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In atenția Senatului

Transformarea Văii Jiului în zonă 
turistică de interes național

Comisia Economică a 
Senatului a pus, miercuri, 
în discuție posibilitatea ca 
Valea Jiului să devină zonă 
turistică de interes națio
nal, urmând să înainteze 
Guvernului României spre 
aprobare un proiect de 
lege în acest sens.

Vicențiu Găvănescu, 
președintele Comisiei Eco
nomice a Senatului, apre
ciază că prin aprobarea 
acestui proiect se urmă- 
reștecaturismulsăfieo 

alternativă reală la mineritul 
din Valea Jiului. Realizarea 
acestui proiect propus de o 
fundație se va desfășura în 
cinci etape, va costa 136 
milioane USD și va crea 
5000 de locuri de muncă în 
zonă.

O parte din costul 
realizării proiectului va fi 
suportată de Agenția 
Națională pentru Dezvoltare 
Regională, deoarece Valea 
Jiului a fost declarată zonă 
defavorizată, iar cealaltă 

parte din costuri va fi 
suportată din finanțări 
exterioare.

Dl. Găvănescu a 
declarat că va cere 
sprijinul premierului Radu 
Vasile în realizarea 
acestui proiect.

La discuție au 
participat reprezentanți ai 
Ministerului Industriei și 
Comerțului și ai Ligii 
Sindicatelor Miniere din 
Valea Jiului.

Mihaela FĂGAȘ

Greviștii foamei din 
Lupeni amenință că 

iși vnr da f ne
Greviștii foamei din orașul 

Lupeni amenință că începând 
de azi toți (162) își vor da foc la 
interval de 30 de minute unul de 
celălalt. Ei sunt nemulțumiți de 
faptul că nu s-au găsit decât 
45 de locuri de muncă, locuri 
ce au fost acceptate de 
protestatari fără ca aceștia să 
renunțe la grevă, până când nu 
vor fi găsite locuri de muncă 
pentru toți.

Primăria orașului Lupeni a 

început de ieri acordarea unui 
ajutor de refacere de câte 
800.000 lei pentru fiecare 
grevist, iar RAAVJ a făcut o 
donație de 65.000 lei - 
reprezentând alimente pentru 
fiecare familie a greviștilor 
foamei din Lupeni.

Având în vedere faptul 
că jumătate dintre greviștii

____________ M. FĂGAȘ 
(Continuare în pag. 2)

Cuvinte libere...

Cercul ... matematic 
al șubrezirii 

învățământului
f

Jmi vine foarte greu să-mi aleg...cuvintele libere din care să 
alcătuiesc cuvinte potrivite, pentru a-mi estompa cât de căt revolta 
în fața grevgi liceenilor împotriva matematicii (II?). Căci, evident, 
dacă aș da curs cuvintelor definitorii ale acestui gest, acestea ar 
fi: libertatea - de-a-ne-face-de-cap și nesimțirea!

Prima sintagmă este de fapt cam singura “victorie" a Revoluției 
din Decembrie 1989, sau a capitalismului asupra socialismului 
și cam singura cucerire zisă democratică - dacă Democrație 
înseamnă dreptul de a huidui. Drept ce și-l revendică de vreo trei 
ani și elevii și absolvenții de liceu. Au fost greve și scandaluri 
împotriva măririi numărului de materii la bacalaureat, mișcări 
școlare în urma cărora ministrul de-atunci al învățământului, 
nefericitul Virgil Petrescu, și-a pierdut slujba. După care, nici 
înlocuitorul său, Andrei Marga, n-a dus-o mai bine în vara lui 
1998, cu invenția sa, bacalaureat cu subiecte televizate și 
apreciere standardizată. Acum, marți adică, niște liceeni au 
protestat și, poate, boala va fi molipsitoare, împotriva matematicii 
ca obiect obligatoriu la bacalaureat pentru absolvenții profilului 
real II!

Cum adică, dragă Viitor al Țării? Vrei să ajungi inginer sau 
economist cu examen de gimnastică, de sport, de muzică sau de 
franceză? Nu e suficient că în sesiunea din toamna asta, cu 
ajutorul mediilor de la bacalaureat, foarte mari, chiar s-au ajuns 
studenți la Științe economice, unii absolvenți cu 10 la Română și 
Engleză? Dar cu 7 la mate... Și-atunci, ce specialiști vor gestiona 
peste 10-20 de ani Țara asta? Ca ăștia 15.000 de astăzi?

Nu sunt eu adeptul aritmeticii. Dimpotrivă. Matematica mi se 
pare un fel de... Limba chineză. Dar, n-am încotro, trebuie să 
recunosc că fără matematică... nimic nu e. la gândiți-vă bine că, 
într-adevăr, matematica este peste tot. Iar dacă sunteți liceeni la 
real, de ce mai faceți tărăboi împotriva matematicii, care e obiectul 
fundamental al opțiunii voastre?

Puțin bun-simf, dragilor! Și-un pic de minte. Nu vă mai luați 
după părinți exaltați, care umplu curțile liceelor în zilele 
bacalaureatelor și care “știu" tot cine ce a făcut, cine căt a plătit, 
care profesor căt a primit, cine cui i-a pus pile, las' că știm noi, 
ce naiba, dar mergem la Minister și facem scandal, și facem 
ordine, și-l schimbăm și pe Marga, de n-o face cum zicem.

Boală molipsitoare, care se transmite copiilor, cărora părinții 
nu le mai cer să învețe, ci să facă greve. Dar și părinții ăia știu ei 
câte ceva, că i-au văzut în vară pe dascălii greviști, pe doamnele 
și domnișoarele profesoare îmbrăcate ca la parada modei, de 
ale căror gâturi, urechi și mâini atârnau sute de grame de aur.

Și uite așa se închide cercul vicios al unui învățământ mâncat 
de boli și părăginit, cerc în care sunt înlănțuiți dascălii, părinții și 
elevii deopotrivă, toți împreună șubrezind o Instituție fundamentală 
a societății scăpată de sub supravegherea Statului și tocmai de 
aceea, aptă de a fi coruptă și măcinată de convulsii interne, cam 
false însă...

Nicolae STANCIU
\__________________________________ ______________ /
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Până să pot cânta la saxofon 
mai trebuie să beau mult lapte!

Foto: Traian MÂNU

O întrebare fără răspuns

Mai este agricultura
o prioritate?

La instalarea sa în funcția de premier, dl 
Radu Vasile a spus că pentru cabinetul său 
agricultura va reprezenta o prioritate între 
priorități. De la a spune până la a transpune în 
realitate o deviză sau un crez este însă, cum 
se întâmplă și în cazul de față, un drum foarte 
lung și anevoios de străbătut. Dacă ministrul 
electronist al agriculturii, dl Mureșan, a avut 
unele intenții, favorabile pentru susținerea 
agriculturii, în sensul de a obține o subvenție 
mai substanțială, în care scop a inițiat o serie 
de proiecte care să fie date sub formă de 
ordonanțe de urgență, iată că acestea s-au 
izbit de zidul ridicat de FMI, care nu dorește să 
intrăm în competiție cu agricultura, să copiem 
metodele de subvenție ale țărilor occidentale. 
De ele s-a ales însă praful, că nimeni nu mai 
știe dacă se va da motorină la preț 
subvenționat, dacă plata pentru ea se va 
putea face sau nu la valorificarea recoltei. Nici 
problema primei pentru grâul de panificație nu 
s-a clarificat încă.

Pentru a vedea cum este încurajată 
agricultura, să vedem ce sprijin primesc

agricultorii pentru cumpărarea de tractoare și 
utilaje agricole cu dobândă subvenționată. Pe 
lângă faptul că se cer niște condiții greu de 
îndeplinit, în cazul unor utilaje de valori mai 
mari (cum este cazul tractoarelor de 65 de 
cai putere, care acum costă circa 160 
milioane lei, cu toate că în 1989 prețurile la 
autoturismul Dacia erau egale cu ale 
tractoarelor - în jur de 70-80 mii lei, însă în 
prezent tractorul este de peste trei ori mai 
scump decât Dacia), trebuind ca beneficiarul 
- deci cumpărătorul, care de regulă este 
agricultor, deci trăiește în mediul rural, să aibă 
și o locuință la oraș cu care să gireze 
împrumutul (I).

S-a tot bătut monedă, în special după 
1996, cum că s-ar dori să se formeze în țară 
și o clasă de mijloc, în care și agricultorii să-și 
găsească un loc distinct, având în vedere că 
nu putem avea o țară bogată cu oameni 
săraci. Cum să ajungă însă țăranul român om

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)

Elevii 
protestează

Protestul clasei de 
chimie-biologie de la Liceul 
Teoretic “Traian”din Deva 
a continuat și ieri, sub 
forma grevei japoneze. 
După cum se știe, elevii s- 
au solidarizat cu colegii lor 
din București și din alte 
orașe ale țării de la 
aceleași profile, care 
protestează împotriva noii 
prevederi din Legea 
învățământului privind 
susținerea examenului la 
matematică, ca probă 
obligatorie, la examenul de 
bacalaureat din acest an.

Elevii deveni protes
tează însă în mod pașnic, 
fără a perturba desfă
șurarea cursurilor la clasă, 
ei declarând ieri (până la 
închiderea ediției ziarului 
nostru) că așteaptă 
rezultatul negocierilor ce 
au loc la București. (G.B.)

AU FOST CREATE PESTE 1.200 
DE NOI LOCURI DE MUNCĂ
Peste 1.200 de noi locuri de muncă 

au fost create, în ultima perioadă, ca 
urmare a creditării unor întreprinderi 
mici și mijlocii (IMM) care angajează 
șomeri, valoarea creditelor acordate în 
acest scop de Banc Post ridicându-se 
la aproape 35 de miliarde de lei, 
informează Agenția Națională pentru 
Ocupare și Formare Profesională 
(ANOFP).

Dintre cele 1.213 locuri de muncă 
nou create, 52,7 la sută au fost 
ocupate de către șomeri.

Acțiunea de creditare a demarat în 
toată țara la mijlocul lunii iunie a.c., iar 
reprezentanții ANOFP și-au exprimat 
speranța ca, prin acordarea acestor 
credite, în cursul anului 1999 să fie 
create aproximativ 3.000 de noi locuri 
de muncă.

Operațiunea de creditare se 
derulează prin Banc Post, instituția 
bancară care a câștigat licitația 
organizată, în acest sens, de ANOFP. 
Termenul de creditare este de maximum 
trei ani, iar creditul nu trebuie să 
depășească 30 de milioane dp lei 
pentru fiecare persoană nou încadrată. 

Solicitanții acestor credite trebuie să 
prezinte băncii Banc Post, în prealabil, 
garanțiile prin care să demonstreze că 
pot acoperi creditele respective.

în acest an, au fost prevăzute în 
buget 150 de miliarde de lei din fondul 
de șomaj, pentru acordarea acestor 
credite subvenționate întreprinderilor 
mici și mijlocii.

împărțirea, în județe, a sumei 
respective a fost făcută, potrivit 
specialiștilor ANOFP, ținând cont de 
modul în care s-au derulat lucrurile anul 
trecut și în funcție de nivelul ratei 
șomajului în județul respectiv. în cazul în 
care, în unele județe, nu vor fi cheltuiți 
toți banii, există posibilitatea redistribuirii 
acestora în altele, unde nevoile de 
creditare sunt mai mari.

Anul trecut, valoarea creditelor 
acordate s-a ridicat la aproape 70 de 
miliarde de lei, însă procedura de 
creditare a demarat abia în luna 
septembrie, din cauză că singura bancă 
interesată a fost Banc Post, de altfel 
cea prin care s-au derulat până la urmă 
creditele.

Traiul de zi cu zi al omului de rând

Sub spectral 
sărăciei

Anii de tranziție prin care 
trece tot românul din ’90 
încoace au determinat multe 

schimbări în viața societății. Din 
nefericire, se fac simțite și sunt 
vizibile mai cu seamă efectele nega
tive ale acestora, toate răsfrânte 
dureros în traiul de zi cu zi al omului 
de rând; și zicând vizibile ne referim 
inclusiv la “urmele” lăsate asupra 
înfățișării unor așezări. Căci 
zăbovind în Teliucul Inferior, 
bunăoară, nu poți face abstracție de 
Ia bun început de fața tristă și 
cenușie a localității (clădiri și stații 
de autobuz în paragină, bănci rupte, 
canalizări înfundate, gropi de toate 
mărimile.în șoseaua principală ș.a.), 
care în fond oglindește chiar starea 
de fapt și de spirit a oamenilor, după 
cum aveam să constatăm stând de 
vorbă cu câțiva dintre locuitorii 

comunei. Poate impresia n-ar fi atât 
de puternică dacă n-am Pi sesizat în 
replicile lor o anumită nostalgie 
după vremurile nu prea îndepărtate, 
când Teliucul asigura locuitorilor săi 
o oarecare bunăstare, diverse acțiuni 
culturale, magazine și serviciile 
necesare etc. E-adevărat că 
dezvoltarea localității s-a realizat 
mai ales pe seama activității 
exploatării miniere; or, oprirea 
definitivă a acesteia a avut ca urmare 
firească începutul alunecării 
localității pe panta sărăciei, în paralel 
cu creșterea numărului de șomeri, 
care la ora actuală reprezintă 
aproximativ jumătate din populația 
comunei.

Georgeta BÎRLA, 
Cristina CÎNDA

(Continuare în pag. 2)
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Sub spectrul 
sărăciei

Greviștii foamei...

(Urmare din pag. 1)

“N-avem apă, dar 
plătim pentru ea”

Trei dintre membrii 
familiei Petrie (tatăl și cei doi 
copii) fac deja parte din 
această categorie, Axenia 
Petric fiind singura salariată 
a familiei. “Vă dați seama că 
în condițiile astea ne 
descurcăm greu, fiindcă toate 
sunt scumpe. Ce să vă mai 
spun? De mult timp cu apa 
stăm foarte rău; ne 
întoarcem, de exemplu, după- 
amiaza de la câmp (în jurul 
orei 18) și n-avem apă să ne 
spălăm, dar de plătit tot 
plătim pentru ea... înainte 
comuna arăta altfel, nu prea 
duceam lipsă de ceea ce 
aveam nevoie; acuma nu mai 
există nici un magazin de 
confecții sau încălțăminte, 
coafor, librăria s-a desființat. 
Seara ți-e frică să ieși pe 
stradă pentru că e beznă peste 
tot, iluminatul public nu mai 
funcționează din iarnă”.

“Nu mai e așa curat, 
cum era odată"

loan Dungaci locuiește 
la bloc și trăiește din cei 
800 000 de lei pensie (după 
aproape 40 de ani munciți 
în mină), plus cei 400 000 ai 
soției. “E greu de tot, abia 
ne descurcăm cu banii, 
trebuie să plătim 
întreținerea (adică și apa pe 
care n-o avem), medica
mentele pentru amândoi, 
care ne costă cam 350-400 000 
de lei pe lună...Viața nu mai 
e ca înainte, acuma se fură 
ca în codru, sunt multe 
birtilri și unii se-mbată, fac 
noaptea gălăgie; în plus nu 
mai e nici așa curat cum era 
odată”.

“Viața e grea acum"
Pe dnele Vereș și F.A. Ie- 

am găsit în spatele unuia 
dintre blocuri, pregătind 
conserve pentru iarnă. 
“Viața e grea acum - ne 
spune cu amărăciune dna 
Vereș. De trei luni am 
rămas în șomaj și am un 
copil cu handicap, încercăm 
să ne descurcăm cu un 
milion de lei pe lună, cât 
primim amândoi”. Familia 
locuiește la etajul 4 și a fost 
nevoită să plătească singură 
repararea acoperișului, 
respectiv 5 milioane de lei, 
pe care i-a împrumutat și îi 
restituie cum și când 
poate...

Dna F.A. recunoaște că 
se descurcă ceva mai bine 
decât alții, având două 
salarii în casă. “Dar tot mi 
se pare scumpă mâncarea, 
de haine sau de altele ce să 
mai vorbim... Numai rechi
zitele pentru fetița mea, 
care este în clasa a IX-a, m- 
au costat 400 000 de lei anul 
ăsta”.

“Veniti să vedeți
I 1

strada Viorele”
O altă localnică, 

pensionară, n-a vrut să-și 
spună numele, dar ne-a 
făcut o invitație: “Să veniți 
să vedeți strada Viorele, 
sunt o grămadă de gunoaie; 
cei de la blocuri aruncă 
mizeria în fața caselor și 
nimeni nu le ridică de- 
acolo. Am fost și la 
Primărie și cei de acolo au 
zis că o să le dea amenzi 
de o să-i usture. Ceva s-a 
mai curățat, dar tot sunt 
încă gunoaie și mizerie”...

Alte comentarii credem 
că sunt de prisos. Am 
conchide citându-1 pe unul 
dintre interlocutorii 
noștri: “Dumnezeu știe ce 
o mai fi...”

(Urmare din pag. 1)

foamei din Lupeni sunt femei, 
agenții economici refuză 
angajarea acestora.

Tot patronii societăților 
comerciale din Lupeni care pot 
oferi locuri de muncă sunt de 
părere că oamenii care stau în 
greva foamei acum dacă vor fi 
încadrați la societățile lor nu se 
știe când nu le va conveni 
ceva și vor declanșa greva 
foamei la locul de muncă, iar ei 
nu au nevoie de așa ceva.

Mai este agricultura 
o prioritate?

(Urmare din pag. 1) 

bogat dacă el de abia își duce 
traiul de la o zi la alta și 
practică o agricultură de 
subzistență?

în loc să dăm agriculturii 
ceea ce i se cuvine, această 
activitate fiind poate singura 
care ne-ar scăpa de necazuri, 
produsele agroalimentare 
având o largă piață de 
desfacere, inclusiv la export, 
nici acum la rectificarea

i Canei DTD i
I Sucursala Transport Dispecer Timișoara cu sediul îiJ 
I Timișoara, str. Piața Romanilor, 11, anunță pentru data de I 
|28.09.1999 licitația pentru lucrarea:
| Protecție antlcorozivă LE A 4oo Kv Mintia - Arad
. Depunerea ofertelor se face până in 28.09.1999, ora 10,. 
'licitația având foc in aceeași zi la ora 10.30.
I___ .____________________ .__________________________ J
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Asociația „Trakimo" 
școlarizează tineri pe o perioadă de 3 ani pentru:

- Contabilitate - contabil autorizat
- Limbi moderne - traducător
- Mass-media - agent publicitar
- Secretariat - secretar

Se primesc candidați cu sau fără diplomă de bacalaureat 
fără examen de admitere. Cursurile se vor desfășura in incinta 
Școlii Gen. Nr.2, Deva.

înscrierile se fac la secretariatul Școlii Gen. Nr. 2. Deva în 
perioada 15.09.1999 - 01.10.1999. Relații suplimentare la 
telefoanele: 054/215014; 054/215265, 092/364354.

.. '

Anghel Tomiță, liderul 
greviștilor foamei, a dat un 
ultimatum Guvernului și 
Președinției că până azi, la 
ora 16,00, dacă nu se ia nici o 
măsură serioasă, în ce-i 
privește pe greviști, el își va 
da foc în fața monumentului 
“Lupeni ’29” și vinovat pentru 
această faptă va fi 
președintele României, care a 
mințit populația Văii Jiului în 3 
august 1997 cu ocazia vizitei 
sale în orașul Lupeni.

bugetului nu este nici o șansă 
să fie sprijinit acest sector 
vital și strategic. Atunci 
despre ce prioritate mai poate 
să fie vorba? Și-o fi schimbat 
oare premierul opțiunile? Din 
moment ce campania agricolă 
de toamnă este pregătită 
foarte slab, recolta anului 
2000 fiind pusă sub semnul 
întrebării, este limpede că 
numai despre priorități 
agricole nu poate fi vorba.

Considerații pe marginea problemelor 
proprietății

Putină aritmetică...>
în ultimul timp se 

vehiculează tot felul de cifre 
ce ar reprezenta 
despăgubirile pe care statul 
român, cică, ar trebui să le 
plătească foștilor proprietari. 
In același timp, multi 
deplâng soarta sărmanului 
buget al țării, care va fi privat 
de veniturile realizate din 
chiriile încasate de la 
locatarii caselor
naționalizate, aflate încă în 
proprietatea statului.
Ambele afirmații sunt în 
realitate false și 
tendențioase. în primul rând 
cifra de 50 miliarde dolari 
reprezintă probabil multiplul 
sumelor reale ce ar trebui 
returnate foștilor proprietari. 
Nici o afirmație serioasă nu 
poate fi făcută înainte de un 
calcul realist și corect.al. 
valorii bunurilor confiscate în 
1948. De altfel foștii 
proprietari ar putea fi 
despăgubiți și prin 
acordarea de acțiuni, nu 
numai prin bani peșin, așa 
cum au procedat și alte țări.

în al doilea rând statul 
primește sume derizorii 
drept chirie de la locatarii 
caselor naționalizate. Sunt 
notorii cazurile în care di
verse “personalități” din 
București sau provincie 
plăteau chirie de 2000-3000 
lei pentru vile ultraluxoase. 
în schimbul acestei chirii 
simbolice, statul ca 
proprietar își asuma 

SC Intelcredo SA Deva
str. 1 Decembrie, nr. 16 

Organizează cursuri de 
contabilitate informatizată, cu dublă 

calificare - contabil și utilizator PC. 
Informații la sediul firmei sau la 

tel. 054/219000

răspunderea (și cheltuiala) 
pentru reparațiile necesare. 
Dacă aceste case ar fi 
returnate proprietarilor, 
aceștia vor plăti statului o 
seamă de taxe și impozite 
pentru teren, pentru clădire, 
pentru chiriile încasate (în 
cazul existenței unor 
chiriași), dar își vor asuma 
și obligația efectuării tuturor 
reparațiilor majore pe care 
le necesită clădirea. Ca 
atare, un simplu calcul 
aritmetic demonstrează 
fără putință de tăgadă că 
bugetul statului ar primi de 
zeci de ori mai mult decât 
în prezent.

în ceea ce privește 
afirmațiile actualei opoziții 
că vor abroga orice lege de 
restituire în cazul revenirii la 
putere, nu ne vine să 
credem că acum, la 
intrarea în mileniul III, ar 
mai fi posibilă o nouă 
naționalizare.

Este adevărat că în 
aceste case locuiesc 
adeseori persoane 
influente și care ar fi lezate 
în interesul lor de 
promulgarea unei legi de 
restituire a imobilelor. Dar 
cred că măcar acum, după 
10 ani de lupte pentru 
ciolan, ar fi bine să nu se 
mai facă confuzii între 
interesul personal al unor 
indivizi și interesul național.

Lorincz Gilda Eugenia - 
Deva

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

F
în conformitate cu Ordona 

completată de Legea nr. 99/ 19S 
la privatizare un număr de 5 so 
sunt cuprinse în “Lista nr. 2, c

ANUNȚ PUBLICITAR
onuui rTuprieiaiii ue SEat

și INTERNET.
idice române sau străine, 
î anexat, se pot adresa la

nța de Urgență nr. 88/ 1997, modificată și privatizare”, publicată în presa scrisă națională 
)9, Titlul, Art. 43. alin. (2), lit. B, pct. b), scoate Potențialii investitori, persoane fizice și jur
cietăți comerciale din județul Hunedoara, ce interesați de societățile comerciale prezentate 
:u societățile comerciale oferite de FPS la sediul FPS, unde are loc privatizarea.

Nr. 
crt.

Denumire societate 
Localitate
Adresa

Nr. registru 
comerțului

Obiect de activitate
Capital 
social 

(mii lei)

Struct, 
acționariat (la 

data publ. 
prez, liste) %

Nr. total 
acțiuni

Procent din 
cap. soc. 
oferit la 

vânzare %

Nn 
acțiuni 

oferite la 
vânzare

Unde va avea loc 
privatizarea

Cod fiscal

1
Agrotransport Deva 
Hunedoara
Deva
Portului 2

J20/127/1991 Transporturi rutiere de mărfuri

2348600

FPS. 90,658 
SIF 

PPM 9,342 
Alții

93944 90,658
85168

FPS - Hunedoara 
Str. 1 Decembrie, Nr. 35,
Deva, cod 27003190511

2

Alimentara
Hunedoara
Deva
B-dul Decebal, bl. F, parter

J20/418/1991
Comerț cu amăn. în magaz. 
nespec. cu vânz. prod. alim. 
băut., tutun 3064300

FPS 40,000 
SIF 

PPM 8,390 
Alții 51,610

3064300 40,000
1225720

FPS - Hunedoara 
Str. 1 Decembrie, Nr. 35,
Deva, cod 27002113049

3

Apollo
Hunedoara
Deva
Str. 1 Decembrie, Nr. 37A

J20/647/1994 Fabricarea băuturilor
nealcoolice 5139425

FPS 70,000 
SIF 8,502

PPM 21,498 
Alții

205577
70,000

143904

FPS - Hunedoara 
Str. 1 Decembrie, Nr. 35,
Deva, cod 27002115104

4

Corvintrans Hunedoara
Hunedoara
Hunedoara
Str. Stufit, Nr. 2

J20/160/1991 Alte transp. terestre de călători 
pe baza de grafic (regulate) 2850650

FPS 86,733
SIF

PPM 13,267
Alții

114026 86,733
98898

FPS - Hunedoara 
Str. 1 Decembrie, Nr. 35,
Deva, cod 27002125990

5

Decebal Deva *
Hunedoara
Deva
Str. Piața Unirii, Nr. 8

J20/100/1991 Produse pe baza de carne 
(inclusiv din carne de pasăre) 23020904

FPS 51,076 
SIF

PPM 48,909 
Alții 0,015

23020904 51,076
11758192

FPS - Hunedoara 
Str. 1 Decembrie, Nr. 35,
Deva, cod 27002114567
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înainte de a se „da" mari politicieni

ANCD-iștii din Valea Jiului 
ar trebui să învețe mai 

întâi românește
Până nu de mult Alianța Națională 

Creștin Democrată sau ,,partidul lui 
Ciorbea", cum este cunoscută 
formațiunea respectivă, nu era prea 
populară pe plaiurile hunedorene. De 
ceva vreme însă, tot felul de așa-zise 
grupuri de inițiativă ale ANCD apar pe tot 
cuprinsul județului ca ciupercile după 
ploaie. Numai în Deva au apărut în decurs 
de câteva zile două organizații ANCD, 
membrii lor acuzăndu-se reciproc de 
interese oculte și amatorism. De altfel, 
cotidianul nostru a relatat în amănunt date 
referitoare la acest conflict. Spre 
surprinderea noastră, acum câteva zile 
am primit la redacție un fax semnat de 
membrii unui al treilea grup de inițiativă 
al ANCD din Valea Jiului. Trecem peste 
faptul că respectivul fax adresat redacției 
noastre începe cu un atac plin de 
nesimțire la adresa subsemnatului și ne 
oprim doar la câteva ,,mostre” din ceea 
ce se dorește a fi un drept la replică 
adresat nu se știe prea bine cui. Dar, 
pentru a vedea toată lumea cum niște 
persoane care se cred mari politicieni 
sunt în fapt doar niște bieți agramați 
însetați de putere, vă vom prezenta câteva 
rânduri din acel fax. Vă prevenim însă că 
textul este redat exact așa cum l-am 
primit la redacție, cu punctuația folosită 
de distinșii domni ANCD-iști din Valea 
Jiului: „Ne întrebăm oare Domnul ziarist ia 
solicitat dl Alexa un act din care reiese că 
este cea ce se dă, domnia sa Ei bine 
domnilor să știți că Noi Nu îl recunoaștem 
pe ciolanistul Alexa de conducătorul 
nostru. De oare ce domnul care fuge de la 
un partid la altul. (...) Ei bine dl Alexa dacă 
vreți să cunoașteți noi date concrete Vile

furnizăm noi. Grupul de inițiativă Din Valea 
Jiului a luat fință în data de 2 aug. 1999 și 
avem noi aproape 300 (trei) sute de 
membrii nu dumneata. Noi avem și o 
înputernicire să putem însrie noi membrii 
în partid. Și această înputrnicire este 
semnat chiar de. victor ciorbea. cît 
privește Bădăcinul vați prezentat și acolo 
ca un inpostorfără să fiți invitat de nimeni 
ba mai mult ai încercat să ne de nigrezi 
total. (...) Menționăm încodată că, datele 
furnizate de ciolanistul I. Alexa nu sunt 
reale și nici fondate cu mult respect grupul 
de inițiativă Din V. J. Președinte Daniel T. 
Topârceanu și Vicepreședinți Floricel G. 
Graur Kalman D. Demeny."

Regretăm că nu am avut posibilitatea 
de a reproduce integral faxul care, după 
părerea noastră, este o insultă la adresa 
limbii române. Nu știm care sunt cei mai 
mari ,,ciolaniști”, cei din Deva sau cei 
din Valea Jiului, însă știm sigur că cei 
din Vale ar trebui să învețe mai întâi 
limba română, să învețe să scrie corect 
gramatical și abia apoi să se,,dea” mari 
politicieni. Nu de alta, dar și un elev de 
clasa a treia ar scrie mai corect decât o 
fac dânșii. Mărturisim că atunci când am 
citit acele rânduri am izbucnit mai întâi 
într-un hohot de râs, apoi însă ne-a 
apucat plânsul gândindu-ne că 
asemenea oameni care nu știu nici 
măcar să scrie și să vorbească corect 
vor să fie șefi de partide, vor să fie cei 
care ne reprezintă. Ce mai poți spune în 
asemenea împrejurări decât că, având 
asemenea oameni în frunte, ne merităm 
cu siguranță soarta.

Andrei NISTOR

AUSTRIA DONEAZĂ 
APARATURĂ DE 

LABORATOR
Cancelaria Federală a Austriei donează 

Ministerului român al Mediului aparatură de 
laborator în valoare de 200.000 de dolari, 
contractul de donație urmând a fi semnat astăzi 
de ministrul de resort, Romică Tomescu, și de 
Ambasadorul Austriei la București, Karl Vetter 
von der Lille, informează purtătorul de cuvânt al 
MAPPM, Caria Chivu. Ajutorul nerambursabil 
acordat de Austria, constând în aparate de 
laborator, reactivi chimici și etaloane, este necesar 
pentru continuarea programului de supraveghere 
și monitorizare pe termen mediu și lung, care 
urmărește să stabilească impactul creat asupra 
fluviului Dunărea după evenimentele din 
Iugoslavia. De asemenea, noile echipamente 
sunt necesare pentru determinarea unor 
indicatori de calitate a apei care nu puteau fi 
analizați de laboratoarele românești din cauza 
lipsei dotărilor necesare.

Potrivit purtătorului de cuvânt, donația este 
o recunoaștere a efortului suplimentar făcut de 
România în activitatea de supraveghere a 
Dunării, efort apreciat de partenerii din cadrul 
Convenției privind protecția și folosirea durabilă 
a fluviului Dunărea, pe care România a semnat- 
o în 1994, la Sofia. Beneficiarul direct al donației 
este Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Protecția Mediului, laboratorul român de 
referință în cadrul sistemului de laboratoare al 
Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului 
Dunărea.

Contract de livrare a energiei 
electrice Republicii Moldova

Republica Moldova și România au semnat 
un nou contract de livrare a energiei electrice 
pentru perioada 1999-2000, informează BASA- 
press. Potrivit contractului, Republica Moldova 
va importa zilnic până la 3 milioane de kW. în 
cazul în care partea moldovenească va achita 
energia electrică cash, prețul unui kilowat va fi 
de 2,8 cenți, iar dacă energia va fi achitată 
contra marfă, atunci prețul unui kilowat va 
constitui 3,25 cenți, a declarat Marc Ramis, 
directorul general adjunct al întreprinderii de stat 
Moldtranselectro.

Responsabili ai societății românești CONEL 
vor sosi săptămâna viitoare la Chișinău, pentru 
definitivarea transferului pachetului majoritar de 
acțiuni de la întreprinderea Tirex Petrol, în contul 
datoriilor Republicii Moldova pentru energia 
electrică livrată de România. în cadrul aceleiași 
vizite vor fi stabilite și graficele de achitare a 
livrărilor în baza noului contract.

(SPORT )
DUMINICĂ, 26 SEPTEMBRIE, ORA 13,00, VA 

AVEA LOC ÎN SALA SPORTURILOR DIN DEVA 
CONCURSUL DE TENIS DE MASĂ 

DOTAT CU CUPA “DEVA TEAM”.
CONCURSUL ESTE ORGANIZAT DE DJ.T.S. 

HUNEDOARA ÎN COLABORARE CU 
A.S. “SANO FLEX” GAMA SECȚIA DE TENIS 

DE MASĂ “DEVA TEAM”.
VOR PARTICIPA ECHIPELE DE SENIORI ȘI JUNIORI 2 

ALE A.S. JIUL PETRILA ȘI DEVATEAM. 
PROGRAMUL VA CUPRINDE:

SENIORI: CAMPIONATUL JUDEȚEAN PE ECHIPE ȘI 
INDIVIDUAL; JUNIORI 2: CAMPIONATUL 

JUDEȚEAN INDIVIDUAL.
CONCURSUL VA FI URMAT DE O SELECȚIE 

PENTRU COPII (8-14 ANI) ÎN VEDEREA 
ÎNSCRIERII LOR LA SECȚIA DE TENIS DE MASĂ 

(ÎNCEPĂTORI ȘI AVANSAȚI). 
INTRAREA ESTE GRATUITĂ!

Arbitrii și observatorii - etapa 
din 26 septembrie Divizia D 

CASINO ILIA - MIN. ANINOASA, arbitri: Daniel Thirt, Nicolae 
Sebeș și Corneliu Dumitriu, obs. Doru Toma

VICT. CĂLAN - FC DACIA ORĂȘTIE: Sorin Ciotlăuș, Gabriel 
Bașta și loan Filipoiu, obs. Ilie Ștefănită.

METALUL CRIȘCIOR - CONSTR. HUNEDOARA - (25 sept.): 
Marin Ormenișan, Cosmin Danciu și Eugen Ambruș, obs. Emil 
Muntean.

• FC PAROȘENI VULCAN - MIN. BĂRBĂTENI: Daniel Dudaș, 
Remus Azamfirei și Ionel Cârstea, obs. Cornel Cărare.

CIF ALIMAN BRAD - MIN. POIANA RUSCĂ: Claudiu Duriescu, 
Mircea Brândușa și Marian Lucaci, obs. Nicolae Stanciu.

UNIV. PETROȘANI - RETEZATUL HAȚEG: Vasile Capotescu, 
Beniamin Popescu și Constantin Dănilă, obs. Alexandru Groza.

VICT. DOBRA - CFR MARM. SIMERIA: Petru Zlate, Claudiu 
Kramer și Florin Bulgaru, obs. Pavel Marincău.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
GLORIA GEOAGIU - SANTOS BOZ: Zoltan Gergely, Aurelian 

Lagu și Cornel Pop.
UNIREA VEȚEL - VENUS CHIȘCĂDAGA: Eduard Kovacs, Ovidiu 

Toderită și loan Clinei, obs. Liviu Banc.
RODOSTAR DEVA - ENERGIA DEVA: Adrian Costea, Mircea

Brândușa și Tiberiu Nistor, obs. Sorin Popa (s-a disputat la 22 sept.)^

o ofertă mai buna?
Fii serios!

De la noi, numai vești bune!

Poți

nokiV10 QQ<5 
ERICSSON A1018S ^7 ^7 ^7 

(ultimul model 1999) maxim u1”m

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

organizat în toate punctele de vânzare CONNEX! 
Oferta este valabilă până la 16 octombrie.

* Numai cu conectare la CQ 
Prețul nu include TVA, Prețu 
Conectarea este gratuită

i în limita stocului disponibil.
ră în funcție de punctele de vânzaifa CONNEX. 
e serviciile, cu excepția serviciilor 0e date ți fax
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Prin intervenții prompte 
s-au salvat însemnate 

bunuri materiale ce

in perioada trecută din acest an, Grupul de Pompieri “Iancu de 
Hunedoara” a executat, în baza obligațiilor legale ce-i revin, 1046 
controale și acțiuni de prevenire a incendiilor, în care au fost 
cuprinse 260 de instituții, 737 agenți economici cu capital de stat și 
privat și 49 de localități.

Au fost constatate 4850 încălcări ale normelor și normativelor 
de specialitate, din care 2050 cauze potențiale de incendiu. Din 
totalul deficiențelor constatate, 630 au fost soluționate pe timpul 
controlului. Pentru încălcările la normele constatate au fost aplicate 
241 sancțiuni contravenționale, din care 201 amenzi în valoare de 
165 milioane Ici.

Pe timpul controalelor au fost executate 1603 analize și instruiri 
în obiective și la nivelul primăriilor, la care au participat 24.100 
persoane.

Pentru nerespectarea măsurilor impuse de normele de 
specialitate au fost retrase două avize p.s.i. și două autorizații de 
prevenire a incendiilor eliberate agenților economici, fiind 
informate despre aceasta organele administrației publice locale din 
zonă.

în această perioadă s-au produs 134 incendii din care 107 la 
locuințe particulare, 16 la instituții publice și 14 la societăți 
comerciale cu diferite profiluri.

Cauzele care au dus la producerea incendiilor au fost în 
principal: flacăra deschisă în 30 de situații, scurtcircuit electric în 
19 situații, fumatul în locuri cu pericol de incendiu în 11 situații.

Pagubele produse de incendiu în această perioadă sunt aproape 
de 2,2 miliarde lei. Cele mai mari pagube s-au înregistrat în luna 
august: 732.400.000 lei.

Ca urmare a intervențiilor pompierilor militari au fost salvate 
bunuri în valoare de 44,2 miliarde lei. Pe lângă intervențiile la 
incendii pompierii militari au intervenit în 118 cazuri la lichidarea 
urmărilor provocate de inundații.

Din păcate, au fost și intervenții la incendii unde au existat 
victime. La incendiul de la locuința lui Maier Petru din Paroșeni, 
datorită unui scurtcircuit cauzat de trăsnet au decedat două 
persoane: Maier Ramona, 23 ani și fiul acesteia Maier lonuț de 
numai 6 luni. Datorită nerespectării normelor privind depozitarea 
materialelor combustibile față de sursele de căldură (sobe), s-a 
produs un incendiu la gospodăria lui Fhusgar Tihamert din Lupeni, 
acesta fiind în stare de ebrietate. A adormit, iar materialele 
combustibile aflate lângă sobă s-au aprins și au incendiat locuința 
acestuia.

Recomandăm tuturor cetățenilor să respecte cu strictețe 
regulile privind prevenirea și stingerea incendiilor.

Colonel, Gheorghe DIMA 
Comandantul Grupului de Pompieri 

"Iancu de Hunedoara"

Cum procedăm în
Nimeni nu-și dorește nici acasă nici la locul 

de muncă un incendiu.
Dacă totuși dintr-o cauză sau alta se 

întâmplă un asemenea eveniment, este 
obligatoriu să procedați astfel:

- alarmați personalul aflat la locul de muncă;
- anunțați incendiul la serviciul de pompieri 

civili și la pompierii militari;
- acționați pentru salvarea persoanelor și 

evacuarea bunurilor materiale aflate în pericol;
- intervenlți imediat pentru stingerea 

incendiului, folosind instalațiile automate 
existente, hidranți de incendiu, stingătoarele și 
celelalte mijloace din dotare;

z de incendiu?
- după lichidarea focarelor de incendiu 

sprijiniți acțiunea de înlăturare a urmărilor 
acestora și repunerea în stare de funcționare a 
instalațiilor și utilajelor tehnologice;

La anunțarea incendiului prezentați 
pompierilor militari următoarele date:

- adresa exactă;
- unde a izbucnit incendiul (parter, etaj, 

acoperiș);
- cine anunță incendiul;
- ce arde;
- de la ce post telefonic se anunță.
REȚINEȚI: NU părăsiți postul telefonic și 

așteptați apelul de confirmare a pompierilor.

r 
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Permanenta stare de veghe

i

Pornind de la o veche zicală 
românească - cea cu jarul tras de 
fiecare la vatra lui -, dar 
completând-o cu o regulă de 
prevenire a incendiilor: “vezi unde- 
i vatra în care, tragi jarul” -, doresc 
ca în rândurile care urmează să 
exprim câteva din gândurile și 
frământările unui pompier.

Ca militari, nu putem să nu 
observăm că facem parte din cea

I mai pașnică armă, dar care, 
! paradoxal, se află în permanentă 
| stare de război cu incendiile, 
| inundațiile sau alte fenomene care 
* pot afecta viața, proprietatea 
I cetățenilor și agenților economici 
Idin județ. Incendiile nu “declară" 

război, ci ele ne pun în fața faptului 
| împlinit și atunci trebuie să pornim 

la atac, la orice oră din zi și din 
noapte, indiferent dacă în acel

| moment suntem la masă, la somn 
Isau urmărim un meci de fotbal la 

televizor.
Această permanentă stare de 

■ veghe este și va fi valabilă pentru 
I pompieri, indiferent de structurile 

în care se află: cele militare din 
prezent sau cele civile care se 
preconizează a fi. ■

Munca pompierilor, con
cretizată în multitudinea și 
complexitatea intervențiilor, implică 
eforturi deosebite, confruntarea cu 
primejdii, de multe ori nebănuite. 
Dificultatea primejdiilor impune 

L —— — — — — — — -

i
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cunoștințe multiple, tehnic 
speciale, dar mai ales curaj și 
deprinderi practice de a executa 
operațiuni cu un grad mare de risc, 
deseori în medii necunoscute și 
extrem de agresive.

Deși pare un paradox, în multe 
situații, ca să salveze, pompierii 
sunt nevoiți să și “distrugă". Nu de 
puține ori am auzit voci de genul: 
“Mi s-a stricat zugrăveala nouă din 
apartament deși focul n-a fost la 
mine ci la vecinul de deasupra!” Le 
dăm dreptate acestora și îi 
asigurăm că facem tot ce-i posibil 
pentru evitarea pagubelor 
auxiliare, dar există și situații în 
care acestea nu pot fi evitate.

Aș da câteva exemple. Atunci 
când auzi țipetele disperate ale 
unui copil, rămas încuiat într-un 
apartament, nu mai aștepți să vină 
părinții cu cheia potrivită (cine știe 
unde or' fi?), ci, pur și simplu, 
spargi ușa. N-ai de ales. Pentru a 
stinge mobilierul aprins dintr-un 
apartament - mai ales dacă 
incendiul a izbucnit cam de mult și 
nu a fost observat la timp -, trebuie 
vrând nevrând să-l “bombardezi” 
cu jeturi de apă, căci de vorbe dulci 
nu ascultă! Uneori mai aruncăm și 
câte o canapea, încă arzând 
mocnit, pe fereastră, care se face 
“praf când ajunge jos. Nu de alta, 
dar nici proprietarul ei nu o mai 
poate repune în stare de

funcționare și nici vecinul de 
dedesubt nu se supără prea tare 
că nu i-am făcut “cadou" câteva 
zeci de litri de apă. în plus! 
Exemplele ar putea continua, 
dar mă opresc aici pentru a nu fi 
acuzat fie de “panicard", fie de 
“justificator". Am vrut doar să 
arăt că există o anume față a 
lucrurilor, care trebuie privită cu 
mult realism.

Bine ar fi dacă, printr-o mai 
mare grijă a noastră, a tuturor, 
privind respectarea regulilor de 
prevenire a incendiilor, pompierii 
ar avea cât mai puțin de lucru. 
Iar cei care uneori se supără pe 
pompieri, atunci când sunt 
“certați" cu câte o amendă, cred 
că ar trebui să fie supărați pe ei 
înșiși, că nu au făcut cele 
necesare pentru prevenirea 
incendiilor. De altfel simțul 
proprietății, pe care se bate 
multă monedă în ultima 
perioadă, obligatoriu trebuie să 
includă și segmentul referitor la 
apărarea acesteia împotriva 
incendiilor.

Oricum, îi asigurăm pe 
concetățenii noștri că pompierii 
sunt în permanentă stare de 
veghe.

Lt.col. Petru STĂNCOANE 
Șeful de Stat Major al 
Grupului de Pompieri 

"Iancu de Hunedoara"
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Având în vedere prevederile ari. 
19, alin.2 din Legea nr. 121/ 1996 
privind organizarea și funcționarea 
Corpului Pompierilor Militari, în baza 
prevederilor ari. 19, alin. 2 lit. “1“ și ari. 
49, alin. 1 din Ordonanța Guvernului 
nr. 60/1997 privind apărarea împotriva 
incendiilor aprobată prin Legea nr. 212/ 
1997 și în temeiul ari. 13. alin. 2 din 
Legea nr. 40/1990 privind organizarea 
și funcționarea Ministerului de Interne, 
a fost emis un ordin al ministrului de 
interne care în esență se referă la 
intervenția pentru stingerea incendiilor 
în unitățile conduse de către patroni și/ 
sau de către reprezentanții legali ai 
acestora și obligațiile pe care le au în 
cazul solicitării pompierilor pentru a 
stinge un incendiu.

în termen de 3 zile de la data 
incendiului unitatea va solicita de la 
aceștia plata integrală a cheltuielilor 

' Intervenția ’ 
pompierilor 
militari se 
Plăteștel ___ *** ■ J

efectuate de la data și ora înregistrării 
apelului telefonic, respectiv până la 
data și ora reîntoarcerii în unitate a 
forțelor și mijloacelor participante: 
cheltuielile efectuate prin determinarea 
tarifelor de utilizare a autospecialelor 
și utilajelor de prevenire și stingere a 
incendiilor și a celor corespunzătoare 
personalului militar de pompieri care 
conduce și coordonează intervenția. 
Există și beneficiari exceptați de la plata 
intervenției, astfel că, potrivit legii, 
cheltuielile ocazionate de stingerea 
incendiilor, bunurile materiale 
aparținând domeniului public și privat 
al statului, bunurile personale ale 
cetățenilor, precum și celor aparținând 
asociațiilor non-profit sau organizațiilor 
cu caracter cultural, politic, religios, 
sportiv sau umanitar sunt suportate de 
Grupul de Pompieri. Deci, populația în 
acest caz nu va fi pusă la plata 
intervenției.

Noile reglementări constituie un 
motiv în plus pentru agenții economici 
să adopte cele mai potrivite măsuri de 
prevenire a incendiilor, fiindcă nu fac 
altceva decât să-și apere proprietatea

___________________________

în lupta cu 
flăcările nemiloase 
care pun în pericol 
viața oamenilor, 
bunurile lor mate
riale, pompierii mili
tari înfruntă cu curaj 
și stoicism primej
diile, reușesc să 
salveze victime ale 
incendiilor, însem
nate valori materiale.

Clinchet de clopoțel
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Prevenirea incendiilor în sezonul rece '
remedierea lor și îndeosebi urmările posibile ale neînlăturării | 
acestora, folosind în acest scop exemple de incendii provocate . 
din neglijență sau ca urmare a nerespectării măsurilor p.s.i. I 

Nu putem să nu amintim aici, de exemplu, numărul mare de | 
incendii izbucnite în mediul rural în primăvara acestui an care au ■ 
dus la distrugerea mai multor locuințe cetățenești și anexe ' 
gospodărești. Majoritatea incendiilor au fost generate de: focul | 
deschis nesupravegheat, instalații electrice improvizate, jocul ■ 
copiilor cu focul, fumatul în locuri nepermise, coșuri de fum J 
defecte sau necurățate, acțiuni intenționate.

Pentru apărarea împotriva incendiilor, a vieții oamenilor, | 
clădirilor, bunurilor materiale vă recomandăm câteva măsuri ce se ! 
impun a fi luate pentru perioada care urmează și anume: !

* verificarea, repararea, izolarea termică a instalațiilor și I
mijloacelor de încălzire; '

* reglementarea fumatului și a focului deschis în locuri cu I
pericol de incendiu; |

* se interzice depozitarea furajelor, paielor și a altor materiale ■
combustibile în apropierea locuințelor; *

* verificarea sobelor, curățirea și repararea coșurilor de |
evacuare a fumului; >

* neutralizarea de afumători improvizate sau în locuri cu 1
pericol de incendiu; i

* educarea copiilor și supravegherea lor pentru a nu provoca ■ 
incendii.

Venirea sezonului rece presupune, odată cu micșorarea zilei 
și scăderea temperaturii, unele preocupări specifice pentru 
majoritatea instituțiilor, agenților economici, cetățenilor, și anume: 
aprovizionarea cu combustibil necesar încălzirii și depozitarea 
acestuia, repunerea în funcțiune a centralelor termice, a sobelor 
și a altor instalații de încălzit. în același timp, se înregistrează și 
creșterea numărului de consumatori electrici și a duratei de 
funcționare a acestora, care pot conduce la suprasolicitarea 
instalațiilor electrice, provocând în unele cazuri defecțiuni ale 
acestora, urmate de incendiu.

Utilizarea necorespunzătoare a mijloacelor de încălzire, 
precum și a instalațiilor electrice defecte sau cu improvizații, sunt 
cele mai frecvente cauze de incendiu în anotimpul friguros. 
Izbucnirea acestora poate fi preîntâmpinată dacă cetățenii cunosc 
și respectă cu strictețe regulile și măsurile de prevenire a 
incendiilor. în acest sens, un rol important îl au activitățile de 
îndrumare și control pe linie de p.s.i. desfășurate de cadrele 
tehnice specializate în acest domeniu din cadrul agenților 
economici, de serviciile de pompieri civili private și publice.

Neregulile constatate trebuie remediate pe cât posibil pe timpul 
controalelor, iar dacă acest lucru nu este posibil se vor stabili 
măsuri tranzitorii de reducere a pericolelor de incendiu, până la 
înlăturarea acestora. Pentru o mai mare eficiență a controalelor de 
prevenire, este necesar să li se explice persoanelor la locul de 
muncă, cetățenilor, în ce constau neregulile, ce trebuie făcut pentru

Asigurarea securității 
împotriva incendiilor ridică 
probleme a căror realizare 
necesită nu numai efort dar 
și înalt grad de 
responsabilita te.

Se pune întrebarea: de 
când trebuie începută 
educația antiincendiu? Din 
statisticile întocmite reiese 
faptul că una din cauzele 
izbucnirii incendiilor la 
locuințe particulare ale 
cetățenilor o constituie jocul 
copiilor cu focul.

Din acest motiv sarcina 
predării unor cunoștințe 
teoretice și desfășurării unor 
activități practice care să 
completeze sfaturile date în 
familie de către părinți în 
domeniul instruirii pe linie de 
prevenire și stingere a 
Incendiilor revine unităților 
de învățământ începând cu 
grădinițele pentru copii. în 
acest sens Inspectoratul 
Școlar Județean, conducerile 
școlilor și ale grădinițelor 
trebuie să se implice cu mai 
mare responsabilitate în 
asigurarea educației 
antiincendiu a copiilor șl 
elevilor prin revigorarea 
activității cercurilor de elevi 
"Prietenii pompierilor" 
organizate în școli, 
prevederea predării unor 
lecții cu tematică p.s.i. în 
programele școlare,
asigurarea bazei tehnico- 
materiale necesare (afișe, 
pliante, aparate pentru 
concursurile cercurilor de 
elevi “Prietenii pompierilor").

în această ordine de idei 
odată cu începutul noului an 

<școla£^acțoril lmglicajHn.

buna desfășurare a 
procesului de învățământ 
trebuie să intensifice 
activitatea de asigurare a 
securității împotriva 
incendiilor a clădirilor 
unităților școlare urmând 
respectarea unor măsuri 
de prevenire și stingere a 
incendiilor referitoare la 
revizuirea și repararea 
instalațiilor electrice de 
iluminat și forță, 
verificarea sobelor și 
curățirea coșurilor de 
evacuare a fumului, 
izolarea acestuia față de 
materialele combustibile la 
trecerea prin planșeu și 
acoperiș, la executarea 
unor lucrări cu foc 
deschis, asigurarea dotării 
obiectivelor școlare cu 
mijloace de intervenție în 
caz de incendiu.

Numai împletind latura 
educativă, luarea tuturor 
măsurilor de respectare a 
normelor de p.s.i. și de 
asigurare a bazei tehnico- 
materiale pentru
prevenirea și stingerea 
incendiilor, Inspectoratul 
Școlar Județean și 
conducerile unităților 
școlare pot considera că 
și-au onorat obligațiile 
profesionale în ceea ce 
privește educația
antiincendiu a copiilor și 
elevilor și de creștere a 
gradului de securitate 
împotriva incendiilor și a 
bunurilor pe care le 
administrează.

Căpitan loan NASTA
i
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Mii de americani 
sunt cuprinși de 

panică în așteptarea 
anului 2000

Convinși că trecerea în anul 2000 va aduce haos, mii 
de americani au început să adune echipamente de 
supraviețuire, hrană deshidratată și arme de toate 
felurile, pregătindu-se pentru confruntarea cu vremuri 
tulburi, transmite AFP.

La salonul “Preparedness Expo" organizat în acest 
weekend la Charlotte, în Carolina de Nord, paranoia a 
domnit peste tot și toată lumea a alergat îngrozită în 
căutarea celei mai bune arme împotriva inamicului 
numărul 1: “virusul” anului 2000. Prin expoziție 
mișunau curioși, membri ai dreptei radicale, ai 
organizațiilor de apărare sau ai mișcărilor religioase 
mesianice, toți animați de o profundă antipatie față de 
autorități, considerate vinovate că ascund adevărata 
amploare a problemelor care vor apărea odată cu 
trecerea în anul 2000, din cauza disfuncționalității 
computerelor. Pe standuri se puteau găsi orice fel de 
produse necesare supraviețuirii: generatoare diesel, 
miniadăposturi personale, filtre de apă, hrană 
deshidratată, grăsimi vegetale, sobe cu cărbuni, piei de 
animale, lămpi solare, ținute de camuflaj kaki ale 
armatei, măști de gaze, binocluri cu infraroșu, dar și 
arme la fel de diverse. Nu a lipsit nici literatura “de 
specialitate", cărți cu sfaturi practice, cu titluri 
sugestive, ca “Virusul anului 2000 - nu este prea tîrziu”, 
“101 lucruri ce trebuie făcute înainte de revoluție", 
“Cum să ne îngrijim cu ajutorul ierburilor", “Cum se 
pregătește pâinea", iar pentru cei care se gândesc să ia 
calea codrului, "Ghidul supraviețuirii în pădure". Se 
putea găsi, foarte ușor, lucrarea “Carte cu rețete pentru 
anarhiști", din care lipsește cu desăvârșire modul de 
preparare a fripturii, dar sunt descrise în amănunt 
etapele care trebuie urmate pentru realizarea câtorva 
zeci de motoare explozive, operațiuni de sabotaj, dar și 
tehnici de gherilă urbană. Mitul marelui complot 
funcționează din plin. O lucrare descrie dedesubturile 
“societății secrete" care conduce America, o alta 
promite adevărul ascuns în cazul atentatului de la 
Oklahoma City, al dramei din Waco, Texas, al exploziei 
avionului Boeing al TWA și altele.

Nu departe de aceste standuri, la o tribună, un 
specialist auto-desemnat în problema virusului anului 
2000 a ținut un discurs “incendiar": “Dintre cele 69.000 
de companii chimice din SUA, numai 600 și-au luat 
măsurile necesare pentru sosirea anului 2000. Mai puțin 
de jumătate dintre spitale sunt gata, iar 90 la sută dintre 
doctori nu au făcut nimic. Dacă aș fi în locul vostru, mi- 
aș chestiona medicul", a spus el în fața unui auditoriu 
îngrozit, cu fețele descompuse de teamă. Acesta nu a fost 
singurul "specialist" prezent la salon. Un alt "iluminat" 
a explicat, foarte sigur pe sine, cum că are dovezi că 
"CIA torturează mii de copii în maternități". Un altul a 
avertizat că autoritățile americane au început să 
experimenteze asupra publicului ignorant metode noi 
de control al voinței. Un conducător al unei formații 
paramilitare a acuzat autoritățile americane că au 
orchestrat toată această situație a virusului anului 2000 
cu singurul scop de a putea decreta legea marțială în 
țară. Și pentru a încheia într-un registru dramatic, cu 
ochii strălucitori, el a amintit cuvintele lui George Bush, 
când a anunțat în cursul războiului di Golf: “Din haos 
va rezulta noua ordine mondială".

Vineri
24 septembrie

TVR I
9.30 Delphi și 

prietenii săi (d.a) 10.30 Povești 
de adormit copiii (s) 11.00 TVR 
Cluj-Napoca 12.05 TVR lași 
13.00 TVR Timișoara 14.10 
Santa Barbara (r) 15.00 TVR 
Craiova 15.30 Emisiune în limba 
germană 17.30 O familie 
ciudată (s) 18.10 Preotul și 
cârciumărița (s) 19.10 Sunset 
Beach (s, ep. 537) 20.00 Jurnal. 
Meteo. Sport 20.45 Camera 
misterelor 21.00 Film serial 
22.00 Constanza (dramă Italia 
1998. p. II)

TVR 2 .
8.50Tip-Top, Mini-Top 10.15 

Limbi străine. Spaniolă (r) 10.40 
O familie ciudată (r) 11.10 
Stăpânul lumii (s) 13.15 
Dragostea contează (s) 14.00 
TVR Craiova 14.40 TVR Cluj- 
Napoca 15.05 Delfi și prietenii 
săi (d.a) 16.00 Obsesia (s)
16.45 Santa Barbara (s) 17.30 
Tribuna partidelor parlamentare 

J8.00 Cinematograful vremii 

noastre 19.00 Cu ochii'n 4 (r) 
19.40 Dreptul la adevăr 22.00 
Marile meciuri

ANTENA!
8.00 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.15 Colivia de aur 
(s, ep. 5) 11.00 Fete de 
provincie (s, ep. 16) 11.35 
Inspirația Carolinei (s, ep. 10) 
12.00 Tropical Heat (s, ep. 58) 
13.00 Știrile amiezii 13.15 
Viitorul începe azi^s, ep. 33)- 
14.00 Esmeralda (s, ep. 116) 
15.00 Ape liniștite (s, ultimul 
ep.) 16.00 Elena, viața mea (s, 
ep. 65) 17.00 Fotbal Divizia A 
Ursus 19.00 Observator 20.00 
Văduva neagră (dramă SUA 
1994) 22.00 Observator

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (r) 11.00 Jack and 
Sarah (r) 13.00 Știrile PRO TV 
13.05 Babylon 5 (s, ep. 30)
13.45 Ani de liceu (s, ep. 15)
14.15 Miracolul tinereții (s, ep.

Programe TV - sâmbătă și duminica
Sâmbătă

25 septembrie

TVR 1
9.00 Mica sirenă (d.a)

9.30 Tin-Tin (d.a, ep. 1) 
10.00 Cartea de folclor
10.30 Vă place filmul?
11.00 Art-Mania 12.00 
Tenis Cupa Davis, meci de 
baraj pentru Cupa 
Mondială: România-
Germania 14.30 Miss 
Unica 16.10 Adevărul 
despre femei (s. Anglia 
1997, ep. 1) 17.10
Teleenciclopedia 17.55 
Farmece (s, ep. 20) 18.45 
Sarabanda (cs) 19.30 
Carol și compania (s, ep. 
1) 20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport 20.30 Surprize, 
Surprize (cs) 22.30 Dr. 
Quinn (s, seria 6, ep. 1)
23.20 Jurnalul de noapte
23.25 Săptămâna
sportivă

TVR 2
8.00 Joc privat (co, p. I)

8.30 Sailor Moon (d.a./r)
9.00 Bzz. Magazin pentru 
copii... mai mari! 10.35 
Toate pânzele susl (s, 
ep. 11) 12.30 TVR
Timișoara 14.00 în 
spiritul legii s, ep. 5)
14.55 Videoclipuri 15.10 
Cheia viselor (do. Franța 
1998) 16.00 Obsesia (s, 
ep. 5) 16.45 Santa Bar
bara (s, ep. 981) 17.35 
SOS la capătul lumii! 
(d.a) 18.00 Serial de 
călătorii (do) 19.55 
Refrene fără vârstă 
20.15 Teatru TV: „Solul 
și Ion Anapoda” 22.05 
Fotbal Meci din 
Campionatul Spaniei, 
etapa a V-a (d)

ANTENA 1
8.00 Fir întins (mag.)

8.20 Desene animate 9.00 
Morsele, giganții gheții 
(do) 10.00 Casa de piatră
10.30 Roata de rezervă 
(mag.) 11.00 Orient 
Expres (talkshow) 13.00

15) 14.45 Familia Bundy (s, ep. 
177) 15.15 Aripile pasiunii (s, 
ep. 97) 16.00 Tânăr și neliniștit 
(s, ep. 840) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.30 Rosalinda (s, ep. 15) 
19.00 Reforma la români 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Dosarele 
X (s, ep. 122) 21.30 Profiler- 
Psihologia crimei (s) 22.25 Știrile 
PRO TV 22.30 Chestiunea zilei

ACASĂ L
6.00-12.30 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 Sânge din 
sângele meu (s) 22.30 Barul 
Titanic (dramă Iugoslavia 79)

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

Cu Țopescu de la A la 
infinit (mag.) 16.00 Fotbal 
FC Argeș - Universitatea 
Craiova (d) 18.00 Elena, 
viața mea (s, ep. 66) 
19.00 Observator 20.15 
Fotbal Divizia A Ursus; 
Steaua București - Astra 
Ploiești (d) 22.30 
Observator 23.00
Legenda lui Billie Jean 
(dramă SUA ’85)
z

PRO TV
8.00 Conan Aventurierul 

(d.a) 8.30 Tom și Jerry 
(d.a) 9.00 Povestiri din 
Marea Sudului (s) 10.00 
Lois și Clark (s, ep. 41) 
11.00 Promotor 11.30 
www.apropo.ro 
(informații despre 
Colegiul PRO) 12.00 
Profesiunea mea, cultura
12.55 Știrile PRO TV 
13.05 Generația PRO
17.30 ProFashion (mag.) 
18.00 Super Bingo 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 
Nisipurile albe (dramă 
SUA 1992) 22.0 OZ - 
închisoarea federală (s)
22.55 Știrile PRO TV 
23.00 Columbo: Marile 
decepții (f.p. SUA 1989)

Duminică
26 septembrie 

TVR 1
9.00 Ursulețul Winnie 

(d.a) 10.00 Viața satului 
12.00 Tenis Cupa Davis, 
meci de baraj pentru Cupa 
Mondială: România
Germania 15.15 Curiozități 
15.40 Lumea bărbaților (s, 
ep. 26) 16.05 Auto Show - 
Istoria automobilului
16.55 Star Trek (s. SF, ep. 
28) 17.45 Trupa de șoc 
18.10 Spectacolul lumii 
(do, ep. 1) 18.45
Sarabanda (cs) 20.00 
Jurnal. Meteo 20.30 
Duminica sportivă 21.45 
Minciuni adevărate (f.a. 
SUA 1994)

Telenovelă 17.00 Nadine Show 
18.00 Știri 19.00 Tiberiu & 
Tibanu 19.15 Karaoke Show
20.15 Alegeți filmul 21.30 Real 
TV 22.15 Știri 22.45 Revista 
presei 23.00 Film artistic

HBG>
10.00 Eliberati-I pe Willy 3 

(f.a. SUA '97)11.30 Franklin (s) 
12.00 Atacul marțienilor (co. SF 
SUA 1996) 13.45 Liceenele din 
Beverly Hills (co. SUA ’95)
15.30 Martor mut (thriller SUA 
1995) 17.15 Intrusul (thriller 
SUA 1995) 18.45 Frontiera 
roșie (SF SUA '97) 20.30 
Detectivul fantomă (co. SUA 
’97) 22.30 Dragoste nebună 
(dramă romantică SUA 1995) 
0.15 Jurnalul Pantofului Roșu (s. 
er.) 0.45 Ucigaș virtual (SF SUA 
1995)

TELE 7 ARC
(canal 34 UHF>
9.00 Știri locale (r) 9.10 

Deva Mix (r) 9.40 Info matinal
10.30 Dintre sute de ziare (r)

TVR 2
8.30 Miracol 9.00 

Născuți printre ani
malele sălbatice (do, p. 
III) 9.30 Arca lui Noe (r)
10.30 Integrale: Oasis
11.20 TVR lași 13.20 
Știrile... XXL pentru 
copii și tineret 13.50 în 
spiritul legii (s, ultimul 
ep.) 14.45 Videoclipuri 
15.00 Infidelități (r) 
16.00 Obsesia (s, ep. 6) 
16.45 Santa Barbara (s, 
ep. 982) 18.30 Rumba- 
Tumba.-., și copiii cântă 
ce vor ei! 19.05 Timpul 
trecut (do) 19.55 Un 
secol de cinema (do) 
20.40 Retrospectiva 
Premiilor APTR 22.40 
Sportmania 23.10 
Intrusul (f. fantastic SUA 
1993)

ANTENA 1
8.00 Spiritualitate și 

credință 9.00 Desene 
animate 10.00 Godzilla 
(d.a și ep. 7 & 8) 11.00 
Teo și Mircea Șou 13.00 
Duminica în familie 
16.00 Fotbal Divizia A 
Ursus: Rocar - Rapid (d) 
18.00 Elena, viața mea 
(s, ep. 67) 19.00
Observator 20.00 
TeleEurobingo Show
22.30 Meciul meciurilor

PRO TV
8.00 Conan Aven

turierul (d.a) 9.00 Super 
Abracadabra (mag. 
pentru copii) 9.30 Lassie 
II (s, ep. 12) 11.00 Des
tine celebre (do) 12.00 
Profeții despre trecut
12.55 Știrile PRO TV
13.30 Te uiți și câștigi!
15.00 Auto Marele 
Premiu de Formula I al 
Europei (d) 18.30 Beverly 
Hills (s, ep. 165) 19.30 
Știrile PRO TV 20.0 
Cupidcn (s, ep. 4) 21.00 
Cei doi Jake (f. p. SUA 
’90) 23.00 Procesul
etapei

15.15 Post meridian 17.30 
Deva Mix 18.00 Știri 18.10 Lou 
Grant (s) 19.00 Secția de 
poliție (s) 20.00 Actualitatea 
Tele 7 20.45 Știrile locale 21.00 
Dintre sute de ziare 22.00 
Lumea în clipa 2000 23.20 
Tentații 0.00 Știrile locale

PRO TV - DEVA
06.10-06.50 Program comer

cial PRO TV Deva 06.50-07.00 

Știri locale (r) 07.00- 

10.00"Bună dimineața, PRO TV 

e al tău!” (coproducție) 10.00-

10.45 Program comercial PRO 

TV Deva 17.00-17.30 Știrile 

PRO TV București (coproducție 

și insert Știri Deva) 19.30-20.30 

Știrile PRO TV București 

(coproducție și insert Știri 

Deva) 22.20-22.30 Știri pe scurt 

PRO TV Deva

Redacția nu-și asumă mo
dificările ulterioare interve
nite în programele postu
rilor TV.

iiețescep}
Vineri, 

24 septembrie

3 BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Vă place tot ce aveți de 
făcut. Atâta timp cât aveți o 
ocupație, nu vă irită 
malițiozitatea colegilor. Fiți mai 
comunicativ în’ relația cu 
partenerul!

O TAUR 
(21.IV - 21.V)
O zi în care se recomandă 

multă prudență. Și asta pentru 
că discuțiile lejere din orele 
dimineții pot cauza ditamai 
falimentul. Fiți atenți din timp la 
toate detaliile!

O GEMENI
(22.V - 21.VI)
O zi destul de proastă, în 

care veți avea mult de lucru; 
chiar și așa, rezultatele sunt 
incerte. Atât la serviciu, cât și 
în viața particulară, pot să 
apară conflicte.

2 RAC
(22.VI - 22.VII)
Lăsați inițiativa partenerului 

vostru, pentru că lucrurile nu 
vă reușesc așa de bine ca 
altădată. Din fericire, Mercur 
vă oferă posibilități deosebite, 
fructificați-le!

O LEU
(23.VII - 22.VIII)
V-ați lega, domnilor Lei, 

chiar și de două persoane 
deodată dacă ar fi posibil. 
Tentația e mare deocamdată. 
Mai târziu însă veți avea 
dificultăți...

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Va fi o zi plină de ispite. 
Oamenii răi vor să vă 
mituiască sau să vă facă 
propuneri înșelătoare în 
dragoste. Fiți cu ochii-n patru!

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)’

Tânjiți de multă vreme după 
o călătorie pe meleaguri 
îndepărtate. Din păcate, banii 
constituie un serios 
impediment. Poate vă consolați 
cu o carte...

O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Vă stă mintea la distracții și 
aventuri, dar planetele nu vă 
lasă să visați. V-ați făcut 
cunoscuți într-un domeniu, 
ceea ce vă va ajuta mai 
departe în plan profesional.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII) 

Problemele ce apar nu se 
datorează atât banilor, cât mai 
ales capriciosului partener, 
căruia nu-i convine nimic. 
Situația este identică și la 
locul de muncă, unde ideile vă 
sunt refuzate.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Capricornii născuți în zilele 
pare sunt cuprinși de chef de 
muncă pentru că ei sunt mult 
mai activi, atât din punct de 
vedere intelectual, cât și fizic.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Nu vă sacrificați relația de 
cuplu pentru niște probleme 
materiale. Dragostea și banii 
nu fac deloc casă bună 
împreună. Ar trebui să vă 
preocupe cât mai mult 
independența materială.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.1) 
întâlniți mulți prieteni noi cu 

care puteți petrece seri 
plăcute, visând la noile planuri. 
E timpul să începeți o cură de 
struguri, sănătatea dv. ar 

.^avea numai de câștigat. .

http://www.apropo.ro


VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

âpozit eri - gros 
îmbrăcăminte, încălțăminte, 
jucării second hand import 
Germania, pe str. Braniștei nr.

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

• Vând apartament două 
camere, etaj 3, zona Miorița. 
Telefon 223077. (7440)

• Vând garsonieră, parter, 
Geoagiu Băi, zonă centrală. 
Informații tel. 054/247919. 
(7108)

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

• Vând casă, 1,37 ha, plus 
anexe gospodărești, gaz și 
curent electric, în comuna 
Șăulia de Câmpie, jud. Mureș. 
Preț 100 milioane lei, 
negociabil. Informații 063/ 
224850, după ora 21. (OP)

• Vând IMS și Dacia 1310. 
Tel. 218937, 094/916890. 
(7417)

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

• Vând Opel Ascona 1,6 
Diesel, 1984, înmatriculat, C.I., 
3000 DM. Telefon 054/261005 
după ora 16. (7439)

• Bankcoop - Banca de 
Credit și Promovare S.A., 
Agenția Brad, vinde la licitație 
publică autoturism Ford Si
erra, an fabricație 1985, 
înmatriculat, preț pornire 
15.000.000 lei. Licitația va 
avea loc în data de 
28.09.1999, ora 11, în 
comuna Băița, str. Principală, 
nr. 161. (7445)

• Vând remorcă RM 2, 
remorcă cisternă, fibră de sticlă 
de 8 tone, mașină împrăștiat 
gunoi MIG 6, cultivator pe 5 
rânduri. Informații Căstău, 244 
A. Tel. 243331.(7109)

• Vând dubiță Barkas B 
1000, fabricație 1989, 
înmatriculată, stare perfectă. 
Tel. 054/241803. (7212)

• Vând camion SRD 6 tone, 
cu motor Saviem, negociabil. 
Tel 218773. (7446)

• Vând Mercedes 190, 
neînmatriculat, 3000 DM, 
negociabil. Informații tel. 
247913 (7105)

• Vând ARO 320 Diesel, 
motor Brașov, 1997, izotermă 
sau schimb cu Dacia papuc, 
tel. 094/511956 sau 262626 
(7289)

• Vând microbuz Mercedes 
207, Diesel, 16 locuri, 
înmatriculat, cu CI, preț 5800 
DM. Tel. 211856 (7291)

• 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, usturoi,cartofi. 
Comenzi ia tel. 054/223950, 
092/294320, (7351)

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

• Vând tablou 1,90/0.90, 
romane vechi, 1 butoi vopsea 
maro blănuri, magnetofon. 
Dobra, sat Abucea, nr. 7 sau 
telefon 094/816031. (7433)

7. Tel. 215250, 092282379. 
(7442)

• Vând societate co
mercială, capital majorat, fără 
activitate și cotarcă de lemn. 
Tel. 240549. (7107)

• Vând grajd animale 
populat cu vaci și porci. 
Informații Beriu, nr. 82. Tel. 
646154, după ora 16. (7110)

• Vând 20 familii albine cu 
rezervă pentru iernat. 
Informații tel. 261147, după 
ora 16. (7441)

• Vând masă vibratoare 
bolțari și execut la comandă. 
Relații tel. 260641. (2772)

-Vând Nokia 6110, 5110, 
Siemens C 10, C 25, 
Motorola d 920, d 368, Bosch 
608, Ericsson 768, noi. 
Decodez GSM. Tel. 092/ 
258121. (7372)

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

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

• Societate româno- 
italiană vinde vitrine, lăzi, 
dulap frigorific, reducere 
20 % și în rate. Sebeș, tel. 
058/733796, 094/558716, 
Breaz. (8286)

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

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

• Vând garaj în Simeria, 
lângă Renel, preț 21.000.000, 
negociabil. Informații tel. 
260027. (2281)

• Vând țuică prune 34 
grade, preț 25 OOO/litru, tel. 
092/403869 (7151)

• Vând 2 cruci marmură, 
1.500.000 lei/buc. Deva. 
A.VIaicu, 112. (7267)

• Vând ciur vibrator, clasor 
plus reductor, eventual stație 
sortare, agregate din 
dezmembrări. Tel. 058/ 
810153, 092/509319. (OP)

• Angajez persoană 
serioasă pentru îngrijirea unei 
femei bolnave, în vârstă. Tel. 
211809 numai după ora 20. 
(7449)

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

• Efectuăm upgrade la
calculatoare, prin preluare 
componente. Garanție, 
seriozitate. Tel. 092/737813 
(8215)__________________

• S.C. Life Company SRL 
caută urgent asistente 
medicale și infirmiere pentru 
plecare în Israel. Tel. 01/ 
2123175 (4453)___________

• 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 telefoane 230449, 211446

PIERDERI

• Pierdut legitimație de 
nevăzător pe numele Drăghici 
Jenică. O declar nulă.

□MEMORĂRI

• Au trecut șase luni de la 
despărțirea nedreaptă prin 
trecerea în neființă a bunului 
nostru soț, tată și fiu

as.lOANlĂNDĂU/
Comemorarea va avea 

loc în data de 25 septembrie 
1999, ora 10, la Biserica 
"Sfântul Vasile” din cimitirul 
de pe str. M. Eminescu. 
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. (7426)

f J DECESE ■

DIVERSE

• S.C. TCI S.A. Orăștie 
convoacă adunarea 
generală a acționarilor 
pentru data de 8 octombrie 
1999, ora 14, la sediul 
societății din Orăștie, str. N. 
Titulescu nr. 78, cu 
următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea actului constitutiv 
al societății. 2. Diverse. 
Membrii fondatori. (7111)

• Biroul de Consultanță 
Emigrare organizează 
seminarii pe tema emigrării 
îr Canada și S.U.A., după 
următorul program: Orăștie, 
27.09.1999, ora 15,30, Sala 
Casei de Cultură. Deva, 
27.09.1999, ora 19, Sala 
Casei de Cultură. Hațeg,
28 09.1999, ora 15,30, Sala 
Casei de Cultură. 
Hunedoara, 28.09.1999, ora
19.30, Sala Casei de Cultură. 
Lupeni, 29.09.1999, ora
15.30, Sala Cinema
tografului Cultural. Petroșani,
29 09.1999, ora 19,30, Sala
Teatrului Dramatic
I.D.Sârbu. Se percepe taxă 
de intrare, 50.000 lei. (OP).

• Cedez spațiu comercial 
situat în piața centrală Deva. 
Informații după ora 16, tel. 
222398. (7434)

• Soția Elena și familia 
ing. Ogner mulțumesc pe 
această cale tuturor rudelor, 
vecinilor, prietenilor, 
colegilor, colectivului S.C. 
Matex S.A. Deva și tuturor 
cunoscuților care le-au fost 
alături în momentele grele 
pricinuite de pierderea 
iubitului lor soț, tată, tată- 
socru și bunic

STOICA NICULAE
In lumea veșniciei, dragul 

nostru să fii păzit în pace! 
(7444) 

• Familia îndurerată de 
moartea fulgerătoare a celui 
care a fost fiu, soț și tată

PASERE PAUL
mulțumește tuturor celor 

care le-au fost alături, rude, 
colegi, prieteni, în clipele de 
despărțire de cel care le-a 
fost drag. Dumnezeu să-l 
odihnească. (7373)

PUBLICITATE
* AM

• Ofer de închiriat
garsonieră, ultracentral. Tel. 
219422. (7441)___________

• Ofer spre închiriere spațiu 
comercial ultracentral. Orăștie, 
tel. 054/247919. (7108)

/ oferte de"
SERVICII

• Fără slujbă? Fără bani în 
buzunar? Nici o problemă, 
sunați la 621446,092/565828. 
(7099)

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

• S.C. TCI S.A. Orăștie 
angajează tâmplari, zidari, 
dulgheri cu experiență în 
construcții. Informații la 
sediul societății, str. N. 
Titulescu nr. 60, birou per
sonal salarizare. Tel. 
242709. (7111)

Regionala CFR Timișoara
Regionala CFR Timișoara cu sediul in 

Timișoara, Bdul 16 Decembrie 1989, nr. 2, anunță 
organizarea prin centrul de calificare CF 
Timișoara a unor cursuri de calificare in 
următoarele meserii:

IMPIEGAT DE MIȘCARE
Condiții de inscrlere:
- studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
- vârsta maximă 35 ani;
- stare bună de sănătate.
Data limită de depunere a dosarelor:
15 octombrie 1999.
Data examenului: 21 octombrie 1999.
ACAR, FRĂNAR, MANEVRANT, PĂZITOR 

BARIERĂ
Condiții de inscrlere: 

absolvenți al invățămăntulul general 
obligatoriu;

■ vârsta cuprinsă intre 18-35 ani;
- stare bună de sănătate.
Data limită de depunere a dosarelor:
22 octombrie 1999.
Data examenului: 26 octombrie 1999.
Dosarele se depun la secretariatul Centrului 
de calificare CF Timișoara din str. Rădulescu, 

nr. 1 Timișoara.
Probele de examen șl tematica sunt afișate la 

aflșlerul de la poarta Regionalei CFR Timișoara.
Informații suplimentare se pot obține la 

telefoanele:
- 191696, Interior 2093 - Centrul de calificare 

CF Timișoara:
- 191696, Interior 3301 - Serviciul Resurse 

Umane al Regionalei CFR Timișoara.

Conferință de 
medicină naturistă
Luni, 27 septembrie, ora 17.00, în sala de pro

tocol a Casei de Cultură Deva are loc conferința 
de deschidere a cursului de medicină naturistă 
(tradițională indiană). (V.R.)

VINDE:
CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCALA CARAT 1500 ER-I

Casa de marcat cu memorie fiscală CARAT 1500 ER~ 
/ este destinată pentru înregistrarea vânzărilor în toate 
tipurile de unități comerciale.

Caracteristici:
■/ Memorie fiscală energoindependento de păstrare a circuitului realizat 

la 4 grupe fiscale precum și a circuitului total cuprinzând 3.109 rapoarte (8 ani)
J Posibilitatea de adivare concomitentă a 9 operatori
■S Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole la magazine 

și 1.400 articole la restaurante
Tipărirea automată a TVA (4 grupe).

J Imprimarea pe bon a unui text (antet, nr. de ordine al bonului, codul 
casierului, codul fiscal al agentului economic, data și ora de emitere a 
bonului, seria fiscală)

J Interfețe pentru cuplare la calculator, cântar electronic, cititor optic
J Sertar cu cifru de siguranță
Se asigură service garanție și postgaranție de către IIRUC SA Deva

PREȚ 400$ +TVA
INFORMAȚII LA TEL: 054-213357,054-214124 SAU LA SEDIUL SOCIEWII

Expert Center.
Experții recomandă 

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

* Prima și a doua lună șl numai pentru serviciile vocale. ** Fără TVA, in limita stocului disponibil, numai cu conectare 
la CONNEX. *** Excaplând telefonul NOKIA 5110.

Ql^AK eXP™T
DEVA, Bd. Decebal, Bl. R, Pirtar Zorer conecAM la vtto

Tel 054-222.999



Cuvântul liber

PROIECT DE LEGE 
CARE ASIGURĂ O 

PROTECȚIE SPORITĂ 
CONSUMATORILOR

Senatul a adoptat pro
iectul de lege privind 
clauzele abuzive din 
contractele încheiate între 
comercianți și consumatori, 
prin care se urmărește o 
protecție reală a consu
matorilor împotriva
practicilor abuzive și a 
preluării de bunuri sau 
servicii de pe o piață 
neconcurențială.

Proiectul de lege, adoptat 
fără modificări, definește 
drepturile consumatorilor și 
ale comercianților, organele 
abilitate pentru constatarea 
contravențiilor, clauzele 
considerate abuzive și 
sancțiunile care se acordă 
pentru încălcarea legii.

Printre clauzele abuzive 
sunt considerate cele care 
dau dreptul comerciantului 
de a modifica unilateral 
clauzele contractuale, care 
obligă consumatorul să se 
supună unor condiții despre 
care nu a fost informat, care 
obligă consumatorul să-și

îndeplinească obligațiile 
chiar și în situația în care 
comerciantul nu și le-a 
îndeplinit pe ale sale.

La acestea se adaugă 
clauzele care dau dreptul 
Comerciantului de a 
interpreta exclusiv cele 
stipulate în contract, care 
restrâng și anulează 
dreptul consumatorului de 
a rezilia contractul atunci 
când comerciantul nu și-a 
îndeplinit obligațiile sau 
care dau dreptul 
comerciantului de a înceta 
contractul pentru o durată 
nedeterminată, fără un 
anunț prealabil.

Controlul respectării 
acestei legi aparține 
Oficiului pentru Protecția 
Consumatorilor, care au 
dreptul să înștiințeze 
instanța pentru încălcarea 
legii.

Pentru încălcarea 
acestei legi se stabilesc 
amenzi între două și 10 
milioane de lei.

SC TOP TECH 
SRL DEVA

Angajează:
• ingineri absol

venți de calcula
toare; hardware sau 
software.

■ absolvenți de li
ceu, cunoștințe te
meinice in domeniul 
calculatoarelor.

Informații la 
telefon 213871 sau 
la sediul firmei din 
Piața Victoriei, nr. 1 
Deva (lângă Casa de 
Cultură)

---------------------------> Liceul Teoretic 
“Aurel Vlaicu” 

din Orăștie
anunță concurs 

pentru ocuparea unui 
post de paznic.

Concursul se va 
ține in data de 30 
sept. 1999.

Relații suplimen
tare la secretariatul 
liceului.

>■

SPORT
Rezultatele in Cupa 
României la fotbal

Tractorul Brașov - Dinamo 1-4; Ceahlăul - 
Extensiv 4-1; Telecom Arad - U. Craiova 1-3; 
Metalul Filipești - Petrolul 0-1; Vrancart Adjud - 
CSM Reșița 0-1; Oțelul Ștei - Ro.car 1-3 și FC 
Brasov - FC Onești 4-1. Alte patru echipe care 
și-au asigurat un loc în faza următoare a Cupei 
României, după prelungiri cu scorul de 2-1, sunt 
FC Argeș. Oțelul Galați. Gloria Bistrița si FCM 
Bacău. După 90 de minute de joc, scorul a fost 
egal 1-1 în toate cele patru întâlniri: Progresul 
Șomcuța Mare - FCM Bacău, FC Foresta - FC 
Argeș, Cimentul Fieni - Oțelul și Pandurii Tg. Jiu 
- Gloria. Cea mai mare surpriză a acestei faze a 
Cupei României a reușit-o divizionara C Petrolul 
Berea, care a învins Farul Constanța cu 3-2, 
după prelungiri, la sfârșitul celor 90 de minute 
scorul fiind egal 2-2. Echipele subliniate, 
împreună cu Steaua, Rapid, FC Național și Astra 
Ploiești și-au asigurat un loc în optimile de finală. 
Tragerea la sorți are loc la 4 octombrie.

/--------------------;------------- ;---------------------------- \
Universitatea 

"BANATUL" Timișoara 
Centrul de studii Deva 
(Liceul Teoretic Traian) 

ANUNȚĂ 
înscrierile pentru facultățile:
1. Științe politice administra

tive
2. Limbi străine - relații 

publice
3. Tehnologia informației 

(informatica aplicată)
se fac până în data de 30 

septembrie a.c.
Informații la secretariatul 

Centrului, telefon 234750 (Liceul 
Teoretic "Traian" Deva)

Lege privind dispozitivele medicale
Plenul Senatului a 

adoptat legea privind 
dispozitivele medicale, prin 
care se înființează o 
Comisie pentru dispozitive 
medicale, având drept scop 
supravegherea acestor 
dispozitive.

Inițiatorii legii susțin că 
această comisie va permite

supravegherea aparaturii 
medicale în conformitate cu 
Directivele Comunității 
Europene, astfel încât 
România “să nu devină 
piață prin care producătorii 
străini își introduc produse 
de calitate îndoielnică, 
neadmise pe piața 
europeană".

Biroul român pentru 
aparatură medicală va fi 
format dintr-o rețea de 
organisme notificate de 
Ministerul Sănătății - 
laboratoare și societăți 
comerciale distincte - care 
vor evalua starea tehnică a 
aparaturii medicale.

SC APATERM SA Deva
Consiliul de 

Administrație 
al SC AVICOLA 

SA Deva 
convoacă Adunarea 

Generală a Acționarilor 
in data de 8.10.1999, 
ora 10,00, la sediul 
societății din loca
litatea Mintia, str. 
Principală, nr. 2, jud. 
Hunedoara.

Ordinea de zi este 
următoarea:

1. Programul de 
activitate pe trimestrul 
IV1999 și anul 2000.

2. Modificarea 
structurii acționaria- 
tulul.

3. Diverse.
în cazul neîntrunirii 

cvorumului, ca dată a 
următoarei convocări 
va fl 9.10.1999, în 
același loc și la aceeași 
oră.

Informații suplimen
tare se pot obține la 
telefon 054 ■ 216120.

Din octombrie. Poșta 
Română majorează 

tarifele
Tarifele pentru serviciile poștale practicate de Compania 

Națională Poșta Română ar putea să se majoreze în luna 
octombrie, a declarat Dumitru Moinescu, președintele 
Consiliului de Administrație al companiei, în cadrul unei 
conferințe de presă. Măsura are în vedere acoperirea 
influențelor rezultate din creșterea inflației în ultimele trei luni, 
a mai spus Moinescu. Ultima reajustare a tarifelor pentru 
serviciile interne practicate de Compania Națională Poșta 
Română s-a realizat la data de 21 iunie, în medie cu 15%. 
(Mediafax)

SC „Tehnoton Service” SA
cu sediul în Iași, sos. Păcurari, nr. 2A, Bl. 59 OB 

organizează
Licitație publică deschisă cu strigare în data de 

27.09.1999, ora 12, la sediul societății 
Vânzare spațiu comercial

situat în Deva, b-dul Decebal, bl. I. Preț de pornire a 
licitației 739.657.000 lei. în caz de neadjudecare la prima 
ședință, se va organiza cea de-a doua ședință de licitație la 
data de 01.10.1999, ora 12.00.

Caietul de sarcini poate fi procurat, contra cost, de la 
sediul societății. Pentru participare la licitație, ofertanții 
vor depune la sediul societății, până la data ținerii licitației, 
documentele prevăzute în caietul de sarcini.

Relații suplimentare la telefoane: 032/143390, 032/ 
145864

LUORIFIN Vfector
Pentru motoare * Asigură consum minim de ulei ■ pornire ușoară la

temperaturi scăzute ■ reduce uzura pieselor în mișcare ■ 
conservă motorul pe timpul staționării * mărește durata

primul ulei parțial sintetic românesc

Comisia de selecție a administratorului 
SC “APATERM” SA Deva, constituită 
conform Ordonanței de urgență nr.49/1999, 
prin Hotărârea Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor nr.9/17.08.1999 
și în conformitate cu Hotărârea Guvernului 
nr.364/1999, aduce la cunoștința celor 
interesați că la sediul Consiliului local din 
municipiul Deva, Piața Unirii, nr.4, se 
organizează:

CONCURSUL DE SELECȚIE 
A ADMINISTRATORULUI 
SC “APATERM” SA DEVA

în data de 30 noiembrie 1999.
Al Cerere de ofertă
Date de identificare:
SC “APATERM” SA Deva
Cod fiscal R 10800051
Nr. Registrul comerțului J 20/536/1999 
Capital social: 3.002.206.000 lei 
Telefon/fax 054-213526; 054-211224 
Activitate: producția și distribuția 

energiei termice și a apei calde; 
gospodărirea resurselor de apă, captarea, 
tratarea și distribuția apei.

Structură acționariat: CLD: 100%.
Selectarea administratorului/

administratorilor se va face în conformitate 
cu prevederile Normelor Metodologice 
aprobate prin Hotărârea Guvernului 364/ 
1999 și ale Hotărârii Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor nr.9/1999.

Ofertele se vor transmite de către 
candidați în plic sigilat și vor conține 
documentele care să ateste îndeplinirea 
condițiilor minime obligatorii prevăzute de 
art.9, art.13 a, b și d sau, după caz, de art.10, 
precum și propunerile prevăzute la art.13, 
lit.c și e din Normele aprobate prin HG 364/ 
1999.

Prezenta cerere de ofertă, anexele 
acesteia, precum și celelalte documente 
prevăzute la art.8, lit.a și g din Norme se pot 
procura de la sediul SC “APATERM” SA 
Deva, în perioada 26 septembrie 1999 - 14 
noiembrie 1999, în zilele lucrătoare, orele 
10-12.

Pentru consultarea documentelor 
candidații vor semna un angajament de 
confidențialitate.

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

Deschiderea ofertelor se va face în 
prezența candidaților în ziua de 16 
noiembrie, ora 10, în sala nr.5 a Consiliului 
local Deva, absența vreunui candidat 
neconstituind motiv de contestație.

Interviul candidaților cu plenul 
Comisiei de selecție se va desfășura îi data 
de 30 noiembrie 1999, începând cu ora 10, în 

^aceeași sală.

După parcurgerea etapelor prevăzute la 
punctele 10, 11, 12, 13 din Anexa nr.l la 
Hotărârea Adunării Generale Extraodinare 
a Acționarilor nr.9/1999, administratorul 
selectat va negocia și semna contractul de 
administrare în conformitate cu prevederile 
art.17 din Norme.

Proiectul contractului este prezentat în 
Anexa nr.3 la Normele aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.364/1999.

B) CRITERIILE DE SELECȚIE
a administratorului/administratorilor la 

SC “APATERM” SA Deva
10. înțelegerea cererii de ofertă;
11. Nivelul criteriilor de performanță;
12. Propuneri de restructurare, 

relansare economică, ocupare și formare a 
forței de muncă, precum și de privatizare a 
SC “APATERM” SA Deva, aplicabile 
imediat, având indicatorii de referință, 
obiectivele și criteriile de performanță care 
trebuie îndeplinite conform ofertei și 
adecvate situației economico-financiare a 
societății respective;

13. Aptitudini în procesul decizional 
(test susținut la Centrul național de 
formare continuă pentru administrația 
publică locală București - în continuare 
CNFCAPL);

14. Cunoștințe în domeniul relațiilor 
interne și internaționale și legislație 
privind procesul de reformă (test susținut la 
CNFCAPL București);

15. Pregătire de specialitate în 
domeniul activității SC “APATERM” SA 
Deva;

16. Pregătire și perfecționare în 
organizare și conducere;

17. Experiență în conducere;
18. Calitatea referințelor;
19. Interviul final privind strategia de 

dezvoltare a societății respective în 
următorii ani.

C) Ofetele se vor depune si înregistra 
zilnic, între orele 10-14. până la data de 15 
noiembrie 1999, la registratura Consiliului 
local Deva, Piața Unirii, nr.4, cu mențiunea 
“Pentru comisia de selecție a 
administratorului SC “APATERM" SA 
Deva”.

Ofertele vor conține documentele care 
să ateste îndeplinirea condițiilor minime 
obligatorii prevăzute de art.9, art.13, a, b și d 
sau, după caz, de art.10, precum și 
propunerile prevăzute la art.13, lit.c și e din 
Normele aprobate prin HG 364/1999.

Informațiile privitoare la modul de 
desfășurare a concursului pot fi cerute de la 
secretarul municipiului Deva, domnul loan 
Petru Albu, la telefon 054-213435, iar cele 
referitoare la documentația invocată în 
prezentul anunț la Biroul Personal al SC 
“APATERM” SĂ Deva, telefon 054-216041, 
int. 169.


