Min. Aninoasa
Victoria Călan - Dacia Orăștie
Met. Crișcior - Construct. Hunedoara 
FC Paroșeni Vulcan - Min. Bărbăteni 
CIF Aliman Brad - Min. Poiana Ruscă 
Univ. Petroșani - Retezatul Hațeg 
Victoria Dobra - CFR Marmosim Simeria
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O firmă privată în chingile tranziției
Constituită în anul 1994, 

ca firmă specializată în 
proiectarea instalațiilor de 
gaz, electrice, ventilații, 
încălzire și sanitare - din care 
îi derivă și numele -, SC 
Instalații Gevis SA Deva s-a 
impus repede în rândul 
unităților de profil din 
județul Hunedoara. După 
numai un an și-a completat 
obiectul de activitate și cu 
execuția de lucrări în 
specialitățile amintite. Un 
management competent și 
dinamic, un colectiv tânăr și 
bine pregătit profesional, o 
bază tehnică și materială 
modernă i-au conferit unității 
personalitate și eficacitate, au 
impus-o în peisajul IMM- 
urilor hunedorene.

- Intr-adevăr, faptul că 
am investit în permanență, 
creându-ne o bază proprie 
competitivă de producție și 
execuție-echipamente de mică 
mecanizare, mijloace de 
transport, ateliere de 
confecții și de prefabricate -, 
că ne-am perfecționat 
continuu, din mers, obținând 
atestări în toate specialitățile 
pe care le profesăm, ne-a 
permis să câștigăm licitații și 
să avem de lucru, menținând 
angajații și activitatea în flux 
neîntrerupt chiar și în timpul 
iernii, să ne plătim salariații 
în mod corespunzător - 
relevă dl ing. Ioan Zacheu 
Josan. directorul general al 
societății, nașul ei în urmă cu 
cinci ani de zile. De altfel,

După cum și ziarul 
nostru a anunțat cu ceva 
timp în urmă, în data de 27 
septembrie a.c., ora 16, 
expiră terjnenul-limită până 
la care se pot depune de 
către întreprinderi mici și 
mijlocii cereri la Agențiile 
pentru Dezvoltare Regională 
din toată țara pentru 
finanțarea unor proiecte de 
investiții care să ducă la 
crearea de noi locuri de 
muncă.

Programul 
PHARE vă 

așteaptă să 
depuneți 

proiectele
întreprinzătorii privați din 

județul nostru care nu au 
depus încă cererile o mai 
pot face, până la data mai 
sus menționată, la 
reprezentantul din Deva al 
Agenției pentru Dezvoltare 
Regională din cadrul 
Regiunii de Dezvoltare V 
Vest - România, la sediul 
Agenției județene de 
Dezvoltare Economică, 
Deva, strada 1 Decembrie 
nr.28 (în curtea Prefecturii).

Reamintim să sumele 
care se pot solicita sunt 
nerambursabile și se 
situează între 10.000 și 
50.000 de euro, fondul total, 
la nivel național alocat în 
cadrul Programului PHARE 
pentru Politici Regionale și 
Cooperare, fiind de 19,3 
milioane de euro.

evoluția firmei a urmat o 
ascensiune continuă, și ca 
dezvoltare, și ca dotare, și ca 
volum de lucrări, și ca 
venituri, cu o perioadă mai 
modestă în acest an, când 
situația precară a economiei 
țării în general, a 
beneficiarilor din sectorul 
bugetar, ca și blocajul 

SC Instalații Gevis SA Deva
• Cu perseverență, profesionalism și speranță
• Pionieri în montarea conductelor de 
polietilenă
• Contracte în așteptarea banilor de la buget

financiar ne-au grevat și nouă 
activitatea. Sperăm ca 
lucrurile să se mai estompeze, 
să se redreseze spre bine.

SC Instalații Gevis SA 
Deva și-a format câțiva 
beneficiari statornici, pe care 
îi menține, urmare a sărăciei 
lor, prin creditele pe care 
executantul le ia de la bănci, 
în pofida dobânzilor 
împovărătoare prestate de 
sistemul nostru bancar. în 
același timp a participat și a 
câștigat o serie de licitații, a 
încheiat contracte, însă 
derularea lor este îngreunată 
de lipsa banilor la beneficiar. 
Așa este și cazul cu primăriile 
din Cârjiți, Sarmizegetusa, 
Bretea Română, unde s-a 
demarat introducerea gazului 
metan. Executantul este

Sucursala Minieră Teliuc 
își avea rațiunea economică 
de a exista ca furnizor de 
materie primă - minereu de 
fier - către sectorul primar 
al “Siderurgicii” Hunedoara. 
Fiind un furnizor “captiv”, 
închiderea acestui sector la 
începutul verii a lăsat 
practic mineritul din Munții 
Poiana Ruscă fără piață de 
desfacere.

Ce șanse de 
supraviețuire are o 
sucursală minieră al cărui 
unic beneficiar, strivit de 
propria ineficiență, și-a dat 
obștescul sfârșit încercăm 
să aflăm chiar de la 
“sursă". Interlocutori ne 
sunt inginerul șef al 
Sucursalei, dl ing. Octavian 
Gheorghiță, șeful biroului 
producție, ing. Vasile 
Constantin, și dl losif 
Covaci, inginer în cadrul 
biroului producție.

Prima informație pe 
care am primit-o a dezvăluit 
numele noului beneficiar al 
Sucursalei, găsit în ultimul 

pregătit în orice moment să 
reia activitatea aici dacă se dă 
undă verde că au sosit bani Ia 
beneficiar. Iar acesta așteaptă 
cu înfrigurare și nădejde 
apropiata rectificare a 
bugetului, pe care Fondul 
Monetar Internațional o ține 
sub supraveghere severă.

- Vorbind scriptic - 

subliniază dl Ion Zacheu 
Josan -, societatea nu stă rău. 
E drept că avem ceva datorii 
și credite de rambursat, cu 
dobânzile corespunzătoare, 
însă avem și creanțe 
apreciabile, din care încasăm 
puțin, greu. Dar nu ne 
sufocăm. Ne lipsesc lucrările 
mari, de randament economic 
și venit mai consistent, căci 
lucrări mici avem. Și în Deva, 
și în Valea Jiului, și în alte 
zone, în principal la 
înlocuirea conductelor de 
alimentare cu gaz metan.

Spre bucuria noastră, de 
curând am câștigat licitația 
pentru o lucrare importantă, 
respectiv proiectarea rețelelor 
termice din municipiul Deva, 
din programul Apaterm de 
retehnologizare și moder

moment, în persoana 
juridică a “Sidermet” Călan. 
Producția totală a 
Sucursalei în acest an se 
ridică la 56.000 tone de 
minereu de fier, în condițiile 
în care planul stabilit la 
începutul acestui an la 
Teliuc prevedea un nivel al 
producției de 250.000 de 

Sucursala Minieră 
Teliuc moare, 

dar nu se predă
X_______________________________________________________ /

tone. Pe lângă aceasta, 
aproape jumătate din 
producție, care nu 
corespunde unei anumite 
granulații, este stocată, 
neavând cumpărător. 
Livrările de minereu către 
“Sidermet" însumează 
până acum o valoare de 1,5 
miliarde de lei, din care 

nizare a acestui sistem. Ne 
aflăm în fază de încheiere a 
contractului, urmând să 
demarăm în foarte scurt 
timp prima etapă de execuție 
a proiectului. Este o lucrare 
pretențioasă, de volum și de 
valoare, însă avem toate 
atuurile s-o realizăm la cel 
mai înalt nivel de calitate.

Și încă un lucru pozitiv, 
care-i face cinste și-i dă 
prestanță acestui colectiv și 
anume că este atestat, 
deocamdată primul și 
singurul din județ, în 
activitatea de înlocuiri sau 
montări noi în alimentările 
cu apă și gaz, folosind 
conducte din polietilenă, cu 
o durabilitate dublă, de Ia 
25-30 de ani la peste 50 de 
ani, față de cele din oțel. 
Primele lucrări de acest fel 
vor fi executate chiar în 
acest an, în premieră 
hunedoreană, în Cârjiți și 
Almaș.

Și cei de la SC Instalații 
Gevis SA Deva speră ca 
IMM-urile să fie ajutate 
efectiv, așa cum tot promite 
Guvernul, ca economia mare 
să-și stopeze declinul, încât 
conlucrarea, chiar în 
condițiile concurenței, să 
aibă loc la alțr parametri de 
înțelegere și eficiență. 
Oricum, ei, cei de la Gevis, 
își văd cu seriozitate și 
profesionalism de treburile 
lor.

minerii au încasat până 
acum cca. 2 la sută.

Stocuri, blocaj financiar, 
producții sub pragul unei 
pierderi acceptabile, 
cheltuieli de miliarde pentru 
conservarea unor perimetre 
miniere ce nu mai aduc nici 
un venit sunt doar câteva 
din tarele ce parazitează 

activitatea minieră în zonă. 
Dacă la aceasta mai 
adăugăm o datorie de cca. 
70 de miliarde de lei la 
bugetul de stat, al 
asigurărilor sociale și la 
furnizorii de servicii, se 
desăvârșesc tușele unui 
tablou cu certe valențe de 
natură moartă. Găsirea unor

Restructurarea- 
disponibilizarea 

continuă
Problema revitalizării economiei românești și așezării 

ei pe principiile pieței libere și concurenței se pune de 
10 ani. Dar nici unul din guvernele de până acum n-a 

apăsat pe accelerator, n-a luat măsuri ferme, radicale, 
de reorganizare și restructurare a domeniului. Iar cele 
puține pe care le-au adoptat au fost timide și 
unilaterale, ele însemnând în principal închideri de 
întreprinderi și disponibilizări de personal, fără soluții 
alternative de ocupare a forței de muncă trimisă în 
șomaj.

Acum, când Cabinetul Radu Vasile încearcă formule 
mai insistente de înfăptuire a reformei, se constată cât 
este de greu. Pentru că multe întreprinderi și-au

COMENTARIUL PAGINII
diminuat drastic producția, țara aproape că nu-șl mal 
poate exploata și valorifica propriile resurse 
energetice și de materii prime (vezi starea extrem de 
gravă a mineritului), numărul șomerilor a crescut 
considerabil, iar salariații din unitățile vizate pentru 
restructurare se împotrivesc pe toate căile acestor 
măsuri.

Din cauza susținerii financiare de către stat a 
întreprinderilor cu pierderi și a politicilor încete și 
greșite de privatizare, bugetul a avut de suferit enorm 
an de an, iar taxele și Impozitele împovărătoare puse 
de onor finanțiștii noștri n-au avut darul să dreagă 
câtuși de puțin busuiocul, ci au stimulat nemunca, au 
adâncit și extins economia subterană, au agravat 
sărăcia populației.

Lucrurile nu mai pot continua așa. Pentru 
stabilizarea macroeconomică și reducerea ineficienței 
- în industrie, agricultură, în celelalte sectoare - este 
nevoie de o restructurare de substanță, de accelerarea 
privatizării, de însănătoșirea sistemului bancar. 
Asemenea scopuri se urmăresc, probabil, și prin 
recentele măsuri de restructurare, până la sfârșitul 
acestui an, a unui mare număr de societăți comerciale 
din întreaga țară și disponibilizarea corespunzătoare 
de personal. Agențiile Județene de Ocupare și Formare 
Profesională au întocmit liste concrete ale 
întreprinderilor supuse acestui proces. în județul 
nostru, numărul lor este de 43, Iar al persoanelor 
disponibilizate de 3302. Societățile comerciale Favior, 
Romarm șl Rompiro Orăștle vor cunoaște cele mai mari 
disponibilizări de personal (câte 300 - primele două și 
peste 400 - ultima), dar și Sidermet Călan, Matex Deva, 
Termorep Hunedoara, RAAVJ Petroșani - cu câte peste 
100 de angajați trimiși în șomaj. Pentru ca șocul să fie 
oarecum atenuat, având în vedere că vine și sezonul 
friguros, când cheltuielile populației cresc, 
conducătorii întreprinderilor respective împreună cu 
autoritățile locale trebuie să colaboreze la găsirea 
anumitor alternative de ocupare măcar și a unei părți 
din această forță de muncă disponibilizată.

“Nervul” S.C. Haber Internațional SA Hațeg. De aici 
se comandă parametrii berii “de Hațeg”.

Și se comandă bine. Dovada? Calitatea acesteia.
Foto: Traian MÂNU

^Pagină realizată de Dumitru GHEONEA, Adrian SĂLĂGEANJ

noi beneficiari a fost 
soldată cu eșec, costul 
transportului până la 
destinație mărind prețul de 
livrare foarte mult.

Mineritul în zona Teliuc 
stă atârnat de un fir de ață 
ce se numește “Sidermet”. 
Dacă societatea din Călan 
va reuși să-și dezvolte 
tehnologia de turnare a 
fontei ductile, viitorul 
Teliucului ca zonă minieră 
este asigurat în orizontul 
viitorilor 5-10 ani, cât timp 
se apreciază că mai există 
rezerve de minereu. Fără 
minerit, ne spun 
interlocutorii, 
întreprinderea de la Teliuc 
poate să-și joace cartea 
supraviețuirii punând mai 
bine în valoare secțiile 
auto și de confecții 
metalice de care dispune. 
Deși moare încet, 
Sucursala Minieră Teliuc 
nu se predă căutând 
disperată drumul spre 
supraviețuirea economică.

în procesuî modernizări^ 
| drumurilor din România, o bună | 
■ parte a resurselor financiarei 
1 provin tocmai din Fondul Special1 
| al Drumurilor. Acesta se | 
I compune din trei surse: o cotă de ■

25 la sută din producția vândută I 
I de combustibili, carburanți, bitum I 
.etc., o alta de 5 la sută din! 
I vânzările mijloacelor de transport I 
■ și așa-zisa “taxă Băsescu”, | 
1 achitată de posesorii de mijloace • 
| auto. |

Restanțe maiT 
la rondul 
Special al 

. Drumurilor J 
întrucât la această oră există!

I obligații neonorate la Fondul I 
■ Special al Drumurilor del 
1 aproximativ 500 de miliarde de1 
| lei, în special de la primele două | 
■ surse, afectând activitatea de ■ 
•construcții și modernizări ale' 
| rețelei rutiere, ministrul Traian | 
I Băsescu a dispus trecerea la .

pocedura de sechestru pe active, I 
I care va fi urmată de executarea I 
1 silită pentru datornici. '
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Una dintre marile atracții 
pentru surferii din rețea sunt 
programele oferite gratuit tutu
ror celor care accesează un 
site sau altul. Așa numitele 
freeware sunt nu doar inter
mediul prin care se poate face 
o reclamă directă și percutantă 
unui produs, ci sunt chiar mij
locul de lansare a acelui pro
dus. Spre exemplu dacă o 
firmă minusculă, necunoscută 
pe piața produselor soft, în
cearcă să facă publicitate unui 
produs al său, sau încearcă 
să își facă chiar ei reclamă, 
este foarte probabil că va oferi 
gratuit produsul respectiv doar 
pentru atingerea acestor sco
puri. Bineînțeles că asta este 
foarte bine pentru utilizatori, 
ambele părți fiind câștigate. 
Gratuit pot fi oferite și diverse 
versiuni beta ale unor progra
me aparținând firmelor mari din 
domeniu, scopul fiind de 
această dată testarea de către 
utilizatori a produsului, comuni-< ______

De când s-a renunțat 
la purtarea unifor
mei școlare, elevii din 

învățământul preuniversitar, 
și în special cei de liceu, se 
fac remarcați - de multe ori 
însă în sensul mai puțin 
bun al cuvântului - prin 
vestimentații de toate 
felurile. De câte ori, văzân- 
du-i ieșind de la cursuri, n- 
am auzit din partea unora 
comentarii de genul: “Ăștia 
ies de la școală sau de la 
vreo discotecă deocheată 
“echipați” în halul ăsta?"...

Ce-i drept, s-a cam 
dus vremea domnișoare
lor de pension, dar unele 
adolescente parcă prea

Mi-a fost recomandat ca 
însoțitor, pentru a ajunge pe 
drumul cel mai scurt de la un 
centru de plasament orăștian 
la celălalt, un tânăr adoles
cent blond. Ceea ce m-a im
presionat în primul rând la el a 
fost ținuta vestimentară foarte 
îngrijită, cu cămașa de un alb 
impecabil și pantalonii la 
dungă, l-am spus ceea ce 
gândeam, dar am evitat să-l 
privesc pentru a nu se simți 
stânjenit. Din răspunsul lui și 
mai ales din tonul vocii am 
sesizat că remarca mea i-a 
făcut plăcere, că e încântat 
când ceilalți observă cât e de 
pedant.

Pe cel care mi-a fost tova
răș de drum pentru câteva mi
nute îl cheamă Zoii și este elev 
în clasa a Vlll-a. Faptul că s- 
au schimbat unii dascăli, că 
actualii sunt mai exigenți îl 
cam nemulțumește. Sau poate 
că e doar neliniștit dar nu recu
noaște. l-am explicat că acest 
lucru e în avantajul lui întrucât 
urmează examenul de capa
citate. “Dar poți urma o școală 
complementară de ucenici și 
fără să promovezi acest exa
men” - l-am consolat eu. “Nu, 
mi-a răspuns el categoric. 
Asta ar însemna să se ducă 
naibii toate visele mele!"

Ce visează Zoii? Să-și 
continue studiile la un liceu 
devean. Doar în caz extrem s- 
ar mulțumi și cu o școală pro
fesională, dar tot în Deva, 
unde familia sa, acum mutată 
în Valea Jiului, are un aparta
ment. Să fie acest vis legat de 
dorința de a fi liber și inde
pendent? Și da și nu, pentru 
că îmi spunea printre altele 
(crezând că eu nu știu) că

lumea mtermetului

Programele gratuite se
găsesc le tot pasul

carea observațiilor și a ideilor 
ce pot duce la îmbunătățirea 
acestuia, așa încât la defini
tivarea respectivului soft el să 
aibă o calitate ridicată. Progra
mele beta sunt însă destul de 
problematice, ele fiind de multe 
ori cele care pot face "terci” 
un computer. Site-urile care 
oferă produse soft gratis sunt 
multe și ele pot fi foarte ușor 
găsite cu ajutorul motoarelor 
de căutare. Nu are nici un rost 
să insistăm cu adrese speci
fice, simpla tastare a cuvân
tului freeware într-un motor de

De ta educație 
ta.vestimentație 

director Florin llieș ne spunea 
că “tot colectivul de cadre 
didactice face eforturi ca în 
școală ținuta elevilor să fie 
decentă; cu atât mai mult cu 
cât școala are o vestimen
tație specifică. Prin discuții cu 
părinții și cu elevii încercăm 
nu neapărat să le impunem 
să o poarte zilnic, dar măcar 
ținuta lor să se apropie de 
acest model. Pentru că în 
fond este'o mândrie ca elevii 
liceului nostru să se distingă

țin cu tot dinadinsul să-și 
etaleze nurii și să-și pro
moveze varianta decoltată 
a imaginii generației PRO 
pe coridoarele școlii... 
’’Panorama” nu lipsește nici 
în jurul liceelor devene, 
chiar dacă în unele cazuri 
dascălii încearcă (probabil 
însă că prea anemic) ca 
asemenea situații să fie 
atenuate.

La Colegiul Național 
“Decebal”, spre exemplu, dl 

centrul de plasament se va 
ocupa de el, va fi casa lui pe 
toată perioada studiilor chiar 
dacă ar urma și o facultate. 
“Vrei să devii inginer?" Ponte 
surprins de întrebare sau 
doar intimidat de perspectivă 
a răspuns evaziv. “Ooo... ingi
nerul e mare, mai mare ca un 
... muncitor!!!"

Dacă așa de departe nu s- 
a gândit sau nu cutează să 
țintească atât de sus are în 
schimb idei foarte clare des
pre ceea ce trebuie să facă în 
prezent, cum să se comporte. 
A fost uimit când mi-am ex
primat nedumerirea că nu în
vață la secția maghiară. De ce 
s-o facă? învățând româneș
te, îmi argumenta Zoii, are 
mai multe șanse să se des
curce în viață. Și-apoi e de 13 
ani numai printre români și se 
înțeleg foarte bine, faptul că el 
e maghiar n-a fost niciodată 
motiv de ceartă. Uneori îl mai 
supără puștii care se obrăz
nicesc, dar și față de ei se 
poartă protector, avertizăndu-i 
că dacă nu se potolesc le-ar 
putea da o lecție să le fie învă
țătură de minte.

Zoii e penultimul din cei 4 
frați, sora mai mică, elevă în 
clasa a Vll-a, fiind cu el în 
același centru, iar fratele mai 
mare militar. Surprinzător, sau 
poate nu, când a vorbit des
pre visele sale n-a pomenit 
nimic despre posibilitatea de 
a-și vedea viitorul în cadrul 
familiei reunite. Dimpotrivă, 
am avut senzația că în loc să- 
și fi petrecut vacanța acasă, 
în Valea Jiului, ar fi preferat 
să plece și el ca alți colegi în 
vreo tabără.

Viorica ROMAN 

căutare ducându-vă la zeci de 
site-uri dedicate.

O altă categorie sunt pro
dusele shareware, programe de 
calculator care funcționează pe 
o perioadă limitată. Ele sunt ofe
rite gratis cu scopul declarat de 
a face publicitate unui produs, 
utilizatorul fiind în postura de a 
testa gratis produsul timp de 
câteva zile sau săptămâni, peri
oadă după care trebuie achitată 
contravaloarea respectivului 
produs. Această metodă a avut 
un imens impact asupra vân
zărilor de produse software,

(fa gând ș/'-o poanta

I

Fără îndoială că cel care 
pe-a creat cu o judecată 
atât de mare, privind înainte 
și în urmă, nu ne-a dat 
această capacitate și 
rațiune divină pentru a 
mucegai în 
neîntrebuințată.
(Shakespeare, Hamlet)

- Mizerabile! Uiți că, 
dând unui pârlit ca tine o 
fată cu așa zestre, m-am 

sacrificat.
- Și dumneata uiți că eu, 

luând o fată cu așa mamă, m- 
am... sacrificat!

La 1 septembrie 1984 a 
apărut albumul de debut inti
tulat simplu “W.A.S.P", dar 
care a lovit năprasnic în cla
samentul american Billboard 
ocupând locul 74. Singlelul 
promoțional I Wanna Be 
Somebody a fost lansat în 
luna octombrie. Albumul s-a 
vândut în 500.000 de exem
plare, pe el fiind incluse pie
sele: I Wanna Be Somebody/ 
L.O.V.E. Machine/ The Flame/ 
B.A.D./School Daze/Hellion/ 
Sleeping (In The Fire)/ On 
Your Knees/ Tormentor și The 
Torture Never Stop.

Grupul pornește într-un 
prim turneu european alături 
de Iron Maiden. Showul gru
pului W.A.S.P. bazat pe de
viza “șochează cu orice preț" 
a avut succes în rândul fa- 

\_________________________

■ 
utilizatorii având posibilitatea 
de a ști din timp, prin interme-' 
diul propriei experiențe, ce fel 
de produs vor achiziționa 
(sau nu !). în general, toate 
site-urile unde sunt oferite 
produse freeware oferă și 
produse shareware, așa în
cât nici acestea nu sunt greu 
de găsit pe Internet. Totul este 
să cauți și, mai ales, să ai un 
modem rapid cu care să îți 
poți permite să descarci acele 
softuri. De multe ori, în cazul 
unei linii telefonice proaste 
sau a unui modem neperfor
mant, aducerea unui soft de 
pe Internet presupune minute 
sau chiar ore de așteptare, 
timp în care ești conectat și 
banii se scurg. Așadar, toate 
cele spuse până acum sunt 
valabile pentru cei care au un 
computer performant, o linie 
Internet bună și un modem 
dintre cele mai rapide. Altfel, 
costurile sunt enorme.

Andrei NiS TOR

de ceilalți și prin 
vestimentație (la fel cum se 
întâmplă și în Occident), nu 
numai prin inteligență”.

De altfel, în perspec
tiva unei echilibrări între 
instrucție și educație, 
conducerea liceului și-a 
propus să acorde mai 
multă atenție acesteia din 
urmă, una din soluții con
stând în organizarea cât 
mai multor activități în 
școală pentru timpul liber 
al elevilor (cum sunt în 
prezent diverse mani
festări artistice, acțiuni tu
ristice, revista și cenaclul 
școlii ș.a.). (G.BÎRLA) 

a devenit în

nilor heavy metal ultra grei ce 
cochetau cu satanismul. în tim
pul concertului Lawless bea 
sânge dintr-un craniu, arunca 
cu bucăți de carne în public și pline de sex și violență. Pe 
tortura o femeie aproape goală Last Command sunt incluse 
legată pe o roată de lemn, piesele: 
Aceste scene 
apocaliptice im
presionau pe ti
nerii doritori de 
senzații tari, ast
fel că W.A.S.P.
scurt timp atracția concertistică 
a lui ’84. în topul britanic HM 
Charts singlelul Animal (F**k 
Like A Beast) a atins locul 2. 
Grupul a contribuit cu piesa 
Tormentor la soundtrackul 
filmului Rage War.

Reveniți dintr-un obositor 
turneu cei de la W.A.S.P. re
intră în studiouri pentru a înre-

*

Cercetașia 
elimină barierele

Din cauza imaginii nega
tive a României în lume vizele 
turistice înspre țările occiden
tale se acordă cu mare dificul
tate cetățenilor români, o călă
torie în vestul Europei fiind un 
vis aproape irealizabil. Iar pen
tru tinerii români - majoritatea 
cu posibilități materiale foarte 
reduse - o astfel de călătorie 
este aproape imposibilă.

Pe lângă multe alte "mi
nuni” cercetășia a reușit și 
eliminarea acestor bariere so- 
cio-economice. Astfel în peri
oada 19-29 august a.c. Orga
nizația Națională Cercetașii Ro
mâniei a participat cu un grup 
de 40 de tineri din toată țara la 
minijamboreea internațională 
de la Kandersteg, Elveția. La 
"acțiunea KanderActive ’99" a 
participat și Corina Jampa, re
prezentantă a Centrului Local 
Deva, care.recent ne-a relatat 
impresiile ei din această 
călătorie.

"Kandersteg International 
Scout Centre este situat la o 
altitudine de 1200 metri, într-o 
zonă extrem de pitorească, la 
65 km de Berna. Centrul se 
întinde pe 17 ha și cuprinde o 
rezervație naturală, o capelă, 
câteva cabane, plus platouri 
pentru corturi. Iar spre mândria 
cercetașilor români, pe teri
toriul câmpului, chiar la intrare, 
se află o troiță (recent reno
vată) dăruită de români Tn 
1931 când au participat la 
"World Rover Moot."

La camp au participat cer
cetași din peste 25 de țări, 
între care Germania, Anglia, 
Franța, Italia, Portugalia și Ar
gentina, fluxul anual al tinerilor

gistra un album nou. Discul a 
apărut în iulie 1985 sub titlul 
“Last Command" și a figurat pe 
locul 49 în Billboard. Deși se 
merge pe aceeași linie melo
dică, acest album este mai ela
borat decât precedentul, combi
nând secvențe hard-rock melo
dramatic cu AOR. Textele sunt

Wild Child/ 
Ballcrusher/ 
Fistfull Of MUSIC BOX Diamonds/ Jack
Action/ Widow- 

~ maker/ Blind In 
Texas/ Cries In The Night/ The 
Last Command/ Running Wild 
In The Streets și Sex Drive. Pe 
parcursul noului turneu, alături 
de KISS, au fost extrase pe 
single Blind In Texas și Wild 
Child. în locul lui Richards și al 
lui Piper în grup apar Steve 
Riley (bat, născut la 22.01.1958 
la Boston) și Johnny Rod (bass 
ex-King Kobra, născut la 

"scout" în câmpul elvețian de
pășind 9000 de persoane. Pro
gramele organizate au vizat 
trei mari direcții: aventură, eco
logie și social-culturală. Aven
tura a cuprins activități mon
tane precum alpinismul, esca
lada, drumețiile. Programele 
ecologice au dorit să tragă un 
semnal de alarmă, urmărind 
să-i educe pe cercetași înspre 
reciclarea materialelor, folo
sirea pubelelor speciale și for
marea unui spirit civic în acest 
sens. Activitățile social-cultu- 
rale au adus în contact tinerii 
reprezentând diverse țări și 
civilizații și au avut drept scop 
deschiderea unor noi pers
pective, formarea unei atitudini 
tolerante, europene. Atmosfera 
a fost destinsă, au dispărut 
orice fel de bariere economice 
sau sociale, cercetașii sim- 
țindu-se egali ca între prieteni, 
ca între frați.”

"Personal am fost impre
sionată de curățenia impeca
bilă, de florile și verdeața ora
șelor, respectul față de sine și 
față de ceilalți al oamenilor și 
de-faptul că nu am văzut oa
meni supărați, îngândurați. Am 
reținut o oarecare strângere 
de inimă când ne prezentăm 
drept români, mai ales că 
străinii deși amabili și respec
tuoși erau destul de reținuți și 
sobri. A fost o experiență 
extraordinară în care am văzut 
și am învățat multe și mai ales 
mi-am făcut numeroși prieteni" 
- ne spunea Corina Jampa, 
reprezentanta devenilor la 
Kandersteg.

Ciprian MAR/NUȚ

8.12.1958 la St. Louis). 
Bassistul Rod era necesar 
deoarece Lawless a trecut la 
chitară, ritm și voce.

Cu formula schimbată gru
pul intră în studiouri pentru a 
înregistra un nou album. 
Albumul intitulat “Inside The 
Electric Circus" a apărut în 
luna august 1986 și s-a situat 
pe locul 60 în Billboard. Și de 
această dată grupul folosește 
clișeul sex, drugs & 
rock’n'roll. Pe album sunt in
cluse piesele: Big Welcome/ 
Inside The Electric Circus/1 
Don't Need No Doctor/Nasty/ 
Restless Gypsy/ Shoot From 
The Hip/I’m Alive/Easy Living/ 
Sweet Cheetah/ Mantronic/ 
King Of Sodom And Gomorrah 
și Rock Rolls On. Din LP se 
remarcă piesele Nasty (single 
promoțional), I Don’t Need No 
Doctor, I'm Alive, Sweet Ceetah 
și Mantronic pe care le pre
zintă în showuri, (va urma)

Horia SEBEȘAN
 .
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Șacali printre greviștii foamei
Spunem despre cineva că 

este bun la inimă atunci când prin 
toate mijloacele de care dispune 
vine în ajutorul semenilor săi. Se 
spune că este mai ușor să te 
prefaci că ești bun decât să te 
prefaci că ești deștept, dar când 
aceste calități lipsesc, când 
lașitatea și avariția primează, 
când orgoliul face casă bună cu 
minciuna, atunci acele persoane 
nu au ce căuta în fruntea unei 
colectivități. Nu doresc să mă 
pierd în epitete și comparații, dar 
vreau din toată inima să-mi aduc 
aportul întru ajutorarea celor 
năpăstuiți, iar adevărul să rămână 
la suprafață ca untdelemnul.

Când corbii se rotesc în 
văzduh, croncănind, iar șacalii 
mișună prin împrejurimi, mai mult 
ca sigur că în acel loc sunt leșuri. 
La Vulcan, greviștii foamei au 
terminat a lll-a săptămână, iar 
reprezentanții puterii locale au 
ridicat, la început, din umeri 
neputincioși, la doleanțele 
greviștilor, rezolvând totuși în 
cele din urmă problema „locurilor 
de muncă". La cererea greviștilor 
primăria Vulcan a dat aviz 
favorabil desfășurării unui marș 
- miting de solidaritate a 
cetățenilor orașului cu greviștii.

Dar,... abia atunci (la marș) 
și-au făcut apariția, în cer și pe 
pământ, corbii și șacalii, care în 
speranța unui profit cât de mic, 
nu s-au sfiit să intre în rândurile 
greviștilor, dând sfaturi și

amenințând. întâmplător mă aflam 
în acel loc în momentul apariției 
celor 4 „crai de la răsărit", dintre 
care 3 mai viteji: Romeo Beja, 
Constantin Crețan și Nicolae 
Gegău, care numai ei știu ce au 
în comun cu greviștii.

Probabil pe Romeo Beja l-au 
năpădit remușcările pentru cei 
16000 lei luați cu japca de la gura 
copiilor, că oricum părinții sunt în 
greva foamei, onorabil s-o fi 
gândit vajnicul luptător, Beja, că 
n-ar fi rău să se învețe și copiii 
cu greva foamei pentru ca el să

ÎNSEMNĂRI
poată face chiolhanuri prin 
restaurantele de lux însoțit de 
cele 2 strângătoare de cotizații, 
că doar n-o să cheltuie banii de 
unul singur.

La întrebarea mea, adresată 
mai marelui vulturilor: - „Dle Beja 
recunoașteți că instigați și chemați 
lumea la revoltă?” acesta s-a 
repezit la mine, mai ales verbal, 
ca un vultur rău supărat pe prada 
ce urma s-o devoreze.

Supărarea dânsului a fost și 
mai mare atunci când am 
deconspirat în persoana lui pe 
autorul manifestelor (care 
chemau și minerii activi la acest 
marș) și care au apărut în orașele 
Vulcan și Lupeni exact în noaptea 
dinaintea desfășurării marșului.

Dle Beja, sunt o fiică a Văii

Jiului și tocmai de aceea 
doresc ca adevărul să rămână 
la suprafață, nu așa cum ați 
susținut dvs că presa minte.

Supărat pe faptul că 
greviștii foamei se dezic de 
acțiunile lur, Romeo Beja a 
încălecat pe o șa și a plecat 
să-și adune oastea, numai de 
el știută, de prin hățișurile 
Lupeniului (amenințând că vine 
el cu minerii). însă după o 
jumătate de oră Beja și cu 3 
crai s-au întors desumflați în 
Vulcan, fără oaste și-cu opincile 
prăfuite de atâta mărșăluială în 
van. Curată a rămas doar 
portavocea, un simbol al 
trompetei, însă trompetistul nu 
cunoaște melodia care merge 
la inimile obidiților.

Toată acțiunea lui Beja a 
fost un fiasco. Obișnuit în zilele 
lui de glorie când Miron Cozma 
îl mai strunea și tot când i-a dat 
voie să fie cunoscut de o țară 
întreagă, Romeo Beja a crezut 
că el este buricul Pământului și 
că în Valea Jiului îl poate suplini 
oricând pe Cozma. Dar abia 
acum s-a dovedit că de fapt 
Romeo Beja este un avar și un 
lăudăros.

închei sugerând 
disponibilizaților și greviștilor 
foamei să învețe cum să se 
ferească de vulturi și șacali.

Mihaela FĂGAȘ, 
Petroșani

„Noi nu 
suntem un 
balon de 

săpun care 
ne tot 

umflăm”
intr-o discuție recentă 

președintele Organizației 
PSDR Hunedoara dl Marius 
Surgent ne-a precizat că de 
trei ani încoace de când 
partidul se află la guvernare 
s-a încercat o bună 
colaborare cu partenerii din 
coaliție evitându-se lucrurile 
mărunte. -„La nivelul județului 
Hunedoara nu credem că se 
poate plânge cineva de lipsă 
de receptivitate în toți acești 
trei ani, deși am fost acuzați 
de către PNȚCD „că suntem 
ca un balon de săpun care, 
se tot umflă”. După alegerile 
locale noi am fost pe locul 
doi după PDSR, iar în 
prezent . organizația 
județeană numără circa 
6000 de membri, de la 2000. 
Am fost acbzați că am 
deschis porțile oportuniștilor, 
fapt neadevărat. Chiâr dacă 
PNȚCD-ul și-a triplat 
numărul de membri de la 100 
la 300 de membri, în 1997, 
cum a declarat, până la 6000 
este o mare diferență ce 
deosebește cele două 
partide", a precizat între 
altele liderul organizației 
județene a PSDR, dl Marius 
Surgent.

Cornel POENAR

AGENȚIA NAȚIONALA PENTRU OCUPARE 
Șl FORMARE PROFESIONALA 

CENTRUL DE PREGĂTIRE Șl PERFECȚIONARE 
A PERSONALULUI PROPRIU

Anunță concurs în data de 6 octombrie 1999 
pentru ocuparea postului de:

• Administrator;
Informații suplimentare (condiții generale, 

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

Comunicat
Vă facem cunoscut că în data de 21.10.1999 se va 

organiza concurs pentru ocuparea postului de director 
administrație publică locală din cadrul Aparatului 
propriu al Consiliului local al municipiului Deva.

Condiții de participare:
- Facultatea de științe juridice - cu diplomă de 

licență
- Vechime în specialitate - minimum 7 ani

Actele necesare pentru înscriere la concurs:
* cerere de înscriere la concurs
■ curriculum vitae
■ recomandare de la ultimul loc de muncă
* adeverință medicală
* cazier judiciar
* copie după diploma de studii
* copie după carnetul de muncă
Bibliografia va fi afișată la afișierul Primăriei 

municipiului Deva cu sediul în Piața Unirii nr. 4.
Depunerea dosarelor se va face la Biroul Resurse 

Umane Salarizare până la data de 14.10.1999, între orele
l 8-10.30 și 14.00-15.30.

................

1999-Anul 
consolidării reformei 

în învâtămâni
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între problemele cele mai 
importante dezbătute vineri la 
Deva în cadrul conferinței de 
presă a PSDR învățământul a 
ocupat un loc aparte. Dl Ionel 
Moș, inspector general la ISJ 
Hunedoara, a prezentat în 
sinteză problemele la zi din 
învățământul școlar hunedo- 
rean, apreciind că 1999 
reprezintă anul consolidării 
reformei în acest domeniu. 
„Dacă 1998 a înregistrat cea 
mai mică cifră din ultimii ani 
privind numărul necalificaților de 
aproximtiv 700, în această 
toamnă numărul de posturi 
rămase pentru ultima etapă de 
clarificare a personalului 
necalificat depășește puțin o 
sută. Prezența a 1132 de 
solicitări pentru posturile rămase 
libere în această toamnă ne dă 
garanția că cei care vor lucra în 
învățământ vor fi cadre bune."

Deși după o vară fierbinte s-a 
rezolvat în cea mai mare parte 
problema personalului, dificul
tățile mari în învățământ rămân 
cele legate de finanțarea 
investițiilor, lucru apărut odată 
cu Legea finanțelor publice 
când, mai puțin salariile, banii 
pentru școli sunt asigurați de la 
bugetele locale.

„Lipsa banilor în bugetele 
consiliilor locale, a mai precizat 
dl Ionel Moș, face imposibilă 
alocarea a zeci de miliarde de lei 
pentru finalizarea unor investiții 
în condițiile când primăriile nu

făceau față efectuării unor 
reparații."

Dificultăți mari rămân și în 
sfera asigurării banilor 
necesari plății salariilor 
cadrelor didactice pentru luna 
septembrie, motiv ce a creat 
numeroase discuții. Printr-o 
soluție de moment, în urma 
unei ordonanțe de Guvern, 
după toate probabilitățile 
salariile se vor plăti astăzi în 
școlile hunedorene iar 
problema salariilor pentru 
lunile următoare se va 
definitiva pentru acest an 
numai odată cu rectificarea 
bugetului.

Anul școlar 1999-2000 va 
rămâne unul de referință, 
întrucât se va extinde 
aplicarea programului cadru 
până la clasa a noua inclusiv, 
cât și prin revederea 
programelor școlare pentru 
clasele X-XII în sensul 
simplificării tematicii și al 
eliminării supraaglomerării 
elevilor.

Promovarea și a altor 
măsuri, privind disciplinele de 
învățământ începând din 
acest an, a mai fost de părere 
dl Ionel Moș, va pune 
învățământul pe o nouă bază 
menită să asigure o pregătire 
corespunzătoare întregului 
învățământ de la clasa întâi 
până la terminarea liceului.

Cornel POENAR

SPITALUL CF SmiERIJA
organizează în termen de minimum 15 

zile de la data apariției în ziar concurs 
pentru ocuparea postului:

- Registrator medical
Informații privind participarea la 

concurs și tematica, la sediul unității din 
Simeria, str. Avram Iancu, nr. 26 sau la 
telefon 260681.

Program de reparații 
pentru școli

Printr-un program al Băncii Mondiale, județului Hunedoara i se 
var aloca un milion de dolari pentru reparații în școli. în anexele 
programului se specifică că aceste sume pot fi folosite numai la 
consolidări. Procedeul de stabilire a acestor consolidări este extrem 
de complex, fapt ce a cuprins în acest program numai trei școli din 
județ. întrucât destinația banilor este foarte exactă, județul 
Hunedoara nu va putea folosi integral acești bani, o parte fiind 
transferați în alte județe unde se îndeplinesc condițiile cerute de 
Banca Mondială.

Această finanțare, s-a apreciat de către dl Ionel Moș, 
inspectorul general școlar al județului Hunedoara, ar putea con
duce la ideea că, "deși s-au primit bani, conducerea ISJ nu a 
fost în stare să-i folosească”.

"Banii primiți prin aceste programe au o destinație foarte exactă 
și nu pot fi folosiți în alte scopuri deși sunt multe greutăți în școli iar 
orice abatere de la destinație reprezintă o deturnare de fonduri", 
s-a mai apreciat de către reprezentantul ISJ Hunedoara.

Corne/ POENAR

SC FARES SA ORAȘTIE producător de băuturi 
alcoolice, ceaiuri aromate și medicinale, arome alimentare și 
concentrate

ANGAJEAZĂ
AREA SALES MANAGER

Se cere:
- dinamism, angajament și loialitate
- abilitate în stabilirea de contacte și relații cu clienții
- calități de organizator
- cunoștințe calculator
- permis categoria B

- studii superioare
- experiență în domeniu
- domiciliul în Deva

Se oferă:
- salariu atractiv
- mașină servici

- telefon mobil

Curriculum vitae se trimit prin fax 054/241942, până în data de 
27.09.1999. Informații suplimentare la tel. 094-553021.

■s
I
I
I

\ Banca Agricolă SA
i
i

Sucursala Hunedoara-Deva
vinde la licitație Imobil: apartament compus din 3 I 

| camere șl dependințe, situat în Deva, b-dul Decebal, bl. ■ 
. N, ap.10, proprietatea Iul Pâncotan Nelu șl Pâncotan ! 
I Mariana. >
i Licitația va avea loc în data de 29 septembrie ora 10 | 
■ fa biroul executorilor Judecătorești de pe lângă ■ 
. Judecătoria Deva. '

Informații la telefoane 054/213911,213949, Banca 1 
| Agricolă SA Deva. I
| în caz de neadjudecare licitația se va repeta la | 
ydouă săptămâni. j

CICIEICIIT IBANIK 
IE IE VA

vinde la licitație publică, organizată în data 
de 27.09.1999, ora 1O.OO, Ia Judecătoria Deva, 
următoarele bunuri:

- spațiu comercial situat în Deva, Aleea 
Crișului, nr. 5;

- apartament (vilă) 5 camere, garaj, curte, 
situate în Deva, str. B. St. Delavrancea, nr. 13;

- fermă 111 ari, situată în Bîrcea Mică;
- fermă situată în Bîrsău;
- izotermă lOt, an fabricație 1991, 

autofurgon IO t, an fabricație 1984, agregate 
frigorifice;

- autoutilitară IFA, an fabricație 1989;
- vitrină frigorifică, butoaie bere, casă bani, 

aparate aer condiționat. Informații 
suplimentare la sediul băncii din Deva, str. 1 
Decembrie, nr. 16 sau la telefon 211853.

• I

SC METALOTEX SA 1)EVA
ANUNȚĂ:

Adunarea Generală a Acționarilor de la SC
Metalotex SA Deva. întrunită în ședință extraordinară în data 
de 05.08.1999, a adoptat Hotărârea nr. 53 prin care s-a stabilit 
organizarea concursului de selecție a administratorului/ 
administratorilor și componența nominală a Comisiei de selecție, 
în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a 
Guvernului României nr. 49/1999. Selectarea administratorului/ 
administratorilor se va face în conformitate cu prevederile 
Normelor metodologice privind încheierea contractelor de 
administare aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 
364/1999 și a Procedurilor aprobate de către Comitetul Director 
al Fondului Proprietății de Stat prin Hotărârea nr. 52/11.06.1999. 
Ofertele se vor transmite, de către candidați, în plic închis și vor 
conține documentele care să ateste îndeplinirea condițiilor minime 
obligatorii prevăzute la art. 9; art.13 lit. a), b) și d) sau, după^az, 
la art. 10, precum și propunerile prevăzute la art. 13 lit c) și e) din 
Normele metodologice aprobate prin HG nr. 364/1999. Ofertele 
se vor depune la sediul societății comerciale, până la data de 
26.10.1999, ora 15.00.

Prezenta CERERE DE OFERTĂ, anexele acesteia, precum și 
celelalte documente prevăzute la art. 8 lit. a) până la g) din 
Normele metodologice menționate mai sus, se pot procura, 
contra cost, de la sediul societății, serviciul PERSONAL, începând 
cu data de 27.09.1999. Desemnarea câștigătorului concursului 
se va face pe baza punctajului obținut ca urmare a evaluării, 
inclusiv pe bază de interviu, a ofertelor prezentate de către 
candidați. Interviul candidaților cu plenul Comisiei de selecție se 
va desfășura la data de 28.10.1999, la sediul societății 
comerciale, ora 10.00. După parcurgerea etapelor prevăzute la 
punctul 9 al (1), (2), (3) și la punctele 10; 11; 12 din Procedurile 
aprobate de către Comitetul Director al FPS prin Hotărârea nr. 52/ 
11.06.1999, administratorul/administratorii selectat/ți ca urmare a 
obținerii punctajului maxim va/vor negocia și semna Contractul 
de administrare în conformitate cu prevederile art. 17 din 
Normele metodologice aprobate prin HG nr. 364/1999. Proiectul 
Contractului de administrare este cel prezentat în ANEXA Nr. 3 la 
Normele metodologice aprobate prin HG nr. 364/1999._



Vodă, nr. 12 A. Tel. 233246 
(2917)VANZARI

CUMPĂRĂRI F
• Vând casă Brănișca, 

două camere, anexe. 
Informații, familia Sabău 
Liviu nr. 149. (7414)

• Vând casă două 
camere, anexe, ultracentral, 
teren 278 mp, posibilități 
privatizare, preț 22.000 
USD. Tel. 211820.’(7421)

• Vând casă 3 camere 
cu toate dotările, comuna 
Ghizela, județul Timiș, 
ocupabilă imediat. Tel. 056/ 
144274.(7356)

• Vând casă, curte și 
grădină bună - Gurasada, 
nr. 29. Informații la Gothatea 
nr. 6. (7603)

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

• Vând casă Turdaș, nr. 
197, preț negociabil, familia 
Munteanu Aurel. (7103)

• Vând garsonieră în 
Simeria. Informații tel. 
262458 sau 094/297063.

• Vând urgent casă 
bătrânească, cu curte, 
grădină, apă, gaz. Deva, 
Al.Socului 4, tel. 216925. 
(7279)

• Vând remorcă auto 
pentru tractor, 5 tone, 
basculabilă, numere noi, 
Soimuș, nr. 66. Tel. 668284. 
(7412)

• Vând Dacia 1300, stare 
perfectă. Telefon 224886. 
(7356)

• Vând urgent Fiat 
Regata Combi Diesel, 
model 1988,înmatriculat. 
Preț 3500 DM. Tel. 092/ 
605095. (7432)

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

• Vând Opel Kadett GSI, 
fost înmatriculat temporar, 
1300 DM, tel. 092/502089 
(7102)

• Vând Skoda 120 L, 
stare bună, cu multe piese 
de rezervă noi. Tel. 714290, 
după ora 16. (6597)

• Vând Dacia 1310, an 
fabricație 1984, preț 
8.500.000, negociabil. 
Informații Boantă Paul, 
Păclișa. (6911)

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

• S. C. DANEROM 
Impex Internațional Deva 
vinde en gros pentru 
societăți comerciale, unități 
militare, școli, cantine, 
următoarele produse pentru 
iarnă: fasole uscată, ceapă, 
varză, castraveți, us
turoi, cartofi. Comenzi la tel. 
054/223950, 092/294320. 
(7351)

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

• Vând convenabil 4 
mașini de cusut industriale. 
Deva, telefon 213476, 
626698.(7358)

• Vând orice teleco-

analiză de ofertă în vederea 
efectuării evaluării unui 
autotractor tip Roman. 
Ofertele se depun până la 
data de 30 09 1999, la sediul 
EM Țebea, compartiment 
tehnic. Pot participa: experți 
autorizați sau societăți 
comerciale specializate.

mandă pentru televizor (155 
000 lei), video, satelit. 092/ 
368868 (OP)

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

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

• Vând chioșc aluminiu, 
15 mp, preț 15 milioane lei. 
Tel. 724561 (6594)

PIERDERI

• Pierdut carnet șomaj 
pe numele Ivănoiu Dorina. îl 
declar nul. (2277)

• Pierdut buletin de 
identitate seria GD, nr. 
0144612 pe numele lakab 
Ludovic. îl declar nul. (6595)

• Pierdut carte de muncă 
Cerna Tiberiu Valentin. O 
declar nulă. (6912)

ÎNCHIRIERI

• Primesc în gazdă două 
fete. Informații Deva, tel. 
212262.(7420)

• Ofer spre închiriere 
apartament mobilat, central. 
Telefon 216399. (7424)

OFERTE DE 
SERVICII

• Societate internațională 
de import oferă imediat 
locuri de muncă cu câștiguri 
500000 - 700000 lei/ 
săptămână. Angajăm 
persoane fără experianță, 
studenți, șomeri. Tel. 
621446,'092/565828. (7099)

• Angajăm zidari, 
zugravi. Tel. 092/281874. 
(7430)

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

• S.C. Dual SRL Deva 
organizează cursuri de 
formare operatori PC și 
utilizare program CIEL. Vă 
oferă ordonanța 77 (listă și 
fișier de transmis), programe 
CIEL contabilitate, gestiune, 
salarii, imobilizări. Informații 
la telefon 230449, 211446

• ANEVAR- CT 

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

• Notar Public Orșa Ana 
anunță schimbarea sediului 
biroului notarului, în Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 63 A. 
(7427)

• S.C. Mercur SA 
organizează în data de 07 
10 1999, ora 10, la sediul 
societății, licitație pentru 
vânzarea imobilului “Birouri- 
cantină Gurabarza". 
Informații tel. 054/650958, 
650968(8306)

• E.M. Țebea, cu sediul 
în Brad, str. A. lancu, nr. 85, 
tel. 651910, 651911, fax 
650871, organizează în ziua 
de 1 octombrie 1999, ora 10,

DECESE

VREMEA
Vremea va fi în 

general frumoasă. 
Cerul variabil va 
prezenta înnorări mai 
accentuate la deal și la 
munte, unde după- 
amiaza izolat vor cădea 
averse de ploaie. 
Vântul va sufla slab 
până la moderat. 
Temperaturile maxime 
vor fi cuprinse între 22 și 
28 grade, cele mai 
ridicate valori fiind de 
așteptat în sud-estul 
țării, iar cele minime 
între 6 și 16 grade 
Celsius. Dimineața, în 
zonele joase, local se 
ya produce ceață.

IZVORUL 
MINUNILOR

Băuturi răcoritoare ca rb o gazoase în butelii de plastic de 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2 șf 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.

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

MERCHANDISER
• Bartha Laszlo anunță 

dispariția după o grea 
suferință a dragului său 
frate

ZOLTAN FERENC 
BARTHA

înmormântarea are loc 
azi, 22 septembrie, ora 15, 
la Capela Cimitirului Re
format, str. Mihai Emi- 
nescu, Deva. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace ! 
(7436)

cc®.
PUBLICITATE 

l?W

USER"
Scăderi semnificative ale 

stratului de ozon în zona arctică
Conform datelor furnizate de Organizația Meteorologică 

Mondială, pentru câteva zile la rând, la începutul acestui an, a 
fcst înregistrat un deficit record al stratului de ozon, de 4S%, 
deaspura regiunilor sub-polare, pe o arie cuprinzând 
Groenlanda, peninsula Scandinavă șl partea de vest a Rusiei 
arctice.

Cea mal scăzută valoare de ozon, cu puțin sub 200 m atm 
cm, a fost raportată în această regiune cu ocazia câtorva 
măsurători izolate. In comparație cu valorile de ozon scăzute 
înregistrate în Antarctica, unde “gaura de ozon", cu o întindere 
de mal mult de 20 milioane km pătrațl, a fost semnalată pentru 
o perioadă de peste 40 de zile în timpul primăverii antarctice a 
anului 1996, de la sfârșitul lunii august până în decembrie, 
co rstitulnd un record din punctul de vedere al duratei, gaura de 
ozon din Arctica din anul 1998 a durat numai câteva săptămâni. 
Ea este însă cu atât mal îngrijorătoare cu cât se află în regiuni 
relativ populate. Este cunoscut faptul că scăderea stratului de 
ozon Implică o creștere a radiațiilor ultraviolete, care au un 
efect nociv asupra sănătății ecosistemelor.

X

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

f ' ............ ..

Societatea Comercială 
Orăștietrans SA Orăștie

str. Unirii, nr. 76
Comisia de selecție a administratorilor, constituită în baza Hotărârii 

AGEA de la SC Orăștietrans SA Orăștie, nr. 2, din 16.08.1999 și în 

conformitate cu dispozițiile art. 4 (1) din Normele metodologice privind 

încheierea contractelor de administrare aprobate prin H.G. 364/1999, 

aduce la cunoștința celor interesați ca în data de 23.10.1999, ora 10, se 

organizează la sediul SC Orăștietrans SA Orăștie CONCURSUL DE SELECȚIE 

A ADMINISTRATORILOR în conformitate cu dispozițiile art. 3 (1) din 

Normele metodologice privind încheierea contractelor de administrare 

aprobate prin H.G. 364/1999.

Ofertele se depun în plic sigilat la sediul societății, până la data de 

22.10.1999, ora 14, și vor conține documentele care să ateste îndeplinirea 

condițiilor minime obligatorii prevăzute la ort. 9, art. 13, lit. a, b, c, sau, 

după caz, la art. 10, precum și propunerile prevăzute la art. 13, lit. c și e din 

Normele metodologice aprobate prin H.G. 364/1999.

Cererea de oferta, anexele acesteia, precum și celelalte documente 

prevăzute la art. 8, lit. a până la g din Normele metodologice menționate, 

se pot consulta la sediul societății în zilele lucrătoare între orele 9-14 în 

baza unui acord de confidențialitate, începând cu data de 22.09.1999.

Relații suplimentare la telefon: 054/241495.
ț ■ . . . »

ERICSSON
A1018s

■ _ f J

La prețul ăsta 
să tot vorbești

Până la 15.10 oferta CONNEX:
- conectare gratuită.
- două luni de abonament gratuit.**
- valabil și pentru CONNEX START cu abonament 

de numai 5 $.
Până la 15.10 oferta QUASAR:
- te conectezi*** și primești pe loc un tricou MYX.

X

BRAD- Mag.QUASAR, Str. Republicii, nr.11, tel. 054-651.517 
ORĂȘTIE - Mag.QUASAR, Str. Eroilor, Bl. E, parter, tel. 054-247.540 

HUNEDOARA - Mag.QUASAR, Bd. Dacia, nr.37, bl.47, parter, tel. 054-740.647

H* Fără TVA, în limita stocului disponibil șl numai cu conectare la CONNEX. ** I, a-ll-a șl numai pentru serviciile vocale. *** Fără telefon ERICSSON A 1018a.
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Excepția de la regulă...
Imaginea unităților 

școlare din localitățile rurale 
tinde să fie, în ansamblu, una 
defavorabilă, argumentele cel 
mai des invocate în acest sens 
fiind deteriorarea clădirilor și 
condițiile igienico-sanitare 
improprii, dotările
insuficiente, absența cadrelor 
didactice calificate ș.a. Pentru 
o mică parte dintre aceste 
școli perspectivele par ceva 
mai încurajatoare,
beneficiind de finanțări prin 
intermediul unor programe 
mondiale; dar majoritatea 
unităților trebuie să se 
descurce cum pot, rămânând 
tot mai strâns la cheremul 
bugetelor sau intereselor lo
cale.

In satul hunedorean 
Hășdău, starea actuală a școlii 
generale demonstrează însă 
că poate fi și altfel; că atunci 
când se vrea cu adevărat ceva 
și se fac eforturi pentru asta, 
situația ce rezultă poate fi mai. 
bună decât cele prezentate în.

rândurile de mai sus. 
Transferată imediat după ’90 
din localul școlii din satul 
centru de comună (Toplița) în 
cel actual din Hășdău, 
unitatea a căpătat o nouă față 
pe parcursul anilor; așa încât, 
în prezent este una dintre 
puținele unități școlare de la 
sate care are grup sanitar și 
apă curentă; în plus, anul 
acesta s-a reușit și 
împrejmuirea curții (pe de 
altă parte, însă, e păcat că, 
fiind prea puțini elevi la 
Toplița - doar patru în acest 
an școlar - fostul sediu al școlii 
generale, destui de 
impunător de altfel, riscă să 
fie supus inevitabilului proces 
al degradării).

In sprijinul celor 
precizate anterior am putea 
adăuga și alte elemente 
menționate de dna directoare 
Constanța Tausch, referitor la 
încadrarea dascălilor; cu 
excepția disciplinelor istorie- 
geografie și limbi moderne, la

toate celelalte predau cadre 
didactice calificate, începând 
cu acest an școlar nemaifiind 
cazul organizării claselor 
simultane la ciclul 
gimnazial. De asemenea, 
dacă prin alte părți 
abandonul școlar reprezintă 
deja o dificultate,
interlocutoarea noastră 
afirma că aici, de când e 
dumneaei dascăl (adică de 
cca 40 de ani), nu s-a pus 
problema acestuia sau a 
absenteismului.

Cam acestea ar fi “bilele 
albe” ale Școlii Generale 
din Hășdău; pentru că, în 
privința dotării cu material 
didactic și mobilier (ca să nu 
mai vorbim de aparatură 
modernă), nu mai prea 
există deosebiri față de cele 
mai multe unități școlare 
din mediul rural românesc, 
aflate într-o suferință 
cronică de ani buni de zile...

Georgeta BÎRLA

Autoritățile> 

vor găsi 
locuri de 
muncă și 
pentru 

greviștii 
foamei din 

Lupeni

Guvernul a 
introdus un preț 

național de 
referința al 

energiei termice
(Urmare din pag. 1) 

lei lunar. Valoarea 
compensațiilor acordate de 
primării nu trebuie să 
depășească, insă, cuantumul 
cheltuielilor lunare cu 
Încălzirea.

Cu toate că statul acordă 
bani pentru acoperirea unor 
cheltuieli de distribuție și 
pentru sprijinirea familiilor cu 
venituri mici, la plata încălzirii, 
introducerea prețului național 
de referință reprezintă ultima 
etapă a eliminării subvențiilor 
încrucișate. “Instituirea 
subvențiilor încrucișate este 
cea mai proastă măsură luată 
vreodată în economia 
românească", a spus 
Stăiculescu.

După un proces care a durat un an de zile

10 miliarde lei de la
REMIN Baia Mare

pentru CNH Petroșani
în urmă cu 1 an în actele contabile ale CNH - 

Petroșani apărea o creanță de 10 miliarde lei, sumă 
cș trebuia achitată de SC REMIN Baia Mare. Așa 
stând lucrurile și datorită faptului că REMIN Baia 
Mare a evitat să-și plătească această datorie, CNH - 
Petroșani a dat în judecată această societate.

Judecătoria Petroșani a dat câștig de cauză 
CNH, SC REMIN Baia Mare fiind obligată să plătească 
cele 10 miliarde de iei. Valeriu Butulescu, consilier 
CNH, a precizat în acest sens următoarele: 
“înțelegem situația celor de la REMIN, dar și situația 
noastră este destul de dificilă. în final am căzut de 
acord cu cei de la REMIN să ne restituie acești bani 
în produse. Suntem de părere că justiția și-a spus 
cuvântul.

Mihaela FĂGAȘ

Atât vineri cât și luni, o 
comisie formată din 
reprezentanți ai Prefecturii 
Hunedoara, Oficiului 
Prefectural Petroșani și 
AJOPF Deva (Mihai 
Munteanuj s-a deplasat la 
Lupeni în vederea identificării 
agenților economici dispuși 
să-i angajeze pe cei 162 de 
greviști ai foamei din Lupeni. 
Până în prezent au fost 
identificate 10 locuri de 
muncă la firma Comexim - 
Lupeni, 25 la Compet, 10 la 
Sartex și a rămas în discuție 
firma Antrax ce. dispune de 
10 locuri, Gerard (2) și încă 
15 locuri la Sartex.

Aceeași comisie va 
negocia și astăzi cu agenții 
economici și greviștii foamei 
din Lupeni pentru găsirea de 
locuri de muncă pentru toți 
greviștii din Lupeni. Mihai 
Munteanu - director interimar 
al AJOPF, ne-a declarat: 
“Dacă greviștii foamei 
continuă să refuze locurile de 
muncă găsite de noi, atunci 
acestea vor fi date șomerilor 
care sunt în evidența oficiului 
forțelor de muncă în 
așteptarea unui loc de 
muncă."

în cazul în care greviștii 
foamei din Lupeni vor accepta 
locurile de muncă, aceștia 
vor primi salarii cuprinse 
între 400.000 - 600.000 lei, 
încadrarea fiind cu carte de
muncă pe 
nedeterminată.

durată

Mihaela FĂGAȘ
J-

Anunță intenția de 
majorare a tarifelor 
practicate cu un 
procent de 10% 
începând cu data de 
01.09.1999.

Majorarea este 
urmarea creșterii 
prețurilor la combus
tibili, lubrifianți, 
cauciucuri și piese de 
schimb auto, precum 
și a altor cheltuieli 
strict necesare desfă
șurării corespunză
toare a activității de 
salubrizare in muni
cipiul Deva și unele 
localități limitrofe.

Vă mulțumim 
pentru înțelegere.

SC Dorr’s International 
Impex SRL Simeria-Fischdorf

Firmă germană angajează prin concurs 
personal calificat din toată țara in meseriile de 
barman-ospătar, bucătar și cameriste, vârsta de la 
20-40 ani, bun cunoscător de limba germană.

Firma asigură contracte de muncă pe o durată 
de 18 luni pentru câteva din cele mai renumite 
hoteluri și restaurante din Germania.

Se asigură masa și cazarea, iar salariul va fi 
după tarifele germane. Pentru relații 
suplimentare șl obținerea formularelor tip vă 
rugăm să sunați la SC Dorr’s Internațional Impex 
SRL Simeria, telefon 054-261316. Timpul de 
înscriere la concurs - 7 zile de la data apariției 
prezentului anunț.

ANUNȚ

SC GERMISARA SA
Scoate la vânzare 4 garnituri de mobilă 

dormitor import Italia, noi.
Licitația se va desfășura la sediul societății 

din Geoagiu Băi, Hotel Diana, etaj 1, în data de 
27.09.1999, ora 12.

Prețul de pornire a licitației este de 
22.300.000 lei, inclusiv TVA/ garnitură.

După adjudecare se va depune 30% din 
valoare, iar diferența în decurs de 30 de zile.

Mobilierul se va elibera numai după achitarea 
integrală a sumei.

Taxa de înscriere la licitație este de 50.000 lei 
și se va depune la casieria unității.

Licitația se va repeta în fiecare zi de luni până 
la vânzarea totală a mobilierului.

PUBLICITATE

în plus Ia oricare din restaurantele 
McDonald’s din Timișoara, Arad, 

Oradea, Baia Mare și Deva 
în perioada 20.09-31.10.1999 

cumpărând 6 Happy meal-uri veți

• Happy Meal Hamburger: un hamburger, o porție mică de cartofi, 
o băutura răcoritoare mică+JUCĂRIE
• Happy Meal Cheeseburger, un cheeseburger, o porte mică (te cartofi, 
o băutură răcoritoare mică+JUCĂRIE
• Happy Mea! Chicken McNuggets: Chicken McNuggets * 4, o porție 
mică de cartofi, o băutură râcontoare mică + JUCĂRF

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 
A JUDEȚULUI HUNEDOARA

f

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.O. 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.

LUBRIFIN Vferfnr
X matfiutm dwMeawwtM,! y w w V■
Pentru motoare * Asigură consum minim de ulei * pornire ușoară la 
— . - . temperaturi scăzute ■ reduce uzura pieselor în mișcare *

iese SI conservă motorul pe timpul staționării • mărește durata

pe benzina de funcționare și reduce cheltuielile de întreținere
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