
Oaspeți 
iugoslavi la 

Liceul de 
Arta Deva

Liceul de Artă din Deva este 
pe parcursul acestor zile (27-30 
septembrie) gazda unei delegații 
de elevi și profesori din Pancevo 
(Iugoslavia). Cei 11 membri ai 
delegației de la Școala de muzică 
"lovan Bandur" se află într-un 
schimb de experiență cu elevii și 
cadrele didactice devene, 
acțiunea fiind inițiată în vara 
acestui an (cu prilejul unei tabere 
internaționale în județul Timiș) de 
către familia praf. Onțanu.

După ce ieri oaspeții au fost 
primiți în cadru festiv la Liceul 
de Artă, astăzi, începând cu ora 
18, la Casa de cultură din Deva 
va avea loc un concert susținut 
de elevii celor două școli de 
muzică, după care programul va 
continua în zilele următoare cu 
acțiuni comune, inclusiv la 
Orăștie. (G.B.)

SI WEST BANK
DEVA, Bd. Decedai, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 • 

Fax 234483 
ACORDA DOBÂNZI ATRACTIVE 

IA DEPOZITELE IN 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

Dl Gheorahe Barbu, președintele Consiliului 
Județean Hunedoara, spune că: 

“Furnizarea anei calde
în municipiul Deva 

este o speranță, 
dar nu o certitudine”
Duminică la Consiliul 

Județean Hunedoara 
a fost organizată o întâlnire 

la care au luat parte pre
ședintele Consiliului, pre
fectul, primarul munici
piului Deva, reprezentanți 
de la Termocentrala Mintia 
și Apaterm, precum și ai 
mass-media. Cu acest prilej 
s-a abordat în detaliu 
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problema furnizării agen
tului termic pentru 
locuitorii municipiului 
Deva, dar și pentru 
celelalte orașe și municipii 
din județul nostru. Având 
în vedere că s-a ajuns la 
un blocaj aproape fără

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)

La Lupeni greva 
foamei continuă

Scopul scuză mijloacele. 
Aceasta în ceea ce-l privește 
pe liderul de la mina 
Paroșeni, Romeo Beja, care 
încearcă să devină un fel de 
fac totum, citându-l pe 
viceprimarul Lupeniului, 
Paul Grasu: "Având în vedere 
faptul că Romeo Beja este 
liderul unor mineri încadrați 
în câmpul muncii, consider 
că este inoportună prezența 
lui printre greviștii foamei de 
la Lupeni; dar..., îmi permit 
să completez că prezența lui 
Romeo Beja printre greviștii 
foamei era benefică dacă din 
banii adunați de la 
disponibilizați ar fi făcut 
donații către greviști.”

7

Dar, să revenim la ceea 
ce se întâmplă de fapt în 
Lupeni, la Monumentul 
Lupeni '29, unde de 
aproape 4 săptămâni 162 
de oameni fac greva 
foamei și unde Anghel 
Tomiță, liderul greviștilor, a 
promis că își va da foc dacă 
revendicările greviștilor nu 
vor fi soluționate, iar după 
el din 80 în 80 de minute și 
ceilalți ortaci.

Mult hulita RAAVJ, 
pentru a-și mai curăța puțin 
imaginea, cumpără 
alimente pentru cei 162 de

Mihaela FĂGAȘ
(Continuare în pag. 8)

în confruntarea 
putere-opoziție 

Retrocedarea 
caselor mal 

suportă 
amendamente

Mult discutata și 
controversata problemă a 
restituirii proprietății, inclusiv a 
imobilelor naționalizate, 
continuă să mai ocupe și acum 
agenda de lucru a numeroși 
politicieni, a Senatului (în spe
cial), deoarece Camera 
Deputaților s-a spălat ca Pilat 
din Pont de Legea proprietății, 
aprobând totul ca trecerea unui 
accelerat prin gară, dar și a 
guvernanților, a altor 
organisme centrale, dar și a 
multor factori implicați. Vrând 
să fim neapărat originali în 
această privință, factorii de 
putere au organizat și o 
întâlnire la Cotroceni, 
patronată de președintele 
Constantinescu unde, la 
insistența opoziției, îndeosebi 
a PDSR, a fost ascultată 
părerea tuturor partidelor cu 
reprezentare parlamentară,

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 8)

• - Știi că există câini 
mai deștepți chiar decât 
stăpânii lor?
- Nu-mi spui nici o 

noutate. Chiar eu am avut 
unul...

Banca 
Internațională 

a Religiilor SA ■ 
Sucursala Deva
anunță că, începând 

cu data de 27 
septembrie 1999, devin 
operaționale agențiile

I safe din orașele:

Hațeg - str. T. Vladi- 
mirescu, b. SI, parter;

Brad - str. Republicii, 
bl. 6, parter;

Orăștie - Bd. Eroilor,
bl. C2, parter

Programul de lucru cu 
publicul este:

Luni-vineri: 8-16
Sâmbătă: 8-12

Starea drumurilor 
depinde de bani

9 S-au făcut pași importanți 
pe arterele rutiere

• Drumuri ajunse la capăt, 
drumuri în execuție

• ML PAT înnoiește ulițele 
satelor

■

Nu trebuie exemplificat prea mult pentru a 
ne da seama că în ultimii ani starea drumurilor 
din România s-a îmbunătățit considerabil. Și a 
celor naționale, și a celor județene, și a celor 
comunale. Asemenea și în județul nostru. Sigur 
că este încă foarte mult de făcut, însă costurile 
în domeniu sunt enorme. Și cum bugetul țării 
este destul de anemic, iar banii la Fondul Spe
cial al Drumurilor nu se prea 
plătesc, în orice caz nu se 
plătesc la timp, devine 
limpede că investițiile în- 
rețeaua rutieră au de 
suferit.

Care este situația 
drumurilor noastre județene 
am aflat dintr-o recentă
documentare la Direcția de Administrare și 
Exploatare a Drumurilor din cadrul Consiliului 
județean Hunedoara, constituită în urmă cu ceva 
mai mult de un an de zile.

- Politica drumurilor, de toate felurile, o face 
Administrația Națională a Drumurilor, prin 
complexul de întreprinderi și instituții din 
subordine, ne spune dl ing. Ajtay Ștefan, 
directorul amintitei structuri de la nivelul județului 
Hunedoara. Desigur că și noi ne subordonăm 
acestei politici, acestui organism, încercând să 
ne îndeplinim atribuțiile ce derivă din programele 
Consiliului județean Hunedoara.

- Cine dă banii pentru drumurile 
județene, die director?

- Partea principală vine de la bugetul de 
stat, din bugetul Consiliului județean, valoarea 
acordată în acest an pentru drumurile noastre 
județene fiind de 11 miliarde de lei, ceva mai 
mică decât anul trecut. în completare se adaugă 
o sumă provenită din Fondul Special al

Drumurilor. Pentru anul curent, județului 
Hunedoara i-au fost acordate circa 9 miliarde 
de lei.

Nici acești bani nu sunt prea mulți, mai exact 
spus nu sunt destui pentru câte am avea de făcut, 
dar important este că ei există și că noi îi punem în 
operă.

- Unde, cum?
- în cadrul programului 

de investiții al Consiliului 
județean Hunedoara pe anul 
1999 sunt prevăzute mai 
multe lucrări, precizează 
inspectorul de specialitate 
din cadrul DAED, dl ing. 
Stelian Gaftonie. Unele au 
început în anii anteriori și se

vor termina în acest an, altele vor continua în 
anii viitori, în funcție de banii ce vor fi alocați 
pentru ele. Au ajuns la finiș și se află în faze de 
recepție drumurile județene modernizate Ilia - 
Vorța - Țebea, pentru care s-au alocat în acest 
an 800 de milioane de lei, Săvârșin - Pojoga, cu 
o finanțare de 600 de milioane de lei și Sântămăria 
Orlea - Dâncu, investiție în sumă de peste un 
miliard de lei în anul curent. De asemenea, este 
în derulare, într-o nouă etapă care se va finaliza 
până la 31 decembrie 1999, modernizarea 
drumului județean Geoagiu - Balșa și a început 
în această lună modernizarea primului tronson 
al drumului județean Certej - Săcărâmb. Aș mai 
menționa că lucrările la toate drumurile amintite 
sunt executate de către Direcția județeană de 
Drumuri - Regie Autonomă Deva și se situează 
la înalți parametri de calitate.

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

PUNCTE DE VEDERE

Sondaje și 
mesaje

Periodic, instituții de specialitate 
efectuează sondaje de opinie privind starea 
anumitor fenomene, activități, organizații etc. 
De regulă, aceste sondaje sunt comandate de 
diferite persoane, organisme, partide, 
interesate de modul de receptivitate a lor în 
rândul populației la un moment dat. Cel mai 
adesea, sondajele sunt cuțite cu două tăișuri. 
Pe de o parte, cei situați în primele rânduri se 
împăunează cu poziția lor și, crezându-se 
invulnerabili, își reduc motoarele, pe de alta, 
urmăritorii au motive să-și intensifice lupta și 
să urce.

Nu de puține ori, sondajele nu exprimă 
deplin opțiunea generală și reală a populației. 
Și asta deoarece nu toți cei intervievați își 
expun cu sinceritate gândurile, iar foarte mulți 
își manifestă reținerea, tăcerea. Este și cazul 
recentului sondaj național efectuat de Centrul 
pentru Studierea Opiniei și Pieței (CSOP) pe 
un eșantion de 1280 de subiecți pe tema 
politicii românești la zi.

Ce spun rezultatele sondajului? Spun că 
dl Ion Iliescu este creditat cu 40 la sută din 
voturi pentru funcția de președinte al 
României la viitoarele alegeri (în creștere cu 5 
procente față de sondajul din luna mai), dl 
Emil Constantinescu - doar cu 17 procente (în 
scădere cu 9 la sută), iar dl Teodor 
Meleșcanu - cu 14 la sută din sufragiile 
electoratului. în clasamentul partidelor politice, 
PDSR înregistrează aceeași cifră ca și 
președintele său, de 40 la sută, CDR are 21 la 
sută, urmând la distanțe mari PRM - cu 9 la 
sută, ApR - cu 8 la sută, PD și UDMR - cu 
câte 7 la sută.

Cifrele, seci cum sunt, îi pot împinge la

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Prima întreprindere virtuală 
din România

Cârti din partea Consiliului Britanic

Universitatea Tehnică din Cluj a amenajat prima 
întreprindere virtuală din România, destinată în prin
cipal studenților de la secția de Inginerie Economică, 
transmite corespondentul MEDIAFAX.

Rectorul Universității Tehnice, Gheorghe Lazea, 
a afirmat că întreprinderea virtuală va cuprinde mai 
multe puncte de lucru, în special partea economică 
a unei societăți. Lazea a spus că în acest mod 
studenții vor lucra cu documente reale, care se

utilizează în societăți, astfel încît la finalizarea cursurilor 
aceștia să aibă toate deprinderile în acest sens.

întreprinderea virtuală este situată între două 
amfiteatre, iar studenții își vor desfășura activitatea 
în acest loc, în orele de practică, pentru că 
deocamdată în planul de învățămînt nu există o 
asemenea disciplină. Lazea a afirmat că este posibil 
ca pe viitor această întreprindere să fie cuplată cu 
atelierele de producție ale universității.

Consiliul Britanic a donat cărți din 
literatura engleză contemporană mal multor 
centre universitare din țară, acțiunea făcând 
parte din cadrul proiectului “Literatură 
pentru Universitate și Comunitate”, lansat în 
aceeași seară la Muzeul Literaturii Române.

Proiectul a fost Inițiat de Consiliul Britanic 
șl își propune promovarea literaturii 
britanice, “adresându-se atât mediilor 
academice, cât și oamenilor simpli care 
citesc și iubesc literatura”, a precizat

Jeremy Jackobson, coordonatorul 
programelor britanice din cadrul Consiliului. 
Universitățile care au beneficiat de donație 
sunt cele din București, Bacău, Constanța, 
Suceava, Baia Mare, lași, Timișoara, 
Ploiești, Craiova, Brașov, Galați, Cluj, Sibiu, 
Oradea, Alba lulia, Tîrgoviște. Proiectul se 
va derula pe o perioadă de patru ani și are 
ca scop formarea legăturilor de colaborare 
între comunitățile literare române și 
britanice.
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Legile proprietății se 
amână nejustificat
în cadrul conferinței de presă 

organizate vineri de către 
Organizația județeană a PNL, dl 
senator Constantin Blejan a 
apreciat că, deși s-a promis de 
multă vreme promovarea legilor 
proprietății, acestea se amână 
nejustificat. “Este de neînțeles 
faptul că acestea sunt omise de 
pe ordinea de zi a Senatului 
României, în locul acestora fiind 
înscrise pentru dezbateri alte 
probleme''.

In context senatorul PNL a 
precizat că întârzierea 
promovării acestor legi se 
datorează unor interese de grup 
de care se face vinovată în prin
cipal opoziția, dar în același timp 
și o parte dintre membrii coaliției 
nu doresc votul legilor 
proprietății din aceleași 
considerente de grup.

Problemă controversată la 
ordinea zilei și Legea pâinii 
așteaptă la rând în Parlament. 
Aliment de bază pentru om, 
pâinea este departe de calitatea 
pe care ar trebui să o aibă în 
mod normal - a mai apreciat dl 
Constantin Blejan. Așa se face

Sondaje și mesaje — Starea drumurilor
(Urmare din pag. 1)

euforie pe fostul șef al statului 
și pe tovarășii săi de partid, îi 
pot da frisoane actualului 
președinte al țării, care pierde 
continuu din credibilitatea 
electoratului, chiar dacă este 
foarte prezent în mijlocul său, și 
la meciuri de fotbal, și la 
spectacole muzicale, și la ... 
surprize, surprize. Având însă 
în vedere că 48 la sută dintre 
cei intervievați și-au declarat 
nehotărârea sau lipsa de la 
urnele de vot. înseamnă că 
cifrele sondajului se reduc la 
jumătate. Acesta este mesajul 
cel mai îngrijorător al populației, 
transmis clasei politice la 
această oră, dovadă a 
nemulțumirii față de modul 
dezastfuos în care a fost și 
este condusă România.

Oricum, până la alegeri mai 
keste. Se vor mai face sondaje

Marți
28 septembrie
TVR I

9.00 TVR lași 10.00 Recurs 
la morală (r) 11.00 TVR Cluj- 
Napoca 12.00 Jazz (r) 13.00 
TVR Timișoara 14.00 Jurnal
14.15 Cibemet 15.00 Oameni ca 
noi 15.30 Conviețuiri 16.00 
Emisiune în limba maghiară 17.00 
Dor. Documentar folcloric 18.05
Jumătatea ta (cs) 18.55 Fotbal 
Cupa UEFA, retur manșa 1: Lask 
Linz-Steaua (d) 21.00 Jurnal; 
Știrea zilei; Sport; Meteo 22.00 
Străinul fără nume (w. SUA 
1972)

10.15 Limbi străine. Engleză 
10.40 O familie ciudată (r) 11.10 
Familia Simpson (s) 12.00 Alfa 
și Omega 13.10 Dragostea 
contează (s) 14.00 Conviețuiri 
(mag.) 15.00 Delfi și prietenii săi 
(d.a) 16.00 Obsesia (s, ep. 8)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 
984) 17.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Nimic sfânt 

că “datorită lipsei unor acte nor
mative, pe piață se vinde tot 
felul de pâine, care nu asigură 
elementele nutritive necesare 
organismului. în aparență 
pâinea este foarte tentantă, cu 
un foarte bun aspect comercial, 
dar în realitate nu corespunde 
cerințelor. Din aceasta lipsesc 
vitaminele din gama B, fierul, 
calciul, fapt ce a condus la 
celebra expresie “pâinea de 
hârtie".

De asemenea, în cadrul 
întâlnirii cu presa, s-au mai 
abordat probleme ce țin de 
exportul fierului vechi, de 
combaterea corupției la nivelul 
județului - liderii PNL apreciind 
că în prezent s-a ajuns la o mai 
bună colaborare între 
organismele statului pe 
această temă, precum și de 
ajutoarele acordate cu sprijinul 
PNL familiilor afectate de 
inundațiile din acest an, 
ajutoare ce se ridică la 
aproximativ 500 milioane de lei.

Cornel POENAR

de opinie. Cifrele se vor 
modifica. Vor intra în calcule, 
cu siguranță, și alte formațiuni 
politice, și alte persoane. Chiar 
hotărârea electoratului va fi 
alta la data prezentării la vot 
decât cea exprimată în 
sondaje. însă la această oră, 
pe cetățenii țării nu sondajele îi 
interesează; nici promisiunile 
sforăitoare ale celor care 
speră să ajungă, mâine la 
cârma națiunii și să întoarcă 
roata istoriei în timp. Ceea ce, 
judecând lucid, nu mai este 
posibil. Pe români îi 
îngrijorează că viața lor este în 
degradare continuă, că nici 
politicienii, nici guvernanții nu 
sunt în măsură să stopeze 
acest declin, să le dea o 
speranță credibilă în ziua de 
mâine. Mesajul acestora către 
electorat este unul de 
neputință. Iar mesajul 
electoratului către ei - unul de 
lehamite.

(s, ultimul ep.) 19.00 Autograf 
muzical 19.30 Invitație la con
cert 20.40 Universul cunoașterii 
(do) 22.50 Preotul și 
cârciumărița (r)

ANTBNA1
8.00 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.15 Colivia de aur 
(s, ep. 7) 11.00 Damon (s, ep. 
9) 11.30 Inspirația Carolinei (s, 
ep. 11) 12.00 Tropical Heat (s, 
ep. 62) 13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s, ep. 
36) 14.00 Esmeralda (s) 15.00 
Luz Maria (s, ep. 91,92) 17.00 
Știri 17.25 Elena, viața mea (s, 
ep. 70, 71) 19.00 Observator 
20.00 Johnny Mnemonic 
(thriller SF SUA 1995) 22.00 
Observator

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! (magazin matinal) 10.00 
Tânăr și neliniștit (r) 11.00 Tenis 
Open România 1999 (d) 12.30 
O căsnicie perfectă (s, ep. 6)

(Urmare din pag. 1)

ieșire, deoarece în județul 
Hunedoara s-au acumulat 
datorii ce însumează circa 
39 miliarde lei față de 
Conel, Romgaz și Petrom, 
președintele Consiliului 
județean,' dl Gheorghe 
Barbu, s-a implicat efectiv, ca 
și în anul anterior, deși 
această chestiune nu intră 
în atribuțiile sale, în 
contactarea factorilor de 
decizie de la nivel național 
pentru a se găsi modalități 
concrete de soluționare a 
problemei apei calde, 
aceasta fiind una dintre 
problemele ce afectează 
largi categorii de populație 
din județul nostru, cu 
implicații destul de serioase 
pentru a putea să fie 
ignorată. Dar să vedem ce s- 
a convenit cu acest prilej, 
deoarece, în esență, 
cetățenii, în special cei ce-și 
achită corect toate datoriile 
față de furnizorii de servicii, 
precum și o serie de agenți 
economici pretind, pe bună 
dreptate, să nu fie 

k______________ _______________

Un alt capitol al drumurilor 
îl reprezintă cele comunale, 
trecute în urmă cu doi ani de la 
Consiliile județene în 
gestionarea consiliilor locale, 
măsură taxată ca nepotrivită 
chiar de către reprezentanții 
constructorilor de drumuri 
județene.

Cum bugetele comunelor 
sunt extrem de ,,subțiri", 
Ministerul Lucrărilor Publice și 
Amenajării Teritoriului a alocat 
în acest an importante sume 
pentru pietruirea drumurilor 
comunale de pământ. în acest 
scop, județul Hunedoara 
beneficiază în 1999 de circa 6 
miliarde de lei, pe care îi 
gospodăresc primăriile 
comunale.

Despre investițiile în acest 
domeniu ne-a dat relații 

12.55 Știrile PRO TV 13.05 
Babylon 5 (s, ep. 32) 13.50 Ani 
de liceu (s, ep. 17) 14.15 
Miracolul tinereții (s, ep. 17)
14.45 Familia Bundy (s, ep. 
179) 15.15 Aripile pasiunii (s, 
ep. 99) 16.00 Tânăr și neliniștit 
(s, ep. 842) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.30 Rosalinda (s, ep. 17) 
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 
103) 19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Melrose Place (s, ep. 145)21.00 
Mercenarii (s, ep. 33) 22.25 
Știrile PRO TV 22.30 
Chestiunea zilei 23.30 Știrile 
PRO TV

7.00-12.30 Filme și seriale 
(reluări) 14.15 Maria (s) 15.00 
Viața noastră (s) 16.05 
Preciosa (s) 17.00 Casper (s) 
17.30 Dragoste și putere (s)
18.20 Acasă la bunica (rețetă 
culinară) 18.30 Renzo și 
Adriana (s) 19.25 Vremea de 
acasă 19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.20 Căsuța poveștilor 20.30 
înger sălbatic (s) 21.30 Sânge

Furnizarea apei calde 
în municipiul Deva...

“sancționați” din cauza unor 
rău platnici.

Ca urmare, lăsând la o 
parte orgoliile, interesele 
politice sau de altă natură, s- 
a ajuns la concluzia că 
Apaterm Deva își va plăti 
datoriile curente față de 
Termocentrala Mintia, iar 
până în luna aprilie 2000 va 
achita integral restanța de 19 
miliarde lei, care a fost 
reeșalonată fără penalități.

Aici este locul să arătăm 
că o importantă sumă se va 
primi la rectificarea 
bugetului, făcându-se o serie 
de compensări cu acest 
prilej. La nivelul județului s- 
a stabilit ca până în luna mai 
a anului viitor să fie achitate 
14 miliarde lei din restanța 
acumulată la plata apei 
calde.

Deoarece Conel a hotărât 
ca unitățile din subordine să 
nu deblocheze furnizarea 

amănunțite dna ing. Carmen 
Bocăniciu, șef al serviciului 
administrare - exploatare din 
cadrul DAED. „în anul curent 
vor continua, într-o nouă 
etapă, care va fi încheiată 
până la sfârșitul anului, 
lucrările de pietruire a mai 
multor drumuri comunale de 
pământ. întrucât banii au venit 
târziu, au fost întocmite până 
acum proiectele, urmând 
licitarea și începerea 
execuției. Sunt în această 
situație drumurile comunale 
103 Lunca Cernii de Jos, unde 
s-a realizat în 1998 un 
tronson de cinci kilometri și au 
mai rămas trei kilometri, pentru 
care s-au alocat în acest an 
peste două miliarde de lei, 159 
Gurasada, cu o finanțare de 
500 de milioane de lei în anul 

din sângele meu (s) 22.25 
Vremea de acasă 22.30 Ay, 
Carmela! (dramă Spania/ltalia 
1989)^

PRIMA TV
8.00 Dimineața cu Prima 12.00 

Nadine Show (r) 13.00 Politica 
de mâine (r) 15.00 Viața în di
rect (em. socială) 16.00 
Telenovelă 17.00 Nadine Show 
18.00 Știri 19.00 Românie, 
Românie... 19.15 Karaoke Show
20.15 Film artistic 22.15 Știri
22.45 Revista presei 23.00 
Politica de mâine

Hse
10.00 Ultima aventură (f.a , 

SUA 1993) 12.15 Jurat de 
profesie (co. SUA 1995) 13.45 
I.Q. (co. SUA 1994) 15.15 Jack 
Fulgerătorul (co. Australia ’94) 
17.00 Un liceu dezlănțuit (co. 
SUA ’96) 18.30 Detectivul 
Fantoma (co. SUA 1997) 20.30 
Scrisori de la un ucigaș _
SUA ’98) 22.15 Umbra și4ț£23£ESQH!CS3RQSQ9 
întunericul (thriller SUA ’96) 0.0C 
Rol principal (dramă SUA’97)

agentului termic până nu 
se plătesc datoriile restante, 
se vor face în continuare 
demersuri pentru ieșirea 
din impas, având în vedere 
că acum este perioada când 
se face aprovizionarea cu 
combustibil pentru iarnă a 
centralelor termice și 
termoelectrice. în
condițiile când nu se 
respectă reeșalonarea 
convenită, furnizorul 
agentului termic poate să 
oprească apa caldă sau 
încălzirea dacă nu se 
respectă convenția stabilită.

Un apel se face și pentru 
beneficiari, respectiv către 
populație, care sunt rugați 
să-și achite ritmic și 
integral datoriile, evitând 
astfel acumularea
restanțelor. Deci furnizarea 
apei calde devine o 
speranță, dar, deocamdată, 
nu și o certitudine.

curent și cel de la Boșorod. 
O lucrare nouă va începe în 
scurt timp, după licitarea 
execuției, pe DC 121 
Bătrâna, unde se vor investi 
700 de milioane de lei.”

întrucât Direcția de 

Administrare și Exploatare a 
Drumurilor are atribuții 
principale numai în rețeaua 
rutieră județeană, la nivelul 
comunelor se implică doar în 
activitatea de consultanță și 
asistență tehnică.

Chiar dacă banii pentru 
drumuri sunt puțini, e bine și 
necesar ca ei să fie utilizați 
în scopurile destinate, 
pentru că drumurile 
condiționează multe din 
interesele noastre diurne, la 
sat și la oraș.

THE 7 ABC
(canal 34 UHF)

9.00 Știrile locale (r) 9.15 
Sport magazin (r) 9.45 
Matinal Info 10.30 Dintre sute
de ziare (r) 15.15 Post me
ridian 17.30 Deva Mix 18.05 
Lou Grant (s) 19.00 Secția 
de poliție (s) 20.00
Actualitatea Tele 7 20.45 
Știrile locale 21.00 Dintre 
sute de ziare 22.00 Cutia 
Pandorei 0.00 Știrile locale

PRO TV r DEVA
06.40-07.00 Program comer

cial 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 17.30- 
18.00 Știrile PRO TV Deva 
(coproducție) 22.15-22.30 Știri 
PRO TV Deva 23.30-00.30 Talk 
show - “Ghici cine bate la 
ușă?” 00.30-00.45 “Vorbiți 
aicil” (reluare)

negesee»
Marți, 28 septembrie

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Nu forțați nota riscând în 
carieră, încercând să faceți 
imposibilul. Știți ce capacitate 
financiară aveți. Dacă vreți să 
vă împrumutați, atenție la rate 
și dobânzi.

O TAUR 
(21.IV - 21.V)

Stabiliți importanța nevoilor 
dv, folosiți-vă fantezia și nu 
învinuiți partenerul pentru 
eșecuri, ci discutați cu el 
despre trecut și viitor.

O GEMENI 
(22.V - 21.VI)

în ciuda problemelor și 
tensiunilor, viața particulară a 
doamnelor nu are de suferit. 
Asta și pentru că familia și 
partenerul vă sprijină.

3 RAC
(22.VI - 22.VII)
O perioadă plină de realizări; 

inclusiv lucrul la care aproape 
renunțaseți vă reușește. 
Sunteți apreciați dar și invidiați. 

O LEU
(23.VII - 22.VIII)

Partenerul, prietenii vă atrag 
în aventuri periculoase și veți 
pierde. Noile prietenii nu sunt 
prea promițătoare; evitați 
afacerile; încercați să vă 
descurcați singuri.

Z FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Ignorați aparențele, abordați 
problemele radical, nu le 
ascundeți Nu vă încurcați 
partenerul în afaceri, căci este 
foarte priceput. Vă învingeți 
rivalii.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)'

Vă plac animalele de casă 
care vă aduc mai multă 
încredere în semeni. Ar fi bine 
să vedeți fidelitatea și în 
oameni. Și vecinii merită atenție.

3 SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Judecați realist; nu lăsați o 
neînțelegere penibilă să vă 
strice ziua. Răbdarea vă va fi 
serios pusă la încercare.

3 SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Vă simțiți excelent în 
compania prietenilor și 
colegilor. Doamnele (domnișoa
rele) au șansa de a întâlni 
marea iubire.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Femeile sunt mai active ca 
de obicei, deoarece sănătatea 
lor e mai bună. Probabil începeți 
“schimbări" și în serviciu.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

în zilele următoare partenerul 
va încerca să preia “auto- 
ritatea", independența vă e 
amenințată. Aveți nevoie de bani. 

O PEȘTI
(19.11 - 20.III)
Nu vă pierdeți timpul 

regretând ceea ce nu ați făcut. 
Nu vă destăinuiți oricui. Decât 
să regretați ulterior mai bine 
schimbați partenerul.
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UNIUERSIITOIA REMIN DEVA - 
SILCOTUBZALAU 26-25 (15-15) 

încă din minutul unu 
al jocului, atât în tribună, 
între cele 2 galerii, cât și în 
teren, s-a încins un ve
ritabil duel. Multi deveni 
au renunțat la fotbal um
plând până la refuz Sala 
Sporturilor, dar nu au 
avut ce regreta. Jucătoa
rele de la Univ. Remin, 
conduse cu pricepere de 
cei doi tehnicieni, tânărul 
antrenor prof. Marcel 
Șerban și experimentatul 
prof. Ion Mătăsaru - di

rector tehnic, au făcut unul dintre cele mai bune 
jocuri în acest campionat. Partida s-a desfășurat 
de la egal la egal, în prima repriză consemnându- 
se 14 situații de egalitate. Repriza a Il-a a fost și mai 
spectaculoasă, devencele fiind superioare vice- 
campioanelor naționale, reușind să se desprindă la 
2 și chiar 3 goluri în mai multe rânduri ca în min. 
36:17 -15; min. 52: 24 - 21. Dar într-un final in
fernal, oaspetele au reușit să ia conducerea în 
minutul 58, cu 25-24. Totuși devencele egalează în 
același minut pentru ca în minutul 60, publicul să se 
găsească în extaz în clipa când în urma unui fault în 
atac comis de Silcotub, portărița Simona Bistri- 
ceanu a înscris din afara semicercului golul vic
toriei, surprinzându-și colega din poarta adversă 
ieșită de la 9 metri.

Victoria devencelor ar fi fost mai netă dacă 
brigada de arbitri din Odorheiul Secuiesc n-ar fi 
comis câteva greșeli în deciziile luate împotriva 
echipei gazdă, descalificând-o pe Diana Patru și 
eliminând-o cu ușurință pe Simona Bozan, lăsând 
astfel echipa gazdă în 4 jucătoare în câmp și 
luând decizii contradictorii, probabil speriați de 
atitudinea antrenorului de la Zalău, prof. Gheorghe 
Tadici, care nu a făcut altceva pe întreaga partidă, 
decât să intre în teren și să-i amenințe pe cei doi 
arbitri, intervenind continuu la masa oficială unde 
se afla observatorul federal, dl Valter Dancescu.

în final o mare victorie pentru Univ. Remin în 
primul an de Liga Națională, și un zero la adevăr. 
Campionatul se reia în 8 ian. 2000, cu două jocuri în 
deplasare, la Oțelul Galați și "U” Ursus Cluj, până 
atunci echipa își continuă pregătirea, îmbunătățirea 
lotului și probabil cu jocuri în Cupa Federației sau 
Cupa celor 4 Orașe care se vor stabili în cel mai 
scurt timp. Această întrerupere se datorează 
participării echipei naționale a României la 
Campionatul Mondial din noiembrie - decembrie 
1999 din Norvegia. (Cristina C.)

Rezultatele etapei a 5-a: Hidrotehnica C-ța 
- Fibrex Săvinești 27-26; Ciserom Sebeș - CFR 
Rapid Buc. 21-27; CSM XXI lași - Dorobanțul 
Ploiești 30-22; Univ. Remin Deva - Silcotub Zalău 
26-25; Rulmentul Brașov - Oțelul Sidex Galați 21- 
24; Ursus Cluj - Oltchim Rm. Vâlcea 24-28

CLASAMENTUL
1. OLTCHIM RM. V. 5 5 0 0 153-105 16
2. Oțelul Galați 5 4 0 1 125-118 14
3. U Remin Deva 5 3 0 2 109-124 12
4. Rapid București 5 3 0 2 108-91 11
5. Fibrex Săvinești 5 3 0 2 131-128 11
6. Ciserom Sebeș 5 2 0 3 120-122 9
7. Hidrotehnica C-ta4 2 0 2 100-102 9
8. Silcotub Zalău 4 2 0 2 96-86 8
9. Ursus Cluj 4 2 0 2 99-101 8
10 Rulm. Brașov 5 1 0 4 109-130 7
11. CSM XXI lași 5 1 0 4 123-143 7
12 

X.
Dorob. Ploiești 5 0 0 5 99-132 5

DIVIZIA A
Rezultatele etapei a 10-a: Gloria Bistrița - 

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

CLASAMENTUL
1. DINAMO 9 9 0 0 30-4 27
2. FC Argeș 10 7 1 2 15-6 22
3. Ceahlăul P.N. 9 6 2 1 16-10 20
4. Rapid 9 6 2 1 12-6 20
5. Steaua 10 6 0 4 21-17 18
6. Oțelul Galați 10 5 2 3 21-15 17
7. Gloria Bistrița 10 5 0 5 17-18 15
8. Petrolul PI. 10 5 0 5 13-15 15
9. Astra PI. 10 4 1 5 16-18 13
10. FCM Bacău 9 3 3 3 12-13 12
11. FC Național 9 3 2 4 12-11 11
12. Farul C-ța 10 3 2 5 14-14 11
13. FC Onești 10 3 2 5 9-15 11
14. FC Brașov 10 3 1 6 13-13 10
15. Rocar Buc. 10 3 0 7 10-19 9
16. Extensiv Cv. 10 2 1 7 9-23 7
17. CSM Reșița 10 1 3 6 9-26 6
18. Univ. Craiova 10 1 2 7 8-17 5

Etapa viitoare: Gloria Bistrița - Farul; Petrolul
- FC Național; Extensiv - FC Onești; Rocar - 
Rapid; Dinamo - FC Brașov; Oțelul - CSM Reșița; 
Steaua - Astra; FC Argeș - Univ. Craiova; 
Ceahlăul - FCM Bacău.

< 7
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DIVIZIA 82
O VICTORIE MA! CONCLUDENTĂ 
DECÂTARATĂ SCORUL

A5A TG. MUREȘ - CORVINUL 0-1
De această dată începem cu finalul partidei. 

La sfârșitul celor 90 de minute de joc, spectatorii 
din Tg. Mureș, împreună cu galeria gazdelor, 
aplaudau... victoria oaspeților! A fost o dovadă a 
superiorității hunedorenilor de-a lungul acestei 
importante întâlniri, mult mai elocvente decât 
arată scorul, dar și a fair-play-ului gazdelor ce 
s-au recunoscut învinse pe drept, în care oas
peții au fost superiori tactic și tehnic, ca să nu 
mai amintim de numărul ocaziilor clare de gol ale 
hunedorenilor. Meciul, de importanță maximă 
pentru mureșeni (își disputau fotoliul de lider al 
clasamentului), s-a ridicat la un bun nivel spec
tacular, ambele formații punând în joc nu numai 
cunoștințele tehnico-tactice, ci și întreaga lor 
forță fizică. Din aceste motive, jocul a fost viu 
disputat, hunedorenii aplicând cu rigurozitate 
tactica preconizată de antrenorul lor Victor 
Roșea - apărare grupată, cu dublaj in marcaj al 
celor mai avansați jucători de la ASA, cu de
clanșarea unor contraatacuri rapide spre poar
ta adversă, în timp ce gazdele încercau (cu 
puține reușite) acțiuni spre poarta apărată cu 
brio de Sile Rahoveanu. Ca la orice meci, Cor- 
vinul a jucat la victorie, idee promovată cu 
încăpățânare de antrenor și tot mai pragmatic 
aplicată pe gazon de hunedoreni. Cu atenție în 
faza de apărare și "explozivi" pe atac, oaspeții 
au dat de gândit gazdelor din primele minute ale 
meciului. Și noi ne-am notat câteva “șarje” ofen
sive bine elaborate de hunedoreni - în minutele 3, 
11, 16, Mitrică, Șandor, Ocneanu arătând forța de 
penetrație a Corvinului. Abia în minutele 23 și 27 
Torok și Dâmbian reușesc cu adevărat să pună 
în pericol poarta lui Rahoveanu. însă, gazdele

>_______________________________________

CETATE DEVA - 
METALURGISTUL CUGIR 2-1 DIVIZIA C4

Indiferent ce se spune, o echipă bine situată 
în clasament (locul 2 al devenilor), în confrun
tarea cu o formație aflată în subsolul clasa
mentului, locul 17, nu tratează meciul cu maximă 
exigență, ca atunci când întâlnește o echipă din 
prima parte a clasamentului. Credem că așa s-a 
întâmplat și duminică la Deva, când Cetate a 
primit vizita Metalurgistului Cugir. în afara faptu
lui că elevii antrenorului Vasile Dobrău (fostul ju
cător bine cotat la Dinamo și “U” Cluj) au consti
tuit o surpriză plăcută, trebuie să afirmăm că 
devenii nu au demonstrat același angajament 
total în joc ce îl dovediseră în meciurile ante
rioare de acasă, cu echipe mai puternice. Multă 
vreme au considerat că golul va veni cu ușu
rință, având în vedere locul adversarilor în 
clasament. Nu a fost așa. Deși s-au aflat în 
majoritatea timpului la cârma jocului, că au 
presat perioade îndelungate în jumătatea de 
teren a oaspeților, ocaziile de gol n-au fost așa 
clare ca în partidele anterioare. Cugerenii nu au 
așteptat invitații speciale și au răspuns cu 
câteva contraatacuri periculoase în min. 13 și 
18. Atunci, șutul lui Lonca este scos peste 
transversală de Maria și tot portarul devean 
respinge mingea trimisă cu capul de Jula. Elevii 
lui Ionel Stanca își dau seama că trebuie să-și 

»_____________________________________________

Etapa viitoare: UTA - ASA Tg. Mureș; Min. 
Motru - FC Drobeta; Gaz Metan - Electro; FI. 
Vâlcea - U.M. Timișoara; Olimpia SM - Chimica T; 
Corvinul - Apulum; Jiul - FC Bihor; Inter Sibiu - 

L“U” Cluj; ARO C-lung - Poli Timișoara.

[ft DIVIZIA 32
Rezultatele etapei a 9 -a: Drobeta - Gaz

Metan 1-1; Electro Craiova - UTA 2-1; ASA Tg.
Mureș - Corvinul C -1; Chimica Târnăveni -
Flacăra Vâlcea 2-1; UM Timișoara - Minerul
Motru 4-1; “U" Cluj - Jiul Petroșani 2-0; Apulum
A.l. - Inter Sibiu 2-0; Poli Timișoara - Olimpia
Satu Mare 0-0; FC Bihor - ARO C-lung 0-3.

CLASAMENTUL
1. CORVINUL 9 6 1 2 18-8 19
2. UT Arad 9 6 0 3 19-8 18
3. Inter Sibiu 9 6 0 3 15-11 18
4. Gaz Metan 9 5 2 2 15-8 17
5. Apulum A.l. 9 5 2 2 15-10 17
6. ASA Tg. Mureș 9 5 1 3 17-6 16
7. ARO C-lung 9 5 1 3 14-6 16
8. FC Drobeta 9 4 1 4 13-12 13
9. “U” Cluj 9 4 1 4 13-14 13
10. Chimica Tr. 9 4 1 4 10-16 13
11. Electro Cv. 9 4 0 5 16-18 12
12 U M Timiș. 9 3 2 4 15-22 11
13. Poli Timiș. 9 2 4 3 12-13 10
14. FC Bihor 9 3 1 5 10-19 10
15. Jiul Petroșani 9 3 1 5 6-18 10
16. Olimpia S.M. 9 1 4 4 7-11 7
17. Min. Motru 9 2 1 6 10-18 7
18. Flacăra Rm.V. 9 1 1 7 5-12 4

ratează cea mai mare ocazie a lor în min. 37 prin 
Gâbor, "ghiuleaua" lui ștergând stâlpul porții din 
dreapta lui Sile. De partea cealaltă, hunedorenii 
ratează din 2 ocazii rarisime deschiderea sco
rului în min. 44 și 45, când Mitrică și Ocneanu nu 
fac altceva decât să-l remarce pe bravul portar al 
mureșenilor, Rotaru.

Deși jucau în fața liderului, hunedorenii 
atacă cu și mai mare forță, din primele minute 
ale reprizei secunde. Și în min. 48, ei și sta
bilesc scorul final: la mijlocul terenului, Andrei 
îl pune în cursă pe laboriosul Mitrică, ce nu mai 
poate fi oprit nici de Rotaru ieșit în întâm
pinare, hunedoreanul lobând balonul în plasă, 
ridicând în picioare inimoasa galerie hune- 
doreană, uimind pe spectatorii mureșeni. Cum 
era normal, jocul s-a încins, dar în limitele unei 
depline sportivități, și în ciuda unor ocazii 
firave ale gazdelor, cu excepția celor din min. 
75, când Rahoveanu a salvat echipa de la 2 
goluri în 2 faze succesive în care mureșenii 
au șutat de la 7- 8 metri, și portarul hunedo
renilor s-a opus, cei care și-au mai creat 5 
ocazii clare de gol au fost tot hunedorenii, 
Mitrică, Șandor (de două ori), Stărc, fiind în 
poziții clare de a înscrie. Hunedorenii au ob
ținut o victorie clară, prețioasă, aplaudată 
deopotrivă de spectatorii gazdă (și galerie), 
de suporterii oaspeți.

Corect arbitrajul V. toniță (București).
CORVINUL: Rahoveanu, Rus, Marincău, 

Haidiner, Gheară, Mocioi, Dincă (84 Andone), 
Andrei, Șandor, Ocneanu (69 Stărc), Mitrică 
(74Babarți).

Sabin CERBU |

asigure victoria și inițiază tot mai des acțiuni 
ofensive spre poarta lui Groza. Și ceea ce do
reau, realizează în min. 23, când Bordean pa
sează lui Luca, acesta șterge cu capul mingea 
care ajunge la Gigi Ștefan și din apropiere o 
trimite în plasă, pe lângă Groza: 1-0. De acum, 
spectatotii deveni se așteptau la un scor fluviu. 
Și ocazii și-au creat în min. 25 (Bordean), 31 
(Popa), 42 și 44 (Eșanu), dar rămase fără 
rezultat.

Din repriza a doua, reținem principalele faze 
la cele două porți. în min. 62, gazdele scapă ca 
prin urechile acului de gol (Jula), iar în min. 65 
Pașcanu trimite balonul în transversală. După 
numai un minut (66), Eșanu pasează în careu lui 
Gigi Ștefan, acesta prelungește la Popa care 
șutează în colțul lung și scorul devine 2-0 pentru 
deveni. Gazdele insistă pentru desprinderea mai 
clară, dar ratează în minutele 72, 78 și 85 prin G. 
Ștefan, Tănasă și Popa. însă în min. 87, la o 
lovitură de colț, Pașcanu trimite mingea în vinciul 
porții lui Maria: 2-1, stabilind și scorul final.

CETATE: Maria, Bordean, Tănasă, 
Răducănescu, Ardelean, Popa, Luca, Chiliman 
(50 Szidorak), Gigi Ștrefan (76 Berindei), 
Eșanu (66 Seina), Naniu.

S. CERBU 7
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Rezultatele etapei a 9-a: Cuprirom Abrud - 

Univ. Arad 1-3; Telecom Arad - Inter Petrila 0-0; Min. 
Uricani - Aurul Brad 3-0; Caromet Caransebeș - 
MinaurZIatna 1-0; Min. Lupeni-Telecom Timiș. 1-2; 
West Petr. Arad - Gloria Reșița 2-0; CFR Timișoara 
- Inter Arad 3-1; AS Cetate Deva - Metalurg. Cugir
2-1; Electrica Timiș. - Min. Certej 3-0.

CLASAMENTUL
1. TELECOM TIMIȘ. 9 7 1 1 12-7 22
2. Cetate Deva 9 7 0 2 24-8 21
3. Electrica Timiș. 9 6 1 2 21-11 19
4. Gloria Reșița 9 5 1 3 13-5 16
5. Min. Certej 9 5 13 17-13 16
6. MinaurZI. 9 5 0 4 20-8 15
7. Caromet C. 9 5 0 4 10-12 15
8. Univ. Arad 9 4 1 4 10-13 13
9. Min. Uricani 9 4 14 15-19 13
10. CFR Timiș. 9 4 14 8-17 13
11. Aurul Brad 9 3 3 3 8-9 12
12. Telecom A. 9 3 2 4 10-14 11
13. W.P. Arad 9 3 15 10-13 10
14. Cuprirom Ab. 9 3 1 5 9-16 10
15. Min. Lupeni 9 2 2 5 8-14 8
16. Inter Arad 9 2 1 6 17-21 7
17. Met. Cugir 9 2 0 7 8-13 6
18. Inter Petrila 9 13 5 4-11 6

Etapa viitoare: Inter Petrila - Min. Uricani;
Telecom Timiș. - Cuprirom Ab.; Univ. Arad - 
Telecom Arad; Minaur- Min. Lupeni; Metalurgistul 
- Caromet; Aurul Brad - CFR Timiș.; Gl. Reșița - 
Electrica Timiș.; Inter Arad -W.P.Arad; Min. Certej

L- Cetate Deva (se dispută sâmbătă)

f*....... — ].

Trei puncte învingătorilor, cinste 
învinșilor

VICTORIA DOBRA -
CFR MARMOSIM 2-1

Formula clasică pe care orice gazetar 
sportiv este bucuros să o folosească la 
finalul unei partide derby este “felicitări 
învingătorilor, onoare învinșilor”. Din păcate, 
în urma derby-ului fruntașelor diviziei D, 
disputat duminică la Dobra, felicitări merită 
poate doar galeria simeriană, nu pentru 
atitudinea mai puțin vulgară decât a gaz
delor, ci pentru forța de a-și aplauda la 
scenă deschisă favoriții chiar dacă aces*:' 
au pierdut. Cât despre onoare...

Așadar, “trei puncte învingătorilor" care 
chiar dacă au învins n-au convins. în afara 

celor două goluri norocoase, gazdele n-au 
mai avut nici o altă situație clară de gol. în 
min. 29, Toth a executat norocos o lovitură 
liberă de la 20 de metri, acordată în urma 
unei căderi teatrale a lui Zalomir, și a des
chis scorul: 1-0. Apoi, în min. 88, după ce 
oaspeții egalaseră, Boldor a profitat de o 
neatenție la marcaj a apărării simeriene și 
a reluat în plasă o centrare (din afara spa
țiului de joc ?!) a lui Zalomir, stabilind scorul 
final: 2-1. în rest Victoria n-a arătat nimic, 
bazându-se pe mingi bubuite, faulturi dure 
și acel peste cinci la sută pe care arbitrii îl 
acordă de obicei (?!) gazdelor.

De partea cealaltă, CFR Marmos'tn 
poate primi calificativul "cinste învinșilor” și 
la propiu și la figurat. La propriu, elevii lui 
Nicu Alexiuc merită să fie apreciați pentru 
dăruirea cu care au jucat, sportivitatea și 
valoarea pe care au demonstrat-o. în prima 

repriză “liderii” s-au apărat precis, ieșind 
uneori periculos pe contraatac. în repriza 
secundă, pe fondul căderii fizice a gazdelor, 
simerienii au controlat cu destulă autoritate 
jocul, creându-și numeroase ocazii de gol. 
în min. 77, arbitrul le-a refuzat un penalty/ 
pătrunderea în careu a lui '
86, după o lovitură liberă executata ue 
Pepenar, Moldovan a reluat cu capul ega
lând scorul: 1-1. La figurat, simerienii s-au 
convins încă o dată că doar “cinstea" și va
loarea echipei nu sunt de ajuns pentru a 
câștiga un meci de fotbal. Vorba unui fost 
președinte care a pierdut alegerile: “eu sunt 
sărac și cinstit", dar... degeaba.

Neobiectiv arbitrajul brigăzii formate din 
Petru Zlate - la centru și Claudiu Kramer și 
Florin Bulgaru - asistenți. Observator AJF: 
Pavel Marincău.

VICTORIA DOBRA: Szocs - Sas, Sterie, 
Costea, JOLVINSCHI - Stancu (46 Vișan), 
Bumbaru, Toth (72 Oltean), Spineanu (82 
Ciobanu) - Boldor, Zalomir.

CFR Marmosim: lancu - Varga (76 Ur
zică), DAVIDONI, STAN (cpt), Budeic - Mure- 
șan (68 Moldovan), Bal, PEPENAR, Avasi- 
loaie (84 Sirmoi), Sicoe (55 Z. Biri) - F. Biri.

Ciprian MARiNUȚ

Z
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Rezultatele etapei a 8-a din 26 sep
tembrie: Casino Ilia - Min. Aninoasa 3-0; 
Victoria Călan - Dacia Orăștie 3-0; Metalul 
Crișcior. - Constructorul Hd. 4-1; FC Paroșeni - 
Min. Bărbăteni 2-1; CIF Aliman Bad - Min. Poiana 
Ruscă 3-0; Univ. Petroșani - Retezatul Hațeg 1- 
1; Victoria Dobra - CFR Marmosim 2-1.

CLASAMENTUL
1. CFR MARMOSIM 8 7 0 1 33-5 <5■J.-J 

t=-2. Viet. Dobra 5 3 0 19-3
3. FC Paroșeni 8 6 0 2 15-8 K
4. Casino Ilia 8 5 2 1 26-9 17
5. Vict Călan 8 4 3 1 23-10 15
6. Retezatul Hațeg 8 4 3 1 13-10 15
7. Met. Crișcior 8 3 2 3 17-12 11
8. Min. Aninoasa 8 3 0 5 9-15 9
9. Min. Bărbăteni 8 2 2 4 10-13 8
10. Univ. Petroșani 8 2 2 4 14-26 8
11. Dacia Orăștie 8 2 0 6 14-24 6
12. Min. Poiana R. 8 2 0 6 7-22 6
13. CiF Aliman 8 1 2 5 6-25 5
14. Constr. Hd. 8 0 1 7 16-40 1

Etapa viitoare din 3 octombrie: CFR 
Marmosim - Casino Ilia; Min. Aninoasa - Victoria 
Călan; Dacia Orăștie - Metalul Crișcior (2.10, ora 
11); Constructorul Hd. - FC Paroșeni Vulcan; 
Min. Bărbăteni - CIF Aliman Brad; Min. Poiana 
Ruscă - Univ. Petroșani; Retezatul Hațeg - 
Victoria Dobra.
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Contrabandă cu autoturisme 
în numele handicapaților

Cam de mult n-am mai văzut 
un dosar atât de voluminos ca cel 
care-l privește pe Cornel Adrian 
Nisipescu, din Hunedoara. Mai 
bine de 200 de file sunt dedicate 
unor fapte pentru care acum Nisi
pescu a devenit inculpat și este 
trimis în judecată pentru comiterea 
infracțiunilor de înșelăciune, fals 
material în înscrisuri oficiale, fals în 
înscrisuri sub semnătură privată, 
uz de fals, folosire de acte fal
sificate la vamă (contrabandă), 
punere în circulație și conducere pe 
V'wnurile publice a unui auto- 

neînmatriculat și cu număr 
?adar, o sumedenie de in

fracțiuni comise prin intermediul 
unei asociații care, veți vedea, arfi 
trebuit să aibă cu totul altă menire. 
Să vedem însă cum s-au petrecut 
lucrurile.

Cornel Adrian Nisipescu are 
48 de ani, domiciliul în Hune
doara, nici o ocupație stabilă. în 
1991 a înființat la Hunedoara 
Asociația Handicapaților Psihici 
„Lumina", o asociație nonprofit, 
cum lesne se poate observa, cu 
scopul de a ajuta persoanele 
handicapate psihic. Povestea 
acesteia este lungă, așa că o să 
sintetizăm faptele și tot ceea ce 
s-a petrecut în jurul ei.

.Din documentele prezentate 
într-o recentă ședință de jude
cată a Tribunalului Hunedoara a 
reieșit între altele faptul că însăși 
înființarea asociației a fost nele
gală. Acest lucru, întrucât toate 
actele necesare au fost întocmite 
de Nisipescu și semnate în fals. 
Din datele de constituire rezultă 
că asociația are sediul la adresa 
la care se află administrația 
Pieței Obor din Hunedoara. El și- 
a atribuit și calitatea de adminis
trator al pieței, dar din actele de 
constituire nu rezultă numirea sa 
°e această funcție. Pornind de la

I--------“———————

Răspundem 
| & cititorilor
| TudorStoicovici- Orăștie

Stabilirea pensiei 

anticipate
1 ® în cazul pensionării
| anticipate, cu îndeplinirea 

| condițiilor impuse de Legea nr. 21 
. 1995, persoanelor care solicită o 
I asemenea pensionare li se 
| stabilește cuantumul pensiei pe 
i baza prevederilor Legii nr. 3/1977, 
! cu modificările și completările 
I ulterioare. Acest cuantum se 
L —_________ ___ _____________  

aceste constatări, rezultă clar 
intenția lui Nisipescu de a folosi 
asociația ca pe un bun personal 
și nicidecum pentru a ajuta han- 
dicapații psihici.

Tot în 1991 apare și Hotărâ
rea de Guvern 594, multe per
soane găsindu-se în imposibi
litatea de a-și înmatricula auto
turismele în circulație, dacă erau 
mai vechi de opt ani. întrucât 
hotărârea excepta de la această 
dispoziție autoturismele donate 
unor societăți cu profil caritabil - 
Nisipescu a făcut din aceasta o 
întreprindere, înmatriculând pe 
Asociația „Lumina” nici mai mult 
nici mai puțin decât 24 de auto
turisme.

Deoarece autoturismele erau 
cumpărate de proprietari, era 
necesară o donație. Ei bine, 
pentru a rezolva problema, actu
alul inculpat a început să folo
sească la vamă acte false de 
donație.

Nu a trecut prea multă vre
me și, în municipiul Hunedoara, 
Nisipescu și-a creat o anume 
publicitate, în sensul că are 
posibilitatea legală de a înma
tricula în circulație autoturisme 
mai vechi de opt ani. Treaba este 
că multe părsoane deținătoare 
de asemenea autoturisme au 
apelat la „serviciile" lui, fără să- 
și pună întrebarea dacă modul în 
care o face este și legal.

Curge valuta, curg 
milioanele de lei

Spuneam că în numele han
dicapaților psihici, inculpatul a 
făcut contrabandă cu 24 de au
toturisme. Evident, într-un ase
menea articol nu le putem 
menționa pe toate. Totuși, Bujor 
Dingă, Emilia Codreanu, Maria 
Constantinescu, Lorincz Robert, 

diminuează însă cu 0,3 la sută 
pentru fiecare lună cu care s-a 
redus vârsta de pensionare 
prevăzută de Legea privind 
pensionarea anticipată. în ce 
privește pensia suplimentară, 
aceasta se acordă proporțional 
cu timpul de contribuție. Legea 
prevede că indexările, 
compensările și majorările legal 
intervenite se aplică la 
cuantumul pensiei stabilite 
potrivit Legii nr. 3/1977, cuantum 
ce urmează a fi, de asemenea, 
redus în condițiile arătate mai 
sus. Când persoanele 
pensionate anticipat în condițiile 
Legii nr. 2/ 1995 au împlinit 

Ion Stoica, Călin Onoiu, Dumitru 
Cărămidaru, Florentin Șerban, 
Ion llie și Gheorghe Hosu sunt 
doar câțiva dintre cei care i-au 
dat lui Nisipescu diferite sume 
de bani pentru a le înmatricula 
definitiv autoturismele pe numele 
handicapaților de la „Lumina”. 
Mai mult chiar, ei urmau să 
devină și membri ai acestei 
faimoase asociațiil Chestiunea 
este că însăși calitatea de 
membru al asociației era 
incompatibilă cu aceste per
soane, întrucât aceasta a fost 
constituită pentru ajutorul han
dicapaților nu...

Afacerea era pornită serios, 
așa că, pentru a-și pune în prac
tică cele promise, Nisipescu a 
falsificat acte de donație, cărți de 
identitate, declarații vamale, chi
tanțe vamale și de plată a taxei 
de drumuri.

Cu actele astfel falsificate, s- 
a prezentat la Inspectoratul de 
Poliție al Județului și a obținut 
autorizații de înmatriculare provi
zorie pentru 30 de zile. După ex
pirarea acestei perioade însă, 
Nisipescu nu a mai făcut demer
surile necesare pentru înmatri
cularea definitivă. Probabil îi era 
frică să nu se descopere falsurile.

Până la urmă ilegalitățile au 
ieșit la suprafață, iar acum, cei ce 
au crezut în „puterile" lui Nisi
pescu s-au constituit părți civile în 
proces. Bunăoară, Bujor Dingă îi 
cere șefului handicapaților 
5.400.000 de lei, Maria Con
stantinescu - 7.000.000 de lei, 
Lorincz Robert - 5.000.000, iar 
Ion Stoica 2.300.000 de lei și 500 
DM._

în total, cei păcăliți atât de 
ușor (cu voie ori fără voie?) cer 
acum în instanță despăgubiri de 
53.817.000 lei și 1.100 mărci 
germane.

vârsta de 60 de ani, bărbații, și 
55 de ani, femeile, pensia se 
acordă în cuantum integral.

lonAgache-Hunedoara
Concediul de odihnă 

pentru cadrele didactice 

care cumulează pensia cu 

salariul

• Cadrele didactice 

pensionate, care au fost 
încadrate cu o jumătate de 
normă sau cu normă întreagă 
printr-un contract individual de

Gabriel a murit la
18 ani

într-o noapte, pe la ora 2,30, 
Poliția municipiului Orăștie a fost 
sesizată de un cetățean că, în 
urmă cu aproximativ 30 de 
minute, a transportat la spitalul 
din oraș un tânăr pe care nu-l 
cunoștea, care era căzut pe 
carosabilul din apropierea barului 
“Claudia” din municipiu. Victima 
a decedat în drum spre spital și 
prezenta leziuni la nivelul 
capului. S-a constatat că este 
vorba de Gabriel Ciprian Vaidă, 
de 18 ani, de loc din Orăștie. 
Echipa operativă care a acționat 
a stabilit că un grup de circa opt 
tineri (în care se aflau și 
agresorii) a intrat în incinta 
barului și a adresat cuvinte 
jignitoare unor consumatori. 
După altercație, grupul a părăsit 
barul. Pentru aplanarea 
conflictului, a intervenit Gabriel, 
dar a fost agresat de doi minori: 
Daniel Radu S., de 16 ani și 
Anca B„ de 14 ani, ambii elevi 
din Orăștie. Cercetările sunt 
continuate de organele de 
parchet sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de “lovire cauzatoare 
de moarte”, urmând să se 
stabilească gradul de vinovăție a 
celor doi.

Incendiatorul
La Băița polițiștii cercetează 

pe Petru Anca, de 30 de ani, din 
Merișor. într-o noapte el a 
incendiat mai multe clăi de fân în 
valoare de 2,5 milioane de lei 
aparținând mai multor consăteni.

“Biba” violatorul
Nu cu multă vreme în urmă, 

Poliția municipiului Petroșani a 
fost sesizată de o minoră de 17

------------------------------------—---------1 

muncă pe durată determinată] 
și care cumulează pensia cu ■ 
salariul, în condițiile legii,! 
beneficiază de dreptul lai 
concediul de odihnă în aceleași | 
condiții ca și salariații încadrați ■ 
cu contract individual de muncă ! 
pe durată nedeterminată dini 
acea unitate, proporțional cu | 
perioada lucrată în anul școlar | 
sau universitar. (în acest sens. 
sunt prevederile cuprinse în I 
Normele metodologice privind | 

efectuarea concediului de odihnă | 
al personalului didactic din» 
învățământ, publicate în Mon. Of.! 
nr. 269 din 20 iulie 1998.) JC

ani că într-o seară a fost violată 
de un tânăr pe care îl cunoaște 
din vedere. S-a constatat că, în 
jurul orei 18, după ce a ieșit de la 
cursuri, a fost acostată pe stradă 
de acel tânăr, care a acuzat-o că 
a purtat discuții răuvoitoare la 
adresa sa cu o rudă a acestuia. 
Apoi a convins-o să meargă cu 
el pentru a se confrunta cu acea 
persoană. S-au deplasat într-un 
bloc din Petroșani și, folosind 
violența, a obligat-o să intre într- 
o garsonieră unde a violat-o și a 
supus-o la perversiuni sexuale. 
După aproximativ două ore, când 
agresorul efectua o convorbire la 
telefonul celular, a reușit să sară 
de la balconul situat la etajul IV, 
la cel de la etajul al lll-lea. La 
refuzul- proprietarilor de a 
deschide ușa, violatorul a lăsat 
hainele victimei și a plecat. 
Echipa operativă a reușit 
identificarea autorului. Este vorba 
de Marius Popescu, zis “Biba", 
de 22 de ani. Se acționează 
pentru prinderea acestuia.

Cercetări pentru trei 
morți

S-au efectuat în ultimele zile 
cercetări pentru luarea măsurilor 
legale în cauzele privind trei 
morți. Este vorba de Leopold 
Musgariu, un om în vârstă de 70 
de ani din Bucium, comuna 
Sântămăria Orlea. într-o după- 
amiază, bătrânul a fost găsit de 
fiul său spânzurat în șura 
gospodăriei unde locuia singur.

Vasile Buciu, 43 de ani, din 
Simeria, a fost accidentat mortal 

Pagină realizată de Valentin NEA GU

de un marfar în apropierea haltei 
CFR Săulești - Simeria.

Aflându-se cu mai multi colegi 
de muncă la Baza Sportivă din 
Șoimuș, situată pe malul Râului 
Mureș - Lucian Rusu, 29 de ani, 
din Deva, s-a dezbrăcat și a intrat 
în apă pentru a face baie. La 
puțină vreme a dispărut. însoțitorii 
au presupus că s-a înecat, drept 
pentru care se acționează pentru 
găsirea acestuia.

La Vețel a deraiat un 
vagon

în halta CFR Vețel, într-o 
seară, în jurul orei 21,15, boghiul 
unui vagon din mărfarul nr. 22212 
s-a rupt provocând deraierea 
acestuia și întreruperea 
circulației pe linia I între Deva și 
Mintia. Traficul s-a desfășurat pe 
linia a ll-a. Nu s-au înregistrat 
victime omenești.

Accident mortal de 
circulație

La Deva a avut loc un nou 
accident mortal de circulație. 
Acesta s-a petrecut pe strada 
M. Kogălniceanu, unde loan 
Chiorean, administrator la SC 
“Textil Corn" SRL Deva, în timp 
ce conducea autoturismul, a 
surprins și accidentat grav pe 
Alexandru Horică, un pensionar 
de 84 de ani din localitate. 
Bătrânul s-a angajat în 
traversarea străzii prin loc 
nemarcat și fără să se asigure. 
A doua zi a murit la Spitalul din 
municipiul Deva.

Rubrică realizată cu 
sprijinuli.P.J. Hunedoara

Continuăm astăzi să pre
zentăm cele mai importante 
modificări privind stabilirea și 
sancționarea contravențiilor ia 
normele legale de igienă și 
sănătate publică. De menționat 
că recenta Ordonanță de Gu
vern care ie stabilește este 
semnată de primul ministru 
Radu Vasile și contrasemnată 
de ministrul sănătății, mi
nistrul finanțelor, ministrul de 
interne, ministrul apelor, 
pădurilor și protecției me
diului și șeful Departamentului 
"entru Administrația Publică 

ilă.

4* roducătorii sau 
distribuitorii de 

apă pentru 
consum uman

Constituie contravenție și 

se sancționează cu 

amendă de la 3.000.000 

Iei la 15.000.000 lei:

•Neasigurarea de către per
soanele juridice care produc sau 
distribuie apa pentru consum 
uman a calității și cantității co
respunzătoare cerințelor de băut 
și menajere, precum și trans
portul și distribuirea acesteia în 
condiții necorespunzătoare.

•Neasigurarea de către per-

Modificarea sancțiunilor la normele
legale de igienă și sănătate publică (III)

soanele juridice care produc și/ 
sau distribuie apă pentru consum 
uman a rezervei de apă pentru 
populație care să acopere nece
sarul minim pentru 12 ore în caz 
de avarie.

•Neasigurarea de către pro
prietarii clădirilor sau de către 
persoanele fizice și juridice care 
distribuie apa pentru consum 
uman a întreținerii instalațiilor 
interioare de distribuire a apei, 
astfel încât să nu se modifice 
calitatea acesteia și să nu fie 
afectată starea de sănătate a 
consumatorilor.

•Neasigurarea de către pro
ducător sau distribuitor a presi
unii necesare ascensiunii apei 
până la ultimul nivel al clădirilor 
sau construcțiilor ori neasigu
rarea de către proprietarii aces
tora a instalațiilor necesare (hi- 
drofoare) ascensiunii apei pentru 
consum uman până la ultimul 
nivel ori nefuncționarea acestora.

•Neamenajarea în locuri de 
mare aglomerație (piețe, târguri, 
parcuri, trasee turistice, străzi cu 
mare circulație, gări, autogări, 
stadioane), precum și în incinta 

marilor obiective socio-culturale, 
de către organizatori sau de 
către persoanele juridice titulare, 
a surselor de apă pentru consum 
uman corespunzătoare calitativ, 
în conformitate cu normele și 
standardele în vigoare.

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

•Neefectuarea de către pro
ducătorii și distribuitorii de apă 
pentru consum uman în sistem 
public a controlului de laborator 
al potabilității apei în condițiile 
stabilite prin standardele în vi
goare.

•Neefectuarea de către pro
ducătorii de produse alimentare, 
băuturi alcoolice și neatcoolice, 
produse culinare și gheață a 
controlului de laborator al 
potabilității apei în condițiile 
stabilite prin standardele în 
vigoare.

•Neasigurarea dezinfecției 
eficiente a apei, produsă și/sau 
distribuită populației ca apă 

pentru consum uman, tradusă 
prin valori ale clorului rezidual 
liber sub 0,5 mg/l în rețeaua de 
distribuție și sub 0,25 mg/l la 
capetele de rețea.

• Neasigurarea de către 
producători a unei eficiențe de 
99,9% a procesului de dezin- 
fecție, exprimată în grade de 
turbiditate și în valoarea bac
teriilor coliforme, conform 
standardului în vigoare.

•Neefectuarea hiperdorinării 
apei pentru primele cantități 
distribuite, după o întrerupere în 
distribuția apei și în următoarele 
situații:

> incidente de dare în ex
ploatare a instalațiilor noi, după 
modificări ale procesului teh
nologic, după remedieri, revizii 
sau recondiționări.

>cănd nu există garanția 
securității rețelei de distribuție, 
ceea ce ar putea conduce la 
contaminarea apei din rețea.

>în situații epidemiologice 
cu risc de transmitere a bolilor 
infecțioase.

• Neasigurarea de către 
producătorii și distribuitorii de 

apă pentru consum uman a unei 
rezerve de clor și de coagulant 
pentru minimum 30 de zile de 
funcționare.

• Utilizarea de către per
soane fizice și juridice auto
rizate, la prepararea produselor 
alimentare, băuturilor alcoolice și 
nealcoolice, produselor culinare, 
a gheții etc., a unor surse de apă 
fără a cunoaște indicatorii de 
calitate a apei respective.

• Utilizarea de către pro
ducătorii și/sau distribuitorii de 
apă pentru consum uman a 
materialelor de construcție, a 
tehnologiilor de tratare a re
activilor, produselor, conductelor, 
țevilor, accesoriilor și dis
pozitivelor, precum și aparatelor 
de măsurare fără documentație 
doveditoare privind aprobarea 
Ministerului Sănătății și fără 
respectarea instrucțiunilor de 
utilizare.

•Neremedierea deficiențelor 
tehnice și neîntreținerea 
salubrității în unitățile de pro
ducere sau de distribuție a apei 
pentru consum uman, a re
zervoarelor de înmagazinare, a

-------------------------------------------------- 
hidranților, stațiilor de pompare, 
clorinare, a rețelelor de dis
tribuție, inclusiv interioarele 
clădirilor de interes public.

• Utilizarea materialelor de 
construcție, a reactivilor și a 
substanțelor folosite în 
instalațiile de producere și 
îmbuteliere a apei pentru consum 
uman fără ca acestea să fie 
avizate de către Ministerul 
Sănătății pentru utilizarea în 
contact cu apa.

•Producerea și îmbutelierea 
apei de băut necorespunzătoare 
condițiilor de calitate pentru apa 
de consum uman, precum și 
neefectuarea controlului calității 
apei de către producătorii de apă 
de băut îmbuteliată;

• îmbutelierea apei pentru 
consum uman de către pro
ducători în condiții neigienice.

• îmbutelierea apei pentru 
consum uman în recipienți din 
materiale neavizate de către 
Ministerul Sănătății pentru 
utilizare în contact cu apa, 
precum și utilizarea de recipienți 
returnabili pentru îmbutelierea 
apei pentru consum uman fără 
avizarea prealabilă a reutilizării lor.

• Utilizarea la transportul 
apei pentru consum uman a 
containerelor fabricate din 
materiale și produse care nu 
sunt avizate de Ministerul 
Sănătății pentru utilizare în 
contact cu apa.
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Primarul promite că Raiul 
va începe la anul

Despre comuna Vețel se 
vorbește întotdeauna laudativ și 
asta nu pentru că numele său ar 
avea ceva special, nici pentru că 
ar fi extraordinar de frumoasă din 
punct de vedere turistic și nici 
măcar pentru că este una dintre 
cele mai întinse comune din 
județ. Se vorbește laudativ dintr- 
un singur motiv: este bogată sau - 
așa după cum mărturisește 
primarul comunei - va fi bogată 
începând cu anul care vine: va fi 
un fel de rai pe pământ. Raiul 
însă va începe de-abia la anul 
pentru locuitorii comunei Vețel, 
sumele pe care Consiliul local 
trebuie să le încaseze de la 
diverșii agenți economici care își 
desfășoară activitatea aici, 
depășind binișor 16 miliarde de 
lei anual. în aceste condiții nici nu 
este de mirare că peste tot - 
atunci când este pomenit numele 
comunei Vețel - se spune: “Aaa! 
Bogății ăiall". Problema cea mai

f--------------------------------------------------------------------

! Brutăria săracilor |
' Pe un deal la marginea 
|satului Mintia, la câteva 
|sute de metri de colonia
■ muncitorească, 
!funcționează o brutărie
■ aparținând SC Micia Corn 
I Trans SRL, al cărei patron 
|este dl Nicolae Cocoș.
■ Brutăria produce circa 200 
! pâini pe zi, asigurând
■ locuri de muncă pentru doi 
| angajați. Din cauza puterii 
|de cumpărare slabe și a 
■concurenței acerbe 
'^existente pe piața pâinii, 

mare este însă nu bogăția celor de 
la Vețel ci singularitatea acestei 
bogății. Practic, sunt doar două-trei 
comune în tot județul care se pot 
compara cu Vețelul, restul fiind la 
limita sărăciei. Ar fi mult mai bine 
dacă toate comunele hunedorene 
sau chiar toate comunele 
românești ar avea la fel de mulți 
bani cum au cei de la Vețel. în 
acest fel România ar putea ajunge 
mult mai ușor și, mai ales, mult 
mai repede la acea bunăstare pe 
care ne-o dorim cu toții.

Deocamdată însă , Vețelul se 
află într-o etapă în care încearcă 
să se obișnuiască cu noua sa 
bunăstare. încă nu se știe foarte 
bine câți bani vor fi cu adevărat în 
buget și, mai ales, încă nu se știe 
foarte bine ce se va face cu ei. 
Trebuie extrem de bine chibzuit ce 
fel de investiții vor fi demarate, 
astfel încât să fie luate în ordine 
cele prioritare. Introducerea 
gazului metan, a apei și canalizării, 
întreținerea vastei rețele de 
drumuri comunale sunt tot atâtea 
probleme cu care se confruntă 
deja primăria.Dacă în privința 
gazului metan lucrurile sunt 
oarecum lămurite, în sensul că 
deja se știe foarte bine ce trebuie 
făcut, în ceea ce privește 
introducerea apei și a canalizării a 
fost făcut doar proiectul unui 
studiu de fezabilitate. Este posibil 
ca nu peste mult timp să fie 
preluată de către primărie 
magistrala de apă de la Muncelul 
Mic, fapt care ar ajuta în mod 
substanțial la ameliorarea acestei 
probleme.

brutăria are o desfacere* 
slabă. După ce a vândut și | 
pe piața Devei, acum| 
brutăria asigură, în| 
principal, pâinea pentru! 
cei din colonie și pentru I 
câteva magazine din sat. | 
Pentru că majoritatea | 
clienților de aici sunt fiei 
șomeri, fie pensionari,! 
patronii vând pâinea la un* 
preț mai mic decât cel al | 
pieței (4000 lei/kg), uni-| 
tatea lor fiind astfel* 
„brutăria săracilor”. (C.M.)^

Dar probabil cea mal 
importantă dintre cele trei chestiuni 
enumerate anterior este 
întreținerea rețelei de drumuri 
comunale. Conform afirmațiilor dlui 
primar Petru Popa, comuna Vețel 
dispune de o rețea de 150 de km 
de drum comunal, distanțele între 
cele 10 sate fiind foarte mari. Doar 
15 km de drum sunt asfaltați și nu 
se știe ce se va putea face în 
continuare din acest punct de 
vedere, deoarece costurile sunt 
extrem de ridicate. în privința 
investițiilor dl primar a mai amintit 
și lucrările de reparații efectuate la 
școlile de pe teritoriul comunei, 
precum și reparațiile făcute la 
căminele culturale. Toate aceste 
lucrări vor continua și se speră 
finalizarea lor cât mai curând. 
“Poate că am face mai multe decât 
am făcut până țn acest moment - 
ne mărturisește dl primar Popa - 
dacă nu am avea atâtea piedici în 
calea noastră: este vorba despre 
nesfârșita muncă de lămurire pe 
care trebuie să o ducem cu 
consilierii la fiecare proiect de 
hotărâre mai important." Au fost 
destule cazurile în care consilierii 
au reprezentat o frână în calea unei 
idei sau a unui proiect de investiție, 
astfel că relația primărie - consiliu 
poate fi asemănată cu cea dintre 
câine și pisică. Poate că la anul, 
atunci când se va ști cu certitudine 
care sunt sumele exacte de care se 
va dispune, nici Consiliul local și 
nici primăria nu vor mai fi atât de 
porniți unul împotriva altuia.

Andrei NiSTOR

ȘCOLILE DIN COMUNĂ 
AIJ O SITUAȚIE DESTUL 
IDE DUNĂ

După ce autonomia locală le-a scos de sub tutela 
inspectoratelor școlare, școlile au devenit dependente de 
comunitățile locale fiind administrate de primării și de Consiliile , 
locale. Astfel in funcție de bugetele locale și de bunăvoința ori 
dezinteresul consilierilor școlile se descurcă mai bine ori mai 
greu.

Beneficiind de un buget local destul de bogat și de o atitudine 
bine intenționată a consilierilor și a primarului, școlile de pe raza 
comunei Vețel au o situație destul de bună. în cursul vacanței 
de vară s-au executat lucrări de reparații la toate școlile 
comunei. în mare parte aceste lucrări au fost finalizate, excepție 
făcând școala cu clasele l-VIII din satul centru de comună unde 
lucrările sunt mai ample și necesită un timp mai îndelungat. La 
școlile (clasele l-IV) din satele Leșnic, Vețel, Mintia și Muncel s- 
a reușit introducerea apei astfel că se lucrează la documentația 
pentru obținerea autorizației sanitare. O altă inițiativă lăudabilă 
a primăriei a fost asigurarea transportului elevilor și profesorilor. 
De asemenea, tot din fonduri alocate de primărie s-a asigurat o 
importantă cantitate de lemne, care ar putea garanta încălzirea 
pentru vreo 2-3 ani până la introducerea gazului.

Dar după cum rie spunea prof. Iosif Zasloți, directorul 
coordonator al școlilor de pe raza comunei, nu chiar toate 
aspectele legate de viața școlii sunt roz. Astfel din decembrie 
1998 elevii nu și-au primit bursele, consiliul local nereușind sau 
întârziind deliberat adoptarea unei hotărâri în acest sens. De 
asemenea, există mari probleme cu elevii din colonia 
muncitorească de la Mintia care reprezintă cam o treime din 
numărul total al elevilor comunei. Astfel acești copii provin din 
familii care se confruntă cu mari dificultăți financiare și fac mari 
eforturi pentru a veni la școală. “Uneori le dăm noi de mâncare 
și caiete pentru că unii dintre ei nu au posibilități nici pentru acest 
minim strict necesar. Pentru acești copii se organizează 
consultații urmărindu-se ca aceștia să promoveze clasa și să 
obțină rezultatul de trecere la examenul de capacitate. " Pe de 
altă parte copiii cu posibilități materiale și cei cărora le ,,umblă 
materia cenușie" au rezultate bune, câțiva dintre cei care au 
absolvit anul trecut reușind la licee bune din Deva. O altă 
problemă a școlilor din Vețel este cea a mobilierului școlar care 
este învechit și ar cam trebui înlocuit. (C.M.)

■ ■ ,X 
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Proprietatea 
creează probleme

în comuna Vețel au fost 
eliberate titlurile de proprietate 
asupra terenurilor agricole în 
proporție de 85%. Conform 
afirmațiilor viceprimarului Viorel 
Josan, mulți dintre cetățenii 
comunei nu vor să participe la 
măsurarea terenurilor deoarece 
consideră că aceste acțiuni nu 
sunt juste. Din păcate, datorită 
atitudinii cetățenilor s-a întârziat 
foarte mult acest proces.

Porcii mistreți 
atacă!

Una dintre cele mai mari 
probleme cu care se confruntă în 
acest sezon locuitorii comunei 
Vețel este invazia porcilor 
mistreți. Aceștia au intrat în 
culturile oamenilor, distrugând o 
bună parte din acestea. Din 
păcate, nu este permisă vânare; 
lor, așa încât singura modalita' 
de a evita atacurile porci' 
mistreți este păzirea culturilor 
altfel, mulți cetățeni sta' 
fiecare noapte de pază în c 
aprinzând focuri pentru a 
sălbaticele suine.

La birt e agi 
întotdeai
Chiar la prime- 

dimineții, atunci c f 
cotidianului nostt^? 
Vețel, am const' Q 
agitație la... bi/’ 
a propier&a-prtrrra...... , . .. ... 
era liniște, chiar prea liniște, însă 
birtul era populat. Se vede 
treaba că oamenii nu prea au de 
lucru și atunci...

Nici un telefon
După închiderea minei satul 

Muncelu Mic a rămas fără nici 
un aparat telefonic. Dacă înainte 
funcționa centrala telefonică a 
minei, acum ea a fost mutată, 
satul rămânând izolat. Dacă 
ținem cont de distanța 
apreciabilă care desparte satu 
de centrul comunei, ne întrebărr 
ce trebuie să facă locuitorii de 
acolo în cazul vreunei nenorociri

____________________________

Dezinteres ol administrației locale
f

fată de asistenta medicală
I I

„Sănătate - că-i mai bună decât toate” își 
urează cu diverse ocazii românii, conform unui 
străvechi obicei. Nu de aceeași părere sunt 
reprezentanții autorităților locale ai comunei Vețel 
care tratează cu indiferență asistența medicală la 
nivelul comunei.

Dispensarul comunal din satul Vețel, o clădire 
solidă, spațioasă, cu un etaj, are aerul unei case 
părăsite: geamuri sparte, interioare nezugrăvite, 
parchet distrus, instalații sanitare nefuncționale. 
„Nu există interes din partea organelor admi
nistrației locale. De patru ani avem câteva 
geamuri sparte și deși solicităm mereu înlocuirea 
lor, nimeni nu le schimbă. De nouă ani nu avem 
apă curentă dar... avem totuși autorizație sanitară 
(legală?!). Primăria Vețel, proprietara clădirii - ne- 
a închiriat prin contractul de comodat dispensarul 
și ne-a lăsat baltă, nealocând nici un leu pentru 
reparații și întrețineri. Noi medicii nu
avem bani pentru astfel de lucrări, dar 
și dacă am avea nu ar fi atribuția 
noastră să reparăm proprietatea 
altuia. Nu există bunăvoință, se alocă 
bani pentru tot felul de lucrări - 
importante ori nu - dar pentru 
asistența medicală nu se face nimic" 
- ne spunea dr. Lavinia Neamțu, medic 
coordonator al dispensarului.

Am fost foarte surprinși când am 
aflat această situație. Știam că 
bugetul local al comunei Vețel este 
unul dintre cele mai bogate din județ 
și chiar din țară și, în mod normal, nu 
ar trebui să se pună problema banilor 

pentru astfel de lucrări de reparații absolut 
necesare și nu ar trebui să apară astfel de situații 
nedorite. Să nu înțe eagă primarul și Consiliul 
Local responsabilitatea ce le revine în domeniul 
asistenței medicale locale? Sau pentru aleșii 
celor din comuna Vețel există alte investiții mai 
importante (drumuri, cămine culturale etc.) decât 
sănătatea oamenilor?"

Dincolo de aceste neajunsuri legate de 
spațiu, cei trei medici care deservesc dispensarul 
de aici se confruntă și cu problemele curente ale 
asistenței medicale rurale din România. Dotarea 
cu aparatură medicală este sublimă..., dar se 
limitează la banalul stetoscop și la anticul aparat
de măsurat tensiunea. Aprovizionarea cu 
materiale consumabile și cu medicamente este, 
de asemenea deficitară, existând doar gama de 
pastile și soluții din „aparatul de urgență” asigurat 
de spitalul din Deva. (C.M.)

Veterinarii sunt în război 
cu primăria

n adevărat război a izbucnit 
între Primăria comunei Vețel 
și medicii veterinari, motivul 

conflictului fiind banii. După preluarea 
de către Consiliul local, medicilor le-au 
fost reduse drastic salariile de 
încadrare, păstrându-ii-se însă toate 
sporurile. „Este o aberație ceea ce se 
întâmplă - ne mărturisește di Toma 
Neamțu, șeful de circă - deoarece 
salariile noastre nu pot fi modificate 
așa cum vrea domnul primar. Practic, 
deși existau resurse financiare pentru 
piața salariilor noastre așa cum erau 
înainte, domnul primar a luat decizia 
de a ie reduce, motivând că nu se 
poate ca medicii veterinari să aibă 
salarii mai mari decât primarul. Este 
nedrept, fiindcă noi am muncit ani de 
ziie, am făcut ani de studii și 
specializări pentru a avea un salariu 
cât mai decent, iar acum printr-o 
semnătură de condei suntem 
condamnați. Din această cauză eu 
personal i-am acționat in judecată pe di 
primar, faptele dânsului fiind ilegale. ” 

in comuna Vețel își desfășoară ac

tivitatea un medic și doi tehnicien. 
veterinari, însă prin concesionarei 
activității ia Peștiș și Cerbăi, raza lot 
de activitate s-a extins foarte mu it. h 
acest moment cei trei veterinari si 
ocupă de problematica specifică dit 
28 de sate. Este foarte mult, dacă ți 
nem cont de distanțele mari intri 
localități. Activitatea se desfășoară ci 
mare greutate și datorită faptului ce 
nu există un mijloc de transport adec 
vat pentru ca deplasarea veterinariio 
să fie facilitată. „Din salariul de 1,( 
milioane pe care ii am, ne spune unu 
dintre tehnicienii veterinari, sunt ne 
voit să cumpăr și benzina pentru ma 
șina mea cu care mă deplasez în sate! 
pe care ie am în jurisdicție.” O alt. 
nemulțumire a medicilor este făptui ci 
pe lângă că ie-au fost reduse salariile 
ele nici nu sunt plătite ia timp.

Și totuși există și motive de mu. 
țumire, motive legate direct d 
activitatea specifică. Așa după cui 
spunea di Toma Neamțu, în ultimii 1 
ani pe raza de activitate nu a existe 
nici o epizootie. (A.N.)



Corvinul
SA

(fost ICSAP) 

Vinde prin LICITAȚIE în 
are zi de joi a săptămânii, 
9, la sediul său din str.

ii, nr. 8, urmOătoa-
le mijloace fixe: 

-Autofurgonetă izotermă 
' 14 FIP . Prețul de înce- 
re a licitației 19.800.000

- Rampă auto. Prețul de 
spere a lidtației 8.000.000

a prețul de adjudecare se 
lugă TVA-ul.
Taxa de participare la 
ație: 100.000 lei 
Relații suplimentare la 
fon 054/712316

Anunț publicitar
Comisia de selecție a administratorilor, constituită în 

baza Hotărârii AGA de la SC AGROLACT HAMEI SA 
Aurel Vlaicu din 15.08.1999 și în conformitate cu 
dispozițiile art.4 (1) din Normele Metodologice privind 
încheierea contractelor de administrare aprobate prin HG 
364/1999 aduce la cunoștința celor interesați că în data de 
16.10.1999, ora 11, organizează la sediul SC Agrolact 
hamei SA din localitatea Aurel Vlaicu, județul Hunedoara, 
concursul de selecție a administratorilor în conformitate 
cu disp. art.3 (1) din Normele Metodologice. Ofertele se 
depun în plic sigilat la sediul societății până la data de 
02.10.1999, inclusiv. Cererea de ofertă cu privire la 
selectarea administratorilor și grila de selecție și 
evaluare a candidaților se pot procura de la sediul 
societății. Menționăm că anexele cererii de ofertă și 
celelalte documente prevăzute la art.8, lit. a-g din Normele 
Metodologice se pot procura tot de la sediul societății, 
contra cost, și în baza unui acord de confidențialitate, 
începând cu data de 04.10.1999.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 054- 
242740.

i'F'N Vfeetar
• Asigură consum minim de ulei - pornire ușoară la 
temperaturi scăzute • reduce uzura pieselor în mișcare ■ 
conservă motorul pe timpul staționării • mărește durata 
de funcționare și reduce cheltuîolile de întreținere

f ulei parțial sintetic românesc

sitatea "BANATUL"
Timișoara

idii Deva (Liceul Teoretic Traian)
ANUNȚĂ

pentru facultățile:
politice administrative
>trăine - relații publice 
logia informației (informatica

lă în data de 30 septembrie a.c. 
nații la secretariatul Centrului, telefon 
Liceul Teoretic "Traian" Deva)

inca Comercială
Română SA -

sala județeană Hunedoara-Deva 
la LICITAȚIE PUBLICĂ în data de 

J.1999, ora 10, la sediul Judecătoriei 
>eva, birou executor judecătoresc, 

următoarele imobile:

lartament 3 camere, situat în Deva, 
Actoriei, nr. 8, bl. Turn, ap. 13, et. 4.
■ pornire 75.000.000 lei.
ațiu comercial situat în Deva, str. 
ir. 113 - Complex Zahana (măcelărie), 
s din cameră frigorifică, birou, sală 
proprietatea debitorului SC SFERA 
IM SRL Deva.
ie pornire: 350.000.000 lei
tații la BCR Deva, Oficiul juridic tel. 230207, int. 
la Judecătoria Deva - Birou executor
:sc.

SC APATERM SA Deva

PUBLICITATE

"CTClrmrL

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 în 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.

Bl 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.

CI Ofetete 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 admi
nistratorului 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 Ti 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” SA Deva, telefon 054-216041, 
int. 169.

X

ERICSSON 
A1018s

La prețul ăsta Z2 Q C 
să tot vorbești..X '

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

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

QU^pAR
CONNEX

BRAD- Mag.QUASAR, Str. Republicii, nr.11, tel. 054-651.517
O IAȘTIE - 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

X Xw * F4ri TVA| ,n llmlt* *,oculul disponibil fl numai cu conactara la CONNEX. “ I, a-ll-a fl numai pantru aervldlle vocala. m Firi talafon ERICSSON A 1018a.
———— - - —. ■ . ~
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I
VÂNZĂRI 

CUMPĂRĂRI
• Vând apartament două 

camere, complet mobilat, 
Deva. Telefon 217756. (7465)

• Vând apartament 2 ca
mere, Deva, str. Libertății, preț 
115.000.000 lei. Tel. 057/ 
224705, după ora 18, 236 sat 
Buteni, jud. Arad. (7456)

• Vând casă și grădină, 
Cerbăl și mașină IMS Diesel. 
Informații strada Zlaști, nr. 5, 
Hunedoara. (7156)

• Vând urgent autoutilitară 
TV 14 KOP, 1,5 tone, stare 
perfectă de funcționare, preț 
25.000.000 negociabil. Tel. 
314, Ilia. (7453)

• Vând VW Golf, fabricație 
1987, înmatriculat, 3500 DM, 
negociabil. Tel. 094/845888. 
(7454)

• Vând Opel Amstra, fabri
cație 1993, înmatriculat, adus 
recent în țară, 9800 DM ne
gociabil. Relații tel. 094/845888 
sau 056/225901. (7454)

• Vând Opel Corsa, fabri
cație 1993, înmatriculat, 7000 
DM, negociabil. Relații tel. 
094/845888 sau 056/225901. 
(7454)

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

• Vând Mercedes W 124- 
200 Diesel, an fabricație 1990, 
noiembrie, închidere centra
lizată, tapițerie piele, ABS, 
alarmă. Tel. 627331, 224848. 
(7292)

• Vând Ford Sierra, AF1987, 
persoană fizică, tel. 092/ 
335166 (7297)

• In atenția cetățenilor 
din orașul Deva. Concernul 
Euro L.G. anunță deschi
derea noii filiale din oraș, iar 
cu această ocazie pune la 
dispoziția celor greu încer
cați de soartă 80 de noi lo
curi de muncă. Condiții: do
miciliul stabil în Deva, Sime- 
ria sau Hunedoara; fără 
ocupație; vârsta cuprinsă 
între 18-40 ani. Se oferă 
training profesional, carte 
de muncă și asistență psiho 
- socială; câștiguri între 
1.500.000 - 3.000.000 lei. 
Pentru programare sunați la 
tel. 219770. (7469)

DIVERSE

• Mercur Corvinex SA Hu
nedoara, cu sediul în Hune
doara, Piața Libertății, nr. 16, 
convoacă adunarea generală 
extraordinară a acționarilor, în 
data de 12 10 1999, ora 11, la 
sediul societății, cu următoarea 
ordine de zi: Majorarea capita
lului social cu valoarea terenului, 
în cazul în care AGA nu este 
statutar constituită, se revocă 
pentru data de 13.10.1999, ora 
11. Informații suplimentare la tel. 
712136 (7154)

• Cu adâncă durere 
anunțăm decesul celui care 
a fost

DUGACKU GHEORGHE

soț, tată și bunic. înmor
mântarea are loc azi, 28 
septembrie 1999, ora 13, în 
localitatea Săvârșin, 502, 
județul Arad. Familia 
Dugacicu, tel. 057/558090. 
(7457)

PIERDERI

• Pierdut certificat de 
naștere pe numele Tantana 
Angelica. îl declar nul. (7155)

• 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 celulare noi, ief
tin. Decodez și repar pe loc 
GSM-uri. Tel. 094/859958. 
(7461)

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

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

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

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

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

• Vând malaxor panificație, 
200 I (marcă germană), preț 
ieftin. Informații la tel. 230491, 
092/301942 (7295)

• ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere apar
tament mobilat, central. Tel. 
216399. (7460)

• Ofer de închiriat garso
nieră, ultracentral. Tel. 
219422. (7459)

• Locuri de muncă pentru 
toate persoanele fără ocu
pație. Nu fiți timizi. Sunați chiar 
acum, ca să începeți mâine. 
Salariu, 300 dolari/lună. Tel. 
621446, 092/565828. (7371)

• Societate comercială an
gajează pe relația Orăștie 
inginer (mecanic) cu reale 
calități manageriale, ex
periență în producție și co
municativ. Relații la tel. 092/ 
607686. (7451)

• Cabinetul de înfrumu
sețare “Nelia" angajează 
cosmeticiană. Deva, tel. 
220936, 231250.(7455)

• Agenție selecționează 
și înscrie personal calificat 
în construcții civile. Ofertă 
locuri de muncă în străină
tate. Tel. 094/316346, 094/ 
360321. (MP)'

• Biroul de Consultanță 
Emigrare organizează semi
nar» pe tema emigrării în Ca
nada și S.U.A., după urmă; 
torul program: Orăștie, 27. 39. 
1999, ora 15,30, Sala Casei 
de Cultură. Deva, 27.09.1999, 
ora 19, Sala Casei de Cul
tură. 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 Cinematografului 
Cultural. Petroșani, 29.09. 
1999, ora 19,30, Sala Teatru
lui Dramatic I.D.Sârbu. Se 
percepe taxă de intrare, 
50.000 lei. (OP).

• Firmă particulară anga
jează barmană, bucătăreasă 
și femeie de serviciu. Infor
mații la tel. 230491, 092/ 
301942. (7295)

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

TRAGEREA 
LOTO SPECIAL

“6/49” 
din 26.09.1999

49-46-26-12-22-39

TRAGEREA 
NOROC 

din 26.09.1999

12-2-2-5-5-4-5J

«AZUE METAN - UNICA INVESTIȚIE•
Sărăcia bugetului local al comunei Totești a restrâns lista de 

investiții pe anul în curs. Singura investiție rămasă în picioare din 
'98 și continuată anul acesta vizează introducerea gazului metan 
în toate satele aparținătoare comunei. Până în prezent s-a reușit 
doar achitarea proiectului și instalarea conductei pe câțiva zeci 
de metri. Valoarea totală a lucrării se ridică la 4 miliarde de lei, iar 
populația are o contribuție de 7 la sută din costul pentru fiecare 
gospodărie. (Cr.C)

Declarații ale președintelui Nicolae Jurca

Considerații ale Filialei 
Hunedoara a PNR privind 
proprietatea și agricultura

"Cunoști ceea ce ești"
Invocând cuvintele înțelepților hinduși, nu facem decât să 

(re)amintim ceea ceyoghinii răspândesc de mii de ani: cunoașterea 
de sine. Ei susțin (cu argumente) că aceasta este “o cunoaștere 
din ce în ce mai profundă, pentru a atinge nivele din noi înșine pe 
care nici măcar nu le bănuim

Orice om are în el impresia confuză a unui scop final, deși nu 
și-l poate reprezenta, și de care se depărtează prin tot felul de 
emoții inferioare, concepții, idei, incertitudini, frici, dorințe, avidități, 
prejudecăți care sunt stocate în noi sau în subconștientul nostru: 
or prin evoluție spirituală yoghinii constată că este posibil să 
scape de toate acestea, redescoperind astfel "Adevărul Ultim, 
universal și etern, din profunzimea noastră: a te realiza în viață ", 
Știința care duce la cunoașterea și la transformarea de sine este 
considerată a ft, așadar, yoga. Ea se sprijină pe fapte, pe legile 
creației, ale manifestării și "este cunoașterea a ceea ce nu se 
schimbă, a ceea ce este etern în om; esența însăși a universului 
care nu s-a schimbat niciodată, pentru că energia fundamentală 
care a făcut universul este mereu aceeași".

In concepția yoghină corpul, emoțiile, mentalul și intelectul 
trebuie să fie dezvoltate la un nivel optim, în care ele funcționează 
pline de sănătate, într-o perfectă armonie unele cu altele. O 
combinație inteligentă de metode specifice tradiționale utilizate în 
vederea acestei dezvoltări armonioase a fiecărui aspect al ființei 
umane (fizic, emoțional, mental, intelectual și spiritual) o reprezintă 
yoga integrală, în fond o sinteză a tuturor formelor de yoga. 
Obiectivele sale principale sunt "un trup perfect, plin de sănătate 
și viguros, o minte clară, puternică, calmă și controlată, un intelect 
rafinat, treaz și ascuțit ca o lamă, o voință de oțel, o inimă plină de 
dragoste și compasiune capabilă să trăiască empatic stările el
evate ale celorlalți, o viață plină de năzuințe sublime dedicată 
bunăstării și fericirii celorlalți, în care predomină permanent 
aspirația de Realizare a Sinelui lăuntric nemuritor " (din "Căi și 
tehnici de evoluție spirituală a omului ”).

Cei care doresc să cunoască mai multe despre toate acestea 
pot participa marți (28 sept, a.c.) la conferința de deschidere ce se 
va desfășura în sala mică a Casei de cultură din Deva, începând 
cu ora 17, iar pentru cei interesați să și practice yoga sunt 
organizate cursuri (anul I) în fiecare miercuri (de la ora 18), în 
sala de sport a Școlii Generale Nr.2 Deva. (G.BIRLA)

Partidul Național Român con
sideră proprietatea ca sacră și 
inviolabilă. De altfel, PNR a inițiat 
strângerea de semnături pentru 
modificarea Constituției tocmai 
pentru că dorește ca în acest 
document fundamental proprie
tatea să nu fie doar garantată, ci 
să se menționeze clar că “pro
prietatea este sacră și inviola
bilă". Din această perspectivă 
PNR nu poate ignora un aspect 
important: legile proprietății aflate 
pe agenda Camerei deputaților și 
Senatului exprimă, din păcate, 
interese de grup, conținând pre
vederi discriminatorii. De pildă, 
Legea retrocedării pământului și 
pădurilor dezbătură și aprobată 
de Camera deputaților nu solu
ționează problema composeso- 
ratelor, a pădurilor comunale. Mai 
mult, aplicarea Legii 18 care pre
vede restituirea a 10 ha a creat 
mari probleme, înregistrându-se 
abuzuri care au condus la cca. 
200.000 de procese aflate în pre
zent pe rolul instanțelor.

în situația în care parlamen
tari: vor aproba retrocedarea a 
50 de ha - spune președintele 
Fîialei Hunedoara a PNR, Nicolae 
Jurca - rezultatul ar putea fi unul 
nefast - adâncirea faliei dintre cei 
îmbogățiți după 1989 și cei să
raci. PNR atrage atenția asupra 
tendinței actualei Puteri de a re
zolva problemele din această 
categorie ținând seama de inte
resele anumitor categorii ca și 
cum, de pildă, suferința unui in
dustriaș cum ar fi Mociomiță ar fi 
mult mai mare ca a unui țăran 
care și-a pierdut plugul sau vaca.

Invocând situații din Tran
silvania, PNR evidențiază și alte 
lacune ale legilor amintite privind 
retrocedarea bunurilor comu
nităților religioase care pot con
duce la șituații nedorite ce ar 
permite ca prin astfel de retroce
dări insuficient justificate să fie 
posibil ca în Transilvania centre 
civice din unele orașe să nu mai 
aparțină statului român.

De asemenea, parlamentarii 
PNR semnalează două aspecte 
importante. Pe de o parte discri
minări promovate de Legea ca
selor naționalizate care face po
sibil ca milioane de cetățeni să 
suporte despăgubirile acordate 
celor cărora nu li se pot restitui 

^proprietățile în natură, iar pe de

alta dezbaterea parlamentară a 
acestei legi s-a făcut fără res
pectarea prevederilor Constituției, 
fiind vorba de implicații bugetare. 
Ministrul finanțelor ar fi trebuit să 
prezinte o analiză a consecințelor 
pe care legea le va avea din 
punctul său de vedere.

în legătură cu reținerea in
vestitorilor străini de a veni în 
România, noi considerăm că 
aceasta se datorează atât biro
crației, dar mai ales sistemului 
legislativ nesigur, mereu în schim
bare. Legea se modifică prin or
donanță, care ulterior se mo
difică prin altă ordonanță, ajun- 
gându-se la un haos legislativ.

De asemenea - spune dl 
Jurca - Partidul Național Român 
își exprimă îngrijorarea în urma 
constatării declinului fără pre
cedent al agriculturii, stare de 
fapt ce pune în pericol siguranța 
alimentară a poporului român, 
deci inclusiv siguranța națională.

Se constată că peste 20-25 
la sută din suprafața arabilă a 
României rămâne anual nelu
crată, efectivele de animale au 
scăzut cu peste 500.000 bovine, 
1,2 milioane porcine și 1,3 mili
oane ovine: Importurile de ali
mente în raport cu exportul au 
crescut anual cu peste 70%.

Din cauza dotării slabe, ară
turile pentru însămânțările de 
toamnă și recoltările sunt mult 
întârziate. Pentru a ieși din criza 
care a lovit agricultura PNR con
sideră necesare următoarele 
măsuri: deblocarea situației fi
nanciare la societățile agricole și 
cele din industria alimentară; asi
gurarea primei pentru recolta de 
grâu la producătorii agricoli; asi
gurarea prețului garantat la floa- 
rea-soarelui; asigurarea de cre
dite conform Legii 165/1998; asi
gurarea motorinei prin reducerea 
exportului; asigurarea condițiilor 
de depozitare și valorificare a 
producției agricole; aplicarea de 
politici vamale care să asigure 
protecția producției autohtone; 
promovarea unui act normativ 
care să amâne plata impozitului 
pe terenurile agricole până la 
crearea condițiilor de cultivare a 
acestora (concentrarea supra
fețelor, asigurarea bazei mate
riale, condiții de valorificare a 
producției agricole și subven
ționarea agriculturii) (N.T.)
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Oricum te uiți, 
e cel mai ieftin abonament GSM! 

Mt Cu abonamentul Dialog Inedit platejti doar 

9* cenți pentru convorbirile în rețea, 

în timpul săptămânii, ?i pentru toate convorbirile 

din weekend!
în plus, Dialog î|i aduce 2 luni de abonament 
gratuit pentru oricare tip de abonament

Romcom Deva - magazin FLAMINGO,
S™.’ri«:tel. 054/21 3 1 89, 094/5 1 0849, Deva

 Olerâ valqbih pânti Ic data de 13 Noiembrie.

Societatea Comercială 
PANICOR SA HUNEDOARA

Cu sediul în Hunedoara, str. Mihai Viteazu, nr.l, județul 
Hunedoara

Convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 
ACȚIONARILOR la sediul Facultății de Inginerie 

Hunedoara, în data de 13.10.1999, ora 15, cu următoarea 
ORDINE DE ZI:

1. Modificarea statutului și contractului de societate, 
art.43 din statut și art.Șd din contractul de societate vor 
avea următorul cuprins:

"Societatea este administrată de un consiliu de 
administrație format din trei persoane, ales pe o perioadă de 
4 ani".

Numărul de mandate pentru administratori nu este 
limitat.

Alegerea administratorilor se realizează de către 
adunarea generală a acționarilor.

2. Alegerea membrilor consiliului de administrație și 
fixarea remunerației administratorilor.

3. Diverse.
Acționarii convocați sunt cei înscriși în Registrul 

Acționarilor la data de 05.10.1999.
în caz de neîntrunire a cvorumului prevăzut în statut, a 

doua adunare se va ține în data de 14.10.1999, în același loc și 
Ia aceeași oră ca și prima.

Materialele pot fi consultate la sediul societății începând 
cu data de 08.10.1999
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APA CALDĂ - O 
POSIBILĂ SOLUȚIE..

9
De ani de zile, în vremea toamnei, noi, locuitorii și 

plătitorii de taxe și impozite din orașul Deva, devenim 
martorii și martirii neputincioși aj tradiționalului circ 
economico-politico-electoral cu tema: “când se dă apa caldă 
(căldura)?”

Astfel în zilele când, după revizia tehnică, ar trebui să se 
furnizeze din nou apa caldă, pe robinetele noastre curg doar 
acuza(ii reciproce, scuze, motivări și explicații cu care, din 
păcate, nu ne putem spăla nici măcar pe mâini.

Dacă persoanelor “responsabile”, respectiv celor cu 
putere de decizie le-ar D păsat de soarta orașului pe care îl 
păstoresc, ar fi găsit de mult o soluție ca orașul să aibă apă 
caldă și încălzirea la timp. Și mai ales, să nu Tie pedepsiți 
bunii platnici, mulți dintre ei făcând serioase eforturi 
financiare ca să fie cu plățile la zi, din cauza celor care nu 
își achită datoriile, fie ei persoane fizice, juridice sau 
unități bugetare care așteaptă banii de la Ministerul de 
Finanțe, Primărie sau de aiurea.

O soluție posibilă ar fi concesionarea activității de 
distribuție a apei calde la furnizorul direct, respectiv la 
CET Mintia, in această situație furnizorul, adică Mintia, ar 

putea livra apa caldă celor cu plățile Ia zi, oprind-o în 
schimb la datornici și nelăsând ca restanțele să se 
acumuleze la niveluri de zeci de miliarde de lei, greu de 
recuperat astăzi.

in această situație, contractele de furnizor-beneficiar s- 
ar încheia fără intermedierea societății APATERM, între 
furnizorul direct și beneficiarul final, iar prețul apei calde 
ar putea chiar să scadă, e)iminându-se o verigă 
intermediară.

Situația prezentă impune Consiliului local să ia o 
decizie pentru deblocarea actualei stări de lucruri. Nu doar 
noi, cetățenii orașului, cerem acest lucru, ci creșterea 
numărului de îmbolnăviri, răspândirea păduchilor, a râiei, 
a hepatitei și a altor boli o cer.

Să nu uităm “amănuntul” că noi, cetățenii lipsiți de apă 
caldă astăzi, vom fi alegătorii din anul 2000...

Gheorghe GRUN

La Lupeni greva 
foamei continuă

(Urmare din pag. 1) 

greviști ai foamei în valoare 
de 65.000 lei/ persoană, iar 
Primăria orașului Lupeni 
acordă un ajutor financiar 
de refacere după greva 
foamei de 800.000 lei pentru 
fiecare grevist.

Probabil mulți vor spune: 
o picătură într-un lac, dar în 
această zi (n.r. vineri 24 sept. 
’99) am văzut copii râzând, am 
văzut oameni fericiți, mame 
care plecau cu plasele pline 
de alimente pentru traiul zilnic.

într-adevăr, sumele pri
mite se vor duce repede (unii 
spuneau că nu le ajung nici 
pentru datorii) cum de altfel 
s-au dus și milioanele 
disponibilizării. Rămâne totuși 
o întrebare: până când se vor 
găsi doar soluții de moment? 
Până când acest segment al 
populației române va fi nevoit 
să facă greva foamei 
cerându-și cel mai elementar 
și esențial drept - la muncă. 
Furtuna abia și-a arătat primii 
colți, fiind doar potolită, 
deoarece poziția ocupată de 
greviștii foamei nu a fost 
abandonată după cum nu a 
fost abandonată nici cererea 
unui loc de muncă.

Anghel Tomiță ne-a 
declarat că poliția a sfătuit 
printre dinți greviștii foamei ca 
după ce își vor primi banii să 

părăsească zona în care își 
desfășoară protestul că de 
nu...

Totuși, mi-anr permis să- 
I întreb pe comandantul 
Poliției Lupeni dacă este 
posibil ca greviștii să fi fost 
amenințați, așa cum afirma 
Anghel Tomiță, și am primit 
următorul răspuns: "Nu se 
pune problema evacuării 
prin forță a greviștilor”. Tot 
Anghel Tomiță ne-a declarat 
că “nu va renunța la acțiunea 
de a-și da foc, aceasta fiind 
materializată doar în 
momentul în care greviștii 
vor fi dispersați în forță.” Ce a 
rămas totuși în Valea Jiului 
este mizeria, foamea, lipsa 
locurilor de muncă, însă ce 
este mai grav rămâne 
indiferența autorităților față 
de această zonă numită de 
un hâtru Jalea Viului. Nu se 
poate spune cu certitudine 
cât va mai dura greva 
foamei, după cum nu se 
poate spune dacă Anghel 
Tomiță își va da foc sau nu 
se știe dacă vor avea curaj 
să-și dea foc și ceilalți 
greviști (o parte din ei mi-au 
spus că o vor face cu 
siguranță), singura certi
tudine rămâne îndârjirea cu 
care acești oameni luptă 
pentru dreptul la existență.

Retrocedarea caselor
(Urmare din pag. 1)

divergențele constând în 
privința dimensiunii compen
sațiilor pentru proprietățile ce 
nu se pot restitui în natură. S- 
a avut în vedere că solicitările 
ar depăși posibilitățile actuale 
ale economiei românești, care 
se află într-un declin vizibil mai 
ales în ultimii ani. în același timp 
intervine și un alt factor, 
anume de ce tot poporul să 
suporte plata unor despăgubiri 
pentru niște imobile, unele 
agonisite în mod dubios, cu 
datorii la bănci neachitate, cu 
grade ridicate de uzură, de ce 
generațiile viitoare să fie obli
gate la plată, din moment ce n- 
au beneficiat cu nimic de pe 
urma utilizării imobilelor în 
cauză, de privațiuni având 
parte toți cetățenii României, ei 
fiind îndreptățiți deci să fie 
recompensați pentru
suferințele îndurate până 
acum.

Dincolo de interesele 
urmărite de putere care s-a 
angajat să facă aplicarea 
principiului "restitutio in inte
grum”, există și considerente 
ce nu pot să fie sub nici o 
formă ignorate, elaborarea 
unei ordonanțe de urgență, 
cum s-a procedat după 1996, 
sau asumarea răspunderii 
guvernamentale pentru o Lege 
a proprietății comportând o 
serie de riscuri, inclusiv cel 
privind anularea unor 
prevederi în cazul revenirii la

putere a PDSR.
în legătură cu 

retrocedarea imobilelor, 
vicepreședintele PDSR, dl 
Adrian Năstase, a depus o 
moțiune la Comisia Adunării 
Parlamentare a Consiliului 
Europei (APCE) care a găsit 
ecou, așteptându-se de 
acum o rezoluție cu privire 
la standardele de soluționare 
politică a situației 
proprietăților după cel de-al 
doilea război mondial, 
întrucât lucrurile la Consiliul 
Europei nu stau așa cum 
vrea puterea de la București, 
existând probleme serioase 
și controversate și în 
celelalte țări est și central 
europene foste comuniste. 
De menționat că semnatarii 
moțiunii respective sunt 
parlamentari din vestul 
Europei. în ciuda zbaterilor 
interne în gol, proiectul de 
rezoluție depus la Comisia 
pentru chestiuni juridice și 
drepturi ale omului a APCE 
va fi examinat de către Biroul 
Adunării Parlamentare în 
data de 3 noiembrie a.c. Deci 
până atunci ar mai fi multe 
de pus la punct, de discutat 
și de rezolvat, astfel încât în 
problema retrocedării 
imobilelor să se găsească un 
cadru cât mai bun posibil de 
aplicat, fără patimă și ură, 
fără urmări greu de suportat 
asupra nivelului de trai al 
poporului.

Societatea Națională a 
Petrolului a lansat sistemul 
de frânciză Petrom, 
conceput pentru a dezvolta 
rețeaua de distribuție a 
[■^'duselor petroliere ale 
cc..,paniei.

Zilele trecute a fost 
inaugurată benzinăria de la 
Brănești, în apropierea 
Bucureștiului, care funcțio
nează în acest sistem. Până 
în prezent au fost încheiate 
55 de contracte de frânciză 
cu firme românești, prin 
intermediul societății 
Franciza Petrom.

Lansarea sistemului 
de frânciză Petrom

Cele mai multe 
contracte, opt, au fost 
semnate în județul Prahova, 
“unde proprietarii
benzinăriilor au înțeles 
repede beneficiile acestui 
sistem”, a afirmat Viorel 
Bucurenciu, președintele 
societății de intermediere, 
Franciza Petrom.

Potrivit contractului de

frânciză, SNP se obligă să 
transmită francizaților 
(benzinării particulare) 
dreptul de folosință 
exclusivă a mărcii Petrom. 
SNP trebuie să 
aprovizioneze benzinăria cu 
produse ale societății.

Francizorul nu are 
dreptul să vândă decât 
produse Petrom, pe care le 

plătește la 15 zile de la 
livrare. El trebuie să 
plătească SNP o taxă de 
intrare în sistem și o 
redevență lunară, nego
ciabilă, din cifra de afaceri 
obținută de benzinărie din 
vânzarea produselor 
petroliere marca Petrom.

Primele 100 de 
benzinării care intră în 
sistemul de frânciză nu 
vor plăti taxa de aderare, 
iar redevență lunară a 
fost stabilită la 1,5-2% din 
cifra de afaceri.

“Maratonista” 
Rodica Dan

Dacă vă spunem că 
Rodica Dan străbate, cu 
picioarele, în fiecare zi 
aproape 20 de km, veți 
crede, cu siguranță, că 
vorbim despre o sportivă 
aflată în plină activitate 
competițională. Da de 
unde! Rodica Dan e 
nevoită să bată drumurile 
comunei Băița pentru 
simplul motiv că e agent 
poștal. Și aceasta nu de 
azi, de ieri, ci de 11 ani. 
Da, de mai bine de un 
deceniu Rodicăi Dan nu îi 
este greu să parcurgă 
distanța de care am 
amintit și aceasta doar 
într-o singură zi de lucru. 
Femeia spune că de atâta 
amar de vreme s-a obișnuit 
cu maratonul zilnic pe care 
trebuie să-l facă. Nici când 
duce pensiile la cetățenii

j |

| Vremea va fi în general instabilă, cu cerul temporar ■ 
. noros și local va ploua. Ploile vor avea și caracter de 1 
I aversă. Vântul va sufla slab până la moderat. I 
| Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 30 de | 
ygradejar celeminime între 12 și 20 de grade Celsius^

din cele două sate din 
comuna Trestia și Săliște 
nu o încearcă frica că s- 
ar găsi cineva să apeleze 
la bănetul din geanta de 
poștaș. “Nu sunt oameni 
răi pe aici”, ne 
mărturisește Rodica Dan. 
Și uite așa, cu geanta pe 
umăr și brațele doldora 
de ziare și reviste, 
Rodica Dan pare 
împăcată cu meseria 
miilor de kilometri. Am 
întrebat-o dacă sătenii 
mai citesc acum, când 
sărăcia bate fără milă la 
ușile lor. Și, contrar 
așteptărilor, am aflat că 
în cele 2 sate, Trestia și 
Săliște, sunt 60 de 
abonamente la
publicațiile județene și 
centrale. Deci, se poate!

Sorina POPA

■ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Băița, după inundații:

Sătenii cer ajutor, primarul 
ridica din umeri...

Cetățenii comunei
Băița, dacă nu toți, 

majoritatea, par să-l fi 
supărat tare pe Dumnezeu, 
în acest an numai inundațiile 
au căzut pe capul lor de 
două ori, la intervale scurte 
de timp, că oamenii nu au 
avut vreme nici să se 
dezmeticească. Dar nu a 
fost, se pare, suficient. După 
ce s-au înmuiat în apă și vite, 
porci, dar și gospodăriile, 
sătenii mai au de suportat o 
belea în toată regula: 
bugetul local. Banii au fost 
repede terminați; așa de 
puțini s-au dovedit, că acum 
angajații primăriei, dacă vor 
să-și păstreze locurile de 
muncă, ar trebui să vină cu 
bani de acasă...

După bilanțul efectuat 
deja 68 de gospodării din 
comuna Băița au suferit 
pagube de pe urma 
inundațiilor verii. Că au fost 
distruse în totalitate sau 
parțial garduri, șoproane, 
anexe și case a fost nimica, 
pe lângă valurile înalte de 
câțiva metri care s-au 
năpustit peste suflarea din 

Băița. După ce au tras o 
sperietură soră cu moartea, 
sătenii au rămas întâi cu 
ochii-n cer dar mai apoi au 
început încet, încet, să-și mai 
repare stricăciunile. Printre 
lucrările de reparații, sătenii 
nu au contenit să dea vina 
pe primarul comunei că nu a 
mișcat un deget să-i ajute.

Gospodăria Măriei Ștef 
din Trestia a fost cea mai 
afectată de furia apei: 
“Grajdul mi l-a distrus 
aproape complet iar 
animalele abia am reușit să 
le salvăm. De la cartofi și 
porumb pot să-mi iau 
rămas bun. Și-n casă a 
intrat apa, dar am avut 
noroc cu pragurile mai 
înalte. în schimb porcul a fost 
dus de ape, dar până la 
urmă l-am recuperat cu 
ajutorul unor vecini. 
Primarul nici n-a venit să 
vadă ce s-a întâmplat; ne-a 
trimis doar un sac de făină... 
în condițiile astea, nu am 
altceva de făcut decât să cer 
ajutor în altă parte, la 
prefectură, și dacă trebuie și 
la București. Că aici, ori spui 

la primar, ori la un copil de 
șase luni, totuna e”.

Familia Roman Mihăilă, 
de trei ani încoace în fiecare 
vară are aceleași probleme 
cu ploile.

“Apa ne intră în casă, în 
pivniță, grâul ni l-a distrus; a 
năvălit și în grajd, punând în 
pericol viața animalelor. Nici 
într-un an n-am primit ajutor 
de la autorități. în schimb, 
alții care n-au suferit așa de 
mult de pe urma ploilor, au 
primit milioane".

în curtea casei lui Cos tel 
Dan am putut singuri 
constata urmele viiturii din 
iunie. Peste noapte, 
proprietarul s-a trezit cu 
ograda plină de bolovani. 
Ca să elibereze cât de cât 
locul, a fost nevoie să aducă 
un tractor.

La Dorica Toma ne-au 
condus sătenii: “Trăiește 
singură de 12 ani, cu o 
pensie de aproape 300.000 
de lei. Numai medica
mentele o costă în fiecare 
lună 110.000 de lei. O mai 
ajutăm noi cu mâncare, îi 
mai facem cumpărături".

Bățrâna pensionară ne 
spunea, printre lacrimi, că 
după inundații nu mai are 
nimic în grădină, nici măcar 
ceapa și usturoiul pe care a 
reușit cu greu să le pună.

Deși localnicii dau vina 
pe primar că nu i-a ajutat în 
necazurile lor, primarul 
Ionel Stoia ridică 
neputincios din umeri și 
spune că nu are bani.

“l-am ajutat cu balast, 
cu utilaje, cum am putut și 
eu. La Trestia am refăcut 
drumul de acces pe o 
porțiune de 2,5 km. De 
asemenea, lucrăm la 
Hărțăgani pentru refacerea 
căii de acces și 
regularizarea văii", ne-a 
declarat mai-marele 
comunei Băița.

Cu toate acestea, 
oamenii se zbat zi de zi să 
lase în urmă temerea de 
șuvoaiele amenințătoare 
ale apei. Nici la Băița 
acestea n-au ținut cont de 
sărăcia oamenilor.

Sorina POPA 
Georgeta BÎRLA


