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Cetățenii Devei
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vor să se termine 
balamucul din 
piața centrală

Toate eforturile unor cetățeni 
din municipiul Deva de a clinti 
autoritățile locale din somnul cel 
dulce și de a le determina să-și 
ridice măcar ochii spre 
problemele lor s-au dovedit 
zadarnice. Așa stând lucrurile, 
cui să se adreseze cei în cauză, 
decât presei? Și despre ce este 
vorba? De mai mult timp, 
cetățenii din zona pieței 
centrale din Deva, și nu numai, 
nu mai răzbesc cu aglomerația 
ce se creează zi de zi în locul 
cu pricina. Ba mai mult, mașinile 
care se încumetă să treacă prin 
zonă își mai dau, din când în 
când, câte un ghionte lăsăndu- 
se astfel și cu câte un accident 
rutier. Toată bulibășeala din 
jurul celei mai mari piețe din 
Deva se menține sub ochii 
autorităților care nu mișcă un 
deget pentru fluidizarea 
circulației de aici. Cel mai bine 
au caracterizat semnatarii 
scrisorii peisajul de acolo: 
balamuc. Să fie chiar așa? Ei 
bine, majoritatea locuitorilor 
Devei sunt de acord cu această 
caracterizare. Și unul dintre 
cetățeni, dl Constantin 
Stănciulescu, în încercările de 
a sensibiliza pe cine trebuie, 
vine și cu o propunere pentru 
soluționarea prcrblemei: 

organizarea unei circulații în 
sens unic, cu 2 intrări în piață 
prin 2 artere și ieșirea tot prin 
2 benzi, astfel încât 
autovehiculele să circule unul 
după altul fără să se producă 
ambuscade. Cum a fost 
întâmpinată propunerea? Se 
pare că primarul Mircia 
Muntean nu a dat curs invitației 
de a vedea la fața locului ce și 
cum se petrec lucrurile, con
form celor spuse de semnatarii 
scrisorii. La rândul lor, 
consilierii locali deveni s-au 
făcut dintr-o dată nevăzuți. 
Doar șeful Poliției municipiului 
a catadicsit să le răspundă. 
Prin adresa cu nr. 154818 din 
4 august 1999 acesta 
precizează: “Cu ocazia 
controalelor zilnice efectuate 
în zonă se aplică sancțiuni 
persoanelor ce încalcă 
regulile de circulație și care 
prin parcarea autovehiculelor 
împiedică buna desfășurare a 
circulației, de asemenea, 
tuturor persoanelor ce au 
închiriate chioșcuri în zona 
pieței li s-a pus în vedere să 
nu mai blocheze cu capre sau 
diferite obiecte locurile de

Sorina POPA

(Continuare în pag. 2)

Sub semnul
învățământului 

particular
Spre deosebire de anii trecuți, 

în Deva, la deschiderea festivă a 
anului universitar 1990-2000 au 
participat studenții din cadrul a 
două universități, ambele 
particulare.

Noua prezență în rândul 
instituțiilor de învățământ supe

Deschiderea anului 
universitar la Deva

rior autohtone o reprezintă 
Universitatea “Sarmizege- 
tusa”, filială a Universității 
“Banatul” din Timișoara. 
Numeroșii studcnți ai celei dintâi 
promoții s-au aflat vineri (1 oct.) 
în sala mică a Casei de cultură 
din Deva, unde au fost 
întâmpinați de coordonatorul 
filialei devene, de președintele 
Fundației “Banatul” și de către 
decanii celor trei facultăți 
existente din acest an la Deva: 
Științe politice și administrative, 
Limbi străine și relații publice și, 
respectiv, Tehnologia informației. 
Ca la orice început dc drum, au 
fost prezentate principalele 
repere ce vor defini preocupările 
întru studiu ale universității care 
va funcționa în spațiul Liceului 
Teoretic “Traian”, avându-i ca 
director general pe dl Robert

Singer iar ca director 
administrativ și economic pe 
dna Violeta Nedelciu. 
Beneficiind - din spusele ștaif
ului universității -de cursuri 
predate de profesori din 
Timișoara, Cluj și chiar 
București, studenții tinerei 

universități din Deva par a 
pomi cu entuziasm și încredere 
pe calea anevoioasă a unei 
pregătiri ce se vrea cât mai 
performantă.

Prima universitate 
particulară înființată în Deva - 
Universitatea Ecologică - a 
ajuns deja la a zecea generație 
de “boboci”. Primirea lor 
festivă, debutând cu 
tradiționalul “Gaudeamus 
igitur” intonat în sala mare a 
Prefecturii, a fost făcută, ca de 
obicei, de către prorectorul 
universității și de o parte a 
corpului profesoral al 
Facultății de management în 
economia comerțului și 
turismului internațional. De la

Georgeta BÎRLA

(Continuare în oag. 2)

Prefectura Hunedoara anunță

De aii devenii 
vor avea 
apă caldă

Ieri dimineață a fost timpul pentru o altă întâlnire la care subiectul 
a fost furnizarea apei calde cetățenilor din municipiul Deva. S-au 
strâns la masa tratativelor cam aceleași personaje: prefectul 
Nicolae Stanca, conducerea Apaterm SA, directorul FE Mintia, 
Victor Vaida, viceprimarul Dumitru Gâlcescu. Doar locul întâlnirii a 
fost altul. După ce discuțiile pe eterna, de acum, temă a apei calde, 
s-au derulat ba la Primărie, ba la Consiliul județean, ieri cabinetul 
prefectului s-a umplut de lume multă. Din păcate presa nu a avut 
acces la această întâlnire. La ora prânzului încă se mai căutau 
banii necesari ca FE Mintia să poată fi pusă în postura de a relua 
furnizarea apei calde în municipiul Deva. Pentru aceasta directorul 
Victor Vaida mai are nevoie de 1,3 miliarde de lei ca să primească 
undă verde de la București. Săptămâna trecută același director a 
reușit, după cele declarate de domnia sa, să rezolve acel TVA de 
2,9 miliarde de lei pe care SC Apaterm Deva trebuie să-l primească 
de la Finanțele Publice. încetul cu încetul banii se pot strânge dar 
trebuie să ai și bunăvoință pentru că apa caldă nu vine, se pare, 
doar dacă se bate din palme. Rând pe rând președintele Consiliului 
Județean Hunedoara, Gheorghe Barbu, prefectul Nicolae Stanca 
au programat asemenea întâlniri cu cei implicați, doar, doar se pun 
toți de acord și se ajunge la un compromis. Devenii în timpul acesta

Sorina POPA
(Continuare în pag. 2)

însingurare și 
incompetență

Vorbim, dar mai ales simțim 
tot mai mult pe propria noastră 
piele însingurarea care s-a lăsat 
peste societatea românească. 
Oameni care, până mai ieri, erau 
apropiați, acum sunt retrași, 
trăindu-și fiecare propriile 
probleme, 
gândindu-se la 
ce-i așteaptă 
mâine, pentru 
că se simt tot 
mai mult 
abandonați de cei care s-au 
perindat la guvernare în ultimii 
ani. în plus, fiecare român apt de 
muncă duce în spate câte un 
pensionar și un asistat social. 
Și, tot în plus, cresc în ritm 
sufocant impozitele și taxele, 
prețurile la transporturi, energie 
electrică și termică, telefoanele 
(1 octombrie a.c. ar fi trebuit 
declarată zi de doliu - n.n.). Tot 
mai apăsătoare devine viața 
copiilor aflați în orfelinate și case 
speciale, dar și a miilor de copii 
aflați încă în grija părinților sau 
abandonați de părinți pentru că 
nu mai au cu ce să-i crească!

Românii își trăiesc astfel 
propriile drame închiși în ei, 

sărăcind continuu, împovărați 
de birurile cu care își plătesc 
greșelile, își ' acoperă 
incompetența cei aflați la 
putere. De ce incapabilii ies 
mereu în față, în loc să stea 
acasă “guvernându-și" propria 

agoniseală? De 
ce trebuie să-și 
experimenteze 
nepriceperea 
pe spinarea 
celor mulți?

Simplu, pentru că numai în 
politică sau aproape... de 
politică, infatuați! se simt mari, 
pot da “tunuri" care să-i 
îmbogățească peste măsură.

în țară intră mereu bani, 
venind deja organisme și 
fonduri internaționale. Intră 
bani mulți, unii nerambursabili, 
de la Uniunea și Banca 
Europeană, PHARE, de la 
Fondul Monetar Internațional și 
Banca Mondială etc. Ar putea 
intra și mai mulți, dar nu se 
alcătuiesc programe coerente 
de folosire judicioasă a lor.

Minei BODEA 

(Continuare în pag. 2)

Cu ocazia Anului Nou - 2000

BANCA INTERNAȚIONALĂ A 
RELIGIILOR

lansează, în perioada 1-11 octombrie 1999, 
Certificatul „REVELION - 2000", în lei, 

cu DOBÂNDĂ FIXĂ de 61% pe an 
și SCADENȚĂ la 96 de zile

• Valoarea nominală a certificatului este de 
500.000 de lei și poate fi achiziționat la sediile: 

Sucursalei Deva și agențiilor: Brad, Orăștie, Hațeg

ROLUL FARMACISTULUI
NU TREBUIE SUBESTIMAT

Convorbire cu dl farmacist Constantin 
Cărăuș, președintele Colegiului 

Farmaciștilor din județul Hunedoara

- în calitatea pe care o 
aveți, stimate die farmacist 
Constantin Cărăuș, aceea 
de președinte al Colegiului 
Farmaciștilor din județul 
Hunedoara, vă rugăm să 
prezentați pe scurt rolul 
acestui for, despre care s- 
a scris prea puțin în presă.

- Aș spune, în primul 
rând, că despre activitatea 
Colegiului Farmaciștilor din 
România nu se poate vorbi 
decât după apariția Legii nr.

k 81/ 1997. Colegiul a existat

și până atunci, dar după 
votarea Legii 81 în 
Parlament se poate vorbi 
despre Colegiul
Farmaciștilor ca instituție 
publică.

Colegiul Farmaciștilor 
din România este nu 
numai o organizație 
profesională, ci și o 
autoritate publică. Colegiul

A consemnat 
Estera SÎNA

(Continuare în pag. 2)
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ACORDA DOBÂNZI ATRACTIVE 
LA 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



Cuvântul liber 5 OCTOMBRIE 1999

(Urmare din pag. 1)

parcare din zona unității lor. Cu 
privire la propunerea pentru 
reglementarea circulației în 
zona pieței prin crearea unui 
sens unic vă rugăm să vă 
adresați Primăriei Deva. ”

Ce spun reprezentanții 
Primăriei? loan Popa, șeful 
Biroului circulație rutieră și 
întreținerea străzilor, ne-a 
precizat că cu ceva timp în urmă 
s-a luat taurul de coarne și au 
fost montate indicatoare rutiere 
astfel încât circulația din jurul 
pieței centrale se desfășura într- 
un sens, cu intrarea de pe Bdul 
Decebal și ieșirea pe Bdul 
Libertății. Ce s-a întâmplat totuși 
că s-a renunțat la idee? loan 
Popa spune că “după 2 
săptămâni de la montarea acelor 
indicatoare am fost nevoiți să le 
dăm jos pentru că nimeni nu

Cetățenii Devei vor să
9

se termine balamucul
ținea cont de ele (!?)".

Căpitan Cornel Glava, șeful 
Poliției rutiere de la Poliția 
municipiului Deva, față de 
această problemă: “în momentul 
în care s-au montat 
indicatoarele respective și 
circulația ar fi trebuit să se 
desfășoare într-un singur sens, 
unii cetățeni au reclamat noua 
organizare. Că trebuie să 
ocolească prea mult din cauza 
asta, că nu e bine pentru ei. Și 
atunci ce putem face? Trebuie 
să vă spun că din punctul de 
vedere al lucrătorului de poliție 
se impune în zona pieței 
centrale desfășurarea 
circulației într-un singur sens. 
Noi nu putem decât să

propunem acest lucru 
Primăriei. Dar executarea 
măsurii le aparține 
specialiștilor din primărie. ” 
Consilierul local, Ovidiu 
Jurca, e de părere că trebuie 
să se facă totuși ceva pentru 
aerisirea circulației din 
piață și va propune, probabil 
în acest sens, un proiect de 
hotărâre spre dezbaterea 
Consiliului local. Până una 
alta trebuie deci să facem 
față bulibășelii din centrul 
Devei. Până când, să 
sperăm, edilii municipiului 
vor găsi de cuviință să pună 
mâna și să rezolve problema 
cu care se confruntă 
cetățenii.

(Urmare din pag. 1)

Alteori se alcătuiesc programe, 
dar banii nu se cheltuiesc la timp 
și sunt retrași. Ce altă mostră de 
incompetență se mai poate 
aduce în atenție?! în acest mod 
nu se pot crea locuri de muncă, 
care să absoarbă sutele de mii 
de șomeri, nu se poate dezvolta 
asistența socială, sectorul de 
sănătate, învățământ și cultură.

Cei mai loviți sunt copiii și 
pensionarii. Există în țară fundații 
peste fundații care se ocupă de

(Urmare din pag. 1)

Azi, 5 octombrie, de Ziua educatorului, toți 
ar trebui să ne amintim cu drag de cei care 
ne-au deslușit tainele scrisului, cititului și 
socotitului, ne-au fost călăuze într-ale 
învățăturii dar și modele de viață. Se cuvine 
să fim recunoscători dascălilor pentru tot ce-

au însemnat ei în formarea și educarea 
noastră.

Sindicatul învățământ Preuniversitar 
urează tuturor dascălilor hunedoreni, cu acest 
prilej, sănătate, noi reușite în neprețuita și 
nobila lor muncă. (V.R.)

farmaciștilor din județul 
Hunedoara îi cuprinde pe toți 
farmaciștii care au dreptul de 
a practica profesiunea, din 
județul Hunedoara. Rolul 
colegiului este de a îndruma 
și controla ca, prin 
practicarea profesiunii de 
farmacist în orice activitate 
farmaceutică, indiferent de 
subordonare, să se 
contribuie la asigurarea 
sănătății populației.

- Sunteți în același timp 
și farmacist în municipiul 
Deva. Activitatea far
maciștilor este uneori

Sub semnul învățământului 
particular

(Urmare din pag. 1)

studenții “debutanți” se așteaptă 
ca în primul rând tradiția facultății 
să fie dusă mai departe, pe măsura 
succeselor absolvenților de până 
acum. Pe de altă parte, printr-un 
discurs mai degrabă bombastic, 
prorectorul universității a ținut să 
le insufle studenților aspirația spre 
bunătatea umană, căci “singura 
noastră șansă este să căutăm 
spiritul”...

»■ - —------------

Am mai consemnat la 
deschiderea anului universitar 
și prezența autorităților locale, 
care și-au împărțit “datoriile”: 
la Universitatea “Sarmize- 
gctusa” s-au aflat primarul și 
unul dintre viceprimarii 
municipiului, iar “ecologiștilor” 
le-a făcut urările de rigoare 
subprefectul județului.

Universitatea
Un

însingurare și incompetența
Olanda etc vin și lucrează 
ridicând acoperișuri de 
școli, dotând instituțiile cu 
grupuri sanitare, bănci, 
rechizite. .. Mai mare jena! 
Dar avem tăria să stăm mai 
departe cu mâna întinsă 
cerșind bani adunați cu 
efort de cei care vor să ne 
ajute și care nici ei nu sunt 
chiar atât de bogați. Asta se 
cheamă: a vegeta!

soarta copiilor, care toacă banii 
veniți și, în final, nu fac nimic 
pentru acești oropsiți ai soartei. 
Și atunci, pe drept cuvânt, 
reprezentanți ai unor comunități 
locale din alte țări vin și fac ei 
ceea ce trebuiau să facă factorii 
interni: ridică cămine și orfelinate, 
le dotează cu tot ceea ce este 
necesar. Localnicii nu mișcă un 
deget nici atunci când tineri și ' 
profesori din Belgia, Anglia,

ROLUL FARMACISTULUI...

Petroșani 
catalizator pentru 

noua fa(ă a
Peisajul pitoresc în care 

este amplasată Universi
tatea Petroșani și începutul 
de octombrie, pigmentat de 
căderea frunzelor, a strâns 
laolaltă, ca în fiecare an, de 
altfel, peste 5000 studenți, 
profesori, oficialități locale și 
reprezentanți ai Prefecturii 
Hunedoara, la festivitatea 
de deschidere a noului an 
universitar 1999/2000.

în discursul de des
chidere a noului an 
universitar, rectorul Univer
sității Petroșani, prof. univ. 
dr. ing. Nicolae lliaș, a ținut 
să evoce realizările 
trecutului și proiectele de 
viitor ale cadrelor didactice 
și studenților petroșăneni. 
Universitatea Petroșani a 
fost marcată în ultimii 10 ani

(Urmare din pag. 1)

se întreabă de ce nu mai vine 
odată apa caldă? Pe ei nu-i 
interesează, și de ce ar fi așa, 
nici de ce au școlile datorii de sute 
de milioane de lei, nid de ce agenții 
economici nu și-au achitat dările.

în sfârșit, după ore bune de 
discuții aprinse, în care ziariștii 
nu au avut altceva de.făcut decât 
să tragă cu urechea pe la uși, 
se pare că s-a ajuns la o

subestimată, confundată cu 
aceea a vânzătorilor... Or, 
este o mare diferență între 
aceste îndeletniciri, chiar 
dacă aparent pot fi 
asemănate.

- Desigur. Oricât de 
importantă ar fi activitatea unui 
medic, nu poate fi tratat corect 
un bolnav fără sprijinul 
calificat al farmaciștilor. 
Medicamentul nu poate fi 
confundat cu o simplă marfă, 
iar farmacistul cu un simplu 
vânzător.

- Scumpirile repetate ale 
medicamentelor au dus la o 
situație grea pentru 
suferinzii vârstnici, foarte 
mulți fiind cei care nici rețete 
compensate nu-și pot 
permite să solicite, căci n- 
au cu ce le plăti. La ce se pot 
aștepta bolnavii în viitor? Ce 
îmbunătățiri va aduce omului 
de rând mult discutata și 
așteptata listă a 
medicamentelor compen
sate și gratuite?

- Pot să vă spun că au 
apărut în Monitorul Oficial lista 
cu DCI-urile (denumirile 
comune internaționale) 
pentru medicamentele com
pensate și gratuite, normele

și anexele la Contractul 
Cadru etc., dar n-au apărut 
încă listele cu prețurile de 
referință. Trebuie știut că 
majoritatea țărilor europene 
au renunțat la prețul de 
referință, la ora actuală 
existând încă șapte țări care 
mai folosesc acest sistem, 
care nu este benefic nici 
pentru pacient nici pentru 
farmacist.

- Care este raportul 
farmaciilor cu Casa 
Județeană de Asigurări de 
Sănătate?

- în ultima vreme s-a 
constatat o îmbunătățire a 
decontării medicamentelor 
de către Casa de Asigurări 
de Sănătate.

O dată cu intrarea în 
vigoare a Contractului 
Cadru, se vor deconta 
aceste medicamente în 
maximum 30 de zile de la 
eliberarea acestora către 
pacienți. Consider că 
relațiile Colegiului Far
maciștilor cu Casa de 
Asigurări de Sănătate sunt 
bune și dorim ca împreună 
să contribuim la îmbu
nătățirea asistenței cu 
medicamente a populației.

Aspect din timpul momentului solemn al dezvelirii plăcii 
aniversare.

Foto: Traian MÂNU

Școala "Andrei Mureșanu Deva

început

Văii Jiului
de schimbări performante 
în bine, 3 facultăți și un 
colegiu universitar, având 
în perspectivă înființarea 
în Namibia a 2 specializări 
în cadrul unei facultăți de 
ingineri mineri și 
geologie.

luliu Winder - sub
prefectul județului Hune
doara, și-a exprimat 
bucuria de a reprezenta 
Prefectura cu această 
ocazie dar, în același timp, 
s-a arătat foarte mândru 
de faptul că actualmente 
este student al Universității 
Petroșani, pe care o 
apreciază ca ,,un 
catalizator pentru noua 
față a Văii Jiului.”

Mihaela FĂGAȘ

Pentru dascăli fiecare toamnă e un nou început. Căci fiecare 
nou an școlar înseamnă alte preocupări, alte căutări spre a fi 
în pas cu vremea, înseamnă întâlnirea cu alte generații de 
elevi. Se poate spune că o școală cu 25 de ani de activitate mai 
trăiește un ... început? Dar, în cazul Școlii Generale Nr. 5 Deva 
- nume sub care am cunoscut această instituție școlară până 
zilele trecute. Și asta pentru că acum “și-a câștigat o identitate”, 
se numește Școala “Andrei Mureșanu”, trebuie să-și onoreze 
numele continuându-și frumoasa tradiție.

înființată în 1974 școala “a crescut o dată cu cartierul”, aici 
absolvind clasa a VIII-a peste 3500 de elevi, majoritatea 
continuându-și studiile, mulți fiind azi absolvenți de învățământ 
superior, unii chiar profesori universitari, doctoranzi, 
jurnaliști, artiști, scriitori ș.a. La fazele naționale ale 
olimpiadelor școlare au participat de-a lungul anilor 45 de 
olimpici (27 la limba română), iar la cele județene 196 de elevj. 
Numeroase premii s-au obținut la diverse concursuri locale și 
pe țară, la întreceri sportive. De pregătirea lor s-au ocupat în 
sfertul de veac scurs de la înființare 273 de cadre didactice, 
dintre care 81 de învățători. In prezent școala este încadrată cu 
24 de învățători, 50 de profesori și 2 directori.

Judecând instituția de învățământ după aspectul său exte
rior dar mai ales interior îți vine greu să crezi că are o asemenea 
vârstă... venerabilă. Pentru acest moment aniversar ea și-a 
schimbat înfățișarea, proces început însă cu mai mult timp în 
urmă. Participanții la festivități au putut admira holurile, sălile 
de clasă, vopsite fiecare în altă culoare, în nuanțe dulci - 
pastelate, cu mobilier în cea mai mare parte nou și “asortat” 
ambientului. Deși e început de octombrie în interiorul școlii 
aveai senzația că ești în plină primăvară, chiar dacă “florile” 
principale, elevii, lipseau. Școala, care acum poartă numele

ilustrului revoluționar, poet (autorul poeziei “Un răsunet”, 
mai cunoscută ca “Deșteaptă-te române”) și pedagog 
ardelean, dispune de 28 de săli de clasă și laboratoare, un 
atelier, un cabinet de informatică, o sală de sport și bibliotecă, 
desfășurâridu-și cursurile în 2 schimburi.

Spectacolul aniversar, desfășurat sâmbătă dimineața pe 
scena Casei de Cultură Deva, a cuprins, după imnul școlii 
și omagiul adus dascălilor, mai multe momente artistice: 
cântece cu grupul vocal “Speranțe”, “Povestea abecedarului” 
(“spusă” de școlarii clasei I), jocul muzical 
“Zoonumărătoarea”, “Vom rămâne prieteni”, “Să învățăm 
de la furnici”, “Limba română este patria mea” și dansurile 
modern și popular “cu strigături”. Finalul spectacolului a 
aparținut ansamblului folcloric al Palatului Copiilor Deva 
“Pădureanca” cu soliștii Elena Uncu, Valentin Crainic și 
Marilena Birău.

Dezvelirea si sfințirea plăcii aniversare si bustului a fost 
onorată de prezența unor persoane oficiale, de invitați (cadre 
didactice de ia alte școli), părinți și elevi. După cuvântul - 
bilanț de activitate și motivație pentru alegerea numelui, 
rostit de dna directoare Viorica Sitaru, au adresat felicitări 
și mesaje dnii Mircia Muntean, primar, Dorin Crișan, in
spector general adjunct, Mircea Capotescu, președintele 
comitetului de părinți, Viorica Ciucean, director adjunct al 
Colegiului Național “Decebal” Deva, Gelu Minișca, direc
tor al Șoelii “Andrei Șaguna” Deva și Eugenia Popa, direc
tor al Grupului Școlar Energetic Deva. Dezvelirea plăcii și 
bustului lui A. Mureșanu (realizat de artistul plastic loan 
Șeu) și sfințirea lor de preotul Lucian Popa au încheiat 
momentul festiv.

Viorica ROMAN

De azi devenii vor avea apă caldă
concluzie. într-un comunicat 
remis de Prefectura județului 
Hunedoara se precizează 
următoarele:

"După discuțiile telefonice 
purtate cu conducerea CONEL 
București și cu secretarul de stat 
în Ministerul Industriei și 
Comerțului, domnul Nicolae 
Stăiculescu, s-a ajuns la 
înțelegerea ca apa caldă să fie

furnizată către populația Devei 
atunci când SC Apaterm va plăti 
50% din datoriile acesteia către 
Termocentrala de la Mintia.

Având în vedere că 8 miliarde 
lei Apaterm le-a plătit furnizorului 
de apă caldă de la Mintia, în timpul 
ședinței au foșt depistate sursele 
de finanțare pentru diferența de 
1,3 miliarde lei. și anume un miliard 
prin contractarea unui credit, iar

restul de 300 milioane lei, prin 
achitarea unei părți din 
restanțele instituțiilor de 
învățământ.

După discuțiile de la 
Prefectură, participanții au 
avansat ca termen de furnizare 
a apei calde către locuitorii 
municipiului Deva cel mai 
devreme astăzi, 5 octombrie 
1999."

Organizația municipală 
PNTCD Deva■

convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară pentru alegerea 

delegaților pentru Conferința județeană, 
vineri, 8 octombrie 1999, ora 18, la sala 

de ședințe a Primăriei Deva.
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•în etapa a 11-a din Divizia A s-au înregistrat 
6 victorii ale gazdelor, două egaluri și doar o victorie 
a oaspeților, FC Argeș a învins cu 1-0 în ultimul 
minut de joc, printr-o lovitură de la 11 metri, pe Astra 
Ploiești, «in această etapă, Dinamo a pierdut primele 
două puncte, la Ceahlăul Piatra Neamț, după ce timp 
de 10 etape n-a cunoscut decât gustul victoriei. De 
aceea, meciul viitor (la 16 octombrie) cu Rapid se 
anunță ca un adevărat cap de afiș al etapei a XII- 
a. •Remarcăm cea de-a doua victorie a Univer
sității Craiova în actualul campionat, împotriva 
Oțelului Galați (cu 4-0!), "pasând” lanterna roșie 
reșițenilor. «Etapa viitoare (a Xll-a) se dispută, 
sâmbătă, 16 octombrie, întrucât lotul reprezentativ 
al țării noastre se pregătește pentru viitorul meci cu 
Liechtenstein din preliminariile CE.

Xr
Lotul României pentru ultima 

partidă din preliminariile 
Campionatului European

La sfârșitul săptămânii trecute, Comitetul Exe
cutiv al FRF a aprobat lista jucătorilor români 
propuși de Victor Pițurcă pentru a fi convocați 
pentru partida cu Liechtenstein, programată pentru 
9 octombrie, ce va avea loc la Vaduz, în cadrul 
preliminariilor Campionatului European "2000".

Printre cei 18 componenți ai lotului, ce se 
află în prezent la pregătiri, la Săftica se numără 
și jucătorul Dan Lăcustă ce a stat serios pe 
tușă la echipa Tiligul Tiraspol și a revenit în țară 
la Astra, unde a luat loc pe aceeași bancă a 
suferinței. Convocarea sa la lotul reprezentativ 
este pusă pe seama prieteniei selecționerului 
cu impresarul Giovanni Becali. Credem că a fost 
adus la lot pentru a-i spori popularitatea.

lată lista celor 18 din lotul lui Pițurcă:
Bogdan Stelea (Salamanca), Bogdan Lo- 

bonț (Rapid) - Dan Petrescu (Chelsea), Cos- 
min Contra (Alaves), Gheorghe Popescu 
(Galatasaray), Liviu Ciobotariu (Dinamo), 
Daniel Lăcustă (Astra Ploiești), Ștefan Nanu 
(Vitesse) - Florentin Petre (Dinamo), Ovidiu 
Sabău (Rapid), Constantin Gâlcă-(Espanyol), 
lonuț Lupescu (Dinamo), Ovidiu Stângă (PSV 
Eindhoven), Laurențiu Roșu (Steaua), 
Gheorghe Hagi (Galatasaray) - Adrian llie 
(CF Valencia), Viorel Moldovan (Fenerbahce), 
Ionel Ganea (VfB Stuttgart).

<■- ■
în turui doi a! Cupei UEFA

STEAUA - WEST HAM United
Vinerea trecută a avut loc tragerea la sorți 

a meciurilor din turul al doilea din Cupa UEFA la 
care a participat și Steaua - singura echipă 
românească rămasă în cursă după eliminarea 
formației Dinamo de către Benfica Lisabona. 
Sorții au decis ca adversara Stelei să fie 
echipa engleză West Ham United, club fondat 
în 1895, la periferia Londrei.

Primul meci dintre cele două echipe se va 
disputa la București, la 21 octombrie, iar returul 
se va desfășura la 4 noiembrie, la Londra.

Programul complet al grupei I din care face 
parte și Steaua:

Steaua - West Ham United 
UTK Budapesta - AEK Atena 
Levski Sofia - Juventus Torino 
Deportivo La Coruna - Montpellier Herault

■ ________________ ______

X

y

z
•Cr DIVIZIA A DIVIZIA 82

Rezultatele etapei: FC Național - Rocar 
Buc. 2-0; FC Onești - Petrolul 5-1; Farul C-ța - 
Extensiv 1-0; Rapid - FC Brașov 2-1; Univ. Craiova 
- Oțelul Galați 4-0; CSM Reșița - Gloria Bistrița 1-1; 
Ceahlăul P.N. - Dinamo 2-2; FCM Bacău - Steaua 
2-1; Astra Ploiești - FC Argeș 0-1.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare (sâmbătă, 16 octombrie): 
Gl. Bistrița - Univ. Craiova; Petrolul - Farul; 
Extensiv - CSM Reșița; Rocar - FC Onești; FC 
Brașov - FC Național; Dinamo - Rapid; Oțelul - 
Astra; Steaua - Ceahlăul; FC Argeș - FCM Bacău.

1. DINAMO 10 9 1 0 32-6 28
2. FC Argeș 11 8 1 2 16-10 25
3. Rapid 10 7 2 1 14-7 23
4. Ceahlăul 10 6 3 1 18-12 23
5. Steaua 11 6 0 5 22-19 18
6. Oțelul Galați 11’ 5 2 4 21-19 17
7. Gloria Bistrița 11 5 1 5 18-19 16
8. FCM Bacău 10 4 3 3 14-14 15
9. Petrolul 11 5 0 6 14-20 15
10. FC Național 10 4 2 4 14-11 14
11. Farul C-ța 11 4 2 5 15-14 14
12. FC Onești 11 4 2 5 14-16 14
13. Astra PI. 11 4 1 6 16-19 13
14. FC Brașov 11 3 1 7 14-15 10
15. Rocar Buc. 11 3 0 8 10-21 9
16. Univ. Craiova 11 2 2 7 12-17 8
17. Extensiv Cv. 11 2 1 8 9-24 7
18. CSM Reșița 11 1 3 7 9-18 7

Victorie conturată greu, spre finalul partidei

CORVINUL - APULUM A.I. 2-0 ft DIVIZIA 82

I

Corvinul își continuă seria victoriilor. Meciul bun 
făcut la Târgu Mureș, acumularea a trei puncte 
deosebit de prețioase ce au decis de fapt 
detronarea liderului și instalarea Corvinului pe 
primul loc al clasamentului seriei a ll-a a Diviziei B 
au adus un număr apreciabil de spectatori la 
stadion (aproximativ 5000) pentru a vedea la lucru 
favoriții în meciul cu Apulum A.l. - care, la rândul ei, 
a avut o frumoasă ascensiune în acest început de 
campionat. Și așa cum prevăzuseră conducerea 
clubului și antrenorul principal Victor Roșea, meciul 
n-a fost deloc ușor pentru hunedoreni. Dimpotrivă! 
Gazdele au trebuit să se întrebuințeze foarte 
serios pentru a-și apropia victoria. Apulum, ce are 
la cârmă pe ex-hunedoreanul Octavian Cojocaru, 
ce cunoaște bine jocul Corvinului, posibilitățile 
fiecărui component al Corvinului, a început jocul cu 
o apărare aglomerată, cu un marcaj sever vâr
furilor de la gazde - Preda la Mitrică, Ghiță la 
Șandor, și Himcinschi la Ocnean. Din aceste mo
tive, hunedorenii și-au construit cu greu drum spre 
careul advers și în prima repriză n-au reușit să 
“dea de lucru” portarului Opric. Și totuși, în prima 
repriză, când au ajuns în careul advers, șuturile, 
reluările hunedorenilor nu și-au găsit ținta. în 
minutul 3, la o lovitură de colț executată de Mitrică, 
de pe partea stângă, Mitrică a reluat mingea, cu 
capul, dar pe lângă bară; în min. 21, Haidiner, tot la o 
asemenea lovitură, n-a putut "agăța" mingea într-o 
poziție centrală în careu, la numai 6 m de poartă. în 
min. 31, Mitrică scapă de sub severul marcaj și 
reușește să șuteze spre colțul lung, de la 20 de 
metri lateral, însă balonul trece pe lângă bara din 
stânga. Oaspeții nu reușesc decât rareori să 
atace spre poarta lui Rahoveanu și abia în min. 33, 

^Neagu și Decu izbutesc un atac mai consistent,

*

t> DIVIZIA CA
Derby fără menajamente

MINERUL CERTEJ - CETATE DEUA 2-2 f2-I J
Așteptată cu un enorm interes de către sus

ținătorii celor două echipe, partida derby între cele 
mai bune divizionare C hunedorene n-a dezamăgit. 
Numeroși spectatori prezenți la meci n-au avut ce 
regreta, partida constituind un frumos spectacol 
sportiv. Inimile spectatorilor au fost puse la grea 
încercare, evoluția scorului ducându-i pe unii de la 
extaz la agonie, iar pe ceilalți de la agonie la extaz, 
în funcție de echipa pe care o susțineau. Iar ca o 
cireașă în vârful tortului, ultima fază a meciului 
putea să schimbe din nou scorul și atitudinea 
spectatorilor.

în teren s-a jucat fără menajamente, din însu
marea orgoliilor jucătorilor, antrenorilor și con
ducătorilor de club ieșind o partidă aspră, foarte 
disputată în care s-a făcut risipă de energie. Am
bele echipe au aruncat în luptă ce-au avut mai bun, 
de la tehnicitatea jucătorilor, inspirația tactică a 
antrenorilor până la tentative și trucuri menite a 
influența deciziile arbitrului.

Elevii lui loan Petcu au început mai bine, după 
trei ocazii semnate Tăgârță (min.1), Rădos (min. 9) 
și Bozga (min. 17), ei reușind deschiderea scorului. 
In minutul 22, Fartușnic a executat precis o lovitură 
liberă de la 25 de metri lateral dreapta, iar Rădos s- 
a înălțat și a reluat plasat cu capul la colțul lung și: 
1-0. Devenii acuză șocul și după doar trei minute 
gazdele speculează din nou degringolada din 
apărarea dirijată de Tănase, Tăgârță înscriind cu 
capul, majorând diferența: 2-0. Se părea că jocurile 
sunt făcute, dar în minutul 29 Naniu centrează 
perfect din lovitură liberă, iar Gigi Ștefan îl imită pe

k.

V

Rezultatele etapei a 10-a: UTA - ASA Tg. 
Mureș 1-1; Minerul Motru - FC Drobeta 0-0; Gaz 
Metan - Electro Craiova 1-1; Flacăra Vâlcea - 
UM Timișoara 2-2; Olimpia S.M. - Chimica 
Târnăveni 2-0; Corvinul - Apulum A.l. 2-0; Jiul 
Petroșani - FC Bihor 0-0; Inter Sibiu - “U” Cluj 0- 
0; ARO C-lung - Poli Timișoara 3-0. 

CLASAMENTUL

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

1. CORVINUL 10 7 1 1 20-8 22
2. UT Arad 10 6 1 3 20-9 19
3. ARO C-lung 10 6 1 3 17-6 19
4. Inter Sibiu 10 6 1 3 15-11 19
5. Gaz Metan 10 5 3 2 16-9 18
6. ASA Tg. Mureș 10 5 2 3 18-7 17
7. Apulum A.l. 10 5 2 3 15-12 17
8. FC Drobeta 10 4 2 4 13-2 14
9. “U” Cluj 10 4 2 4 13-14 14
10. Electro Cv. 10 4 1 5 17-19 13
11. Chimica Tr. 10 4 1 5 10-18 13
12. U.M.Timiș. 10 3 3 4 17-24 12
13. FC Bihor 10 3 2 5 6-18 11
14. Olimpia S.M. 10 2 4 4 10-11 10
15. Poli Timișoara 10 2 4 4 12-16 10
16. Jiul Petroșani 10 3 2 5 6-18 10
17. Min. Motru 10 2 2 6 10-18 8
18. Flacăra Rm. V. 10 1 2 7 7-14 5

rămas fără finalizare, fiind stopat de Haidiner și 
Marincău. Un minut mai târziu, Mitrică, lansat într-o 
cursă pe stânga, trece de un apărător și șutează 
spre poartă, dar Opric deviază în corner balonul ce 
se îndreaptă spre spațiul porții. După o altă ocazie 
a gazdelor (Gheară și Mitrică), în min. 42, e rândul 
lui Decu să-l pună la încercare pe Rahoveanu.

Cum era de așteptat, în repriza a ll-a pre
siunea gazdelor în careul advers crește pe mă
sură ce trecea timpul. Oaspeții opuneau însă o 
rezistență dârză, stopând atac după atac al gaz
delor. Până în minutul 73. Atunci, la o nouă șarjă 
ofensivă a hunedorenilor, Gheară, "urcat” în atac, 
șutează puternic pe spațiul porții, Opric respinge 
în față și Șandor se înalță și plasează balonul 
sus, în plasa porții echipei oaspete 1-0, într-o 
explozie de bucurie în tribune. Urmează riposta 
oaspeților, însă apărarea gazdelor a fost la post, 
în min. 80 se fixează scorul final: Șandor se 
angajează într-o cursă pe centrul terenului, 
trece de 2 apărători și expediază balonul spre 
poartă, Opric nu îl poate reține, îl scapă jos și 
Mitrică - de la 3 metri - îl strecoară în plasă: 2-0. 
Am mai notat o fază frumoasă în min. 85: Marin
cău, cursă pe stânga, ca o veritabilă extremă 
șutează, Opric iar respinge, dar Șandor nu 
poate finaliza.

Dintre fruntașele clasamentului, doar 
Corvinul a obținut trei puncte, restul, câte unul. 
Ce va fi sâmbătă la Cluj?

A arbitrat S. Săftoiu (Ploiești).
CORVINUL: Rahoveanu, Rus, Marincău, 

Haidiner, Gheară, Mocioi, Dincă (62 Stârc), 
Andrei, Mitrică (85 Babarți), Șandor, Ocnean 
(87 Pavel).

Sabin CERBU

»

Rădos, înscriind cu capul și stabilind scorul Ja 
pauză: 2-1.

începutul reprizei secunde a fost oarecum 
mai liniștit, jucându-se preponderent la mijlocul 
terenului. Era însă liniștea dinaintea furtunii, 
stârnită în minutul 58 de eliminarea lui Bozga, 
care a primit al doilea cartonaș galben pentru 
un fault asupra lui Tănase. Beneficiind de su
perioritate numerică, elevii lui Ionel Stanca au 
trecut la cârma partidei, forțând egalarea. 
Insistențele le-au fost răsplătite, în minutul 74, în 
urma unui corner executat de Ardelean, Tă
nase infiltrându-se la colțul scurt și reluând în 
plasă: 2-2.

După acest gol cei care au controlat jocul 
au fost jucătorii din Certej. Pe rând, Filip (min. 76), 
Polvrea (min. 80), Chezan (min., 81), Mîcnea (min. 
90) au ratat din poziții favorabile. în fine, în 
minutul 92, Țibichi n-a reușit să fructifice un 
penalty acordat corect de arbitru la un fault al 
lui Voinea asupra lui Ocolișan, intervenția por
tarului Maria făcând ca scorul să rămână cel 
stabilit în minutul 74.

Controversat arbitrajul centralului Zoltan Erdei. 
MINERUL: Dobre - Fartușnic, Țibichi, 

Mîcnea, Bozga - Chezan, Drăgoi, Polvrea, Scurtu 
- Rădos (64 Filip), Tăgârță (75 Ocolișan)

CETATE: Maria - Bordean (86 Răducănes- 
cu), Dobrescu (39 Voinea), Tănase, Ardelean - 
Popa, Luca, Szidorak, Naniu - Eșanu (52 
Chiliman), Gigi Ștefan.

Ciprian MARINUT S. CERBU

K t> DIVIZIA ti]
Inter Petrila - Min. Uricani 3-2; Telecom Timiș.-

Cuprirom Abrud 4-0; “U” Vasil 3 Gc Idiș Arad -
Telecom Arad 1-5; MinaurZlatna- Min Lupen 1-0;
Metalurg. Cugir - Carometcarans. 3-0; Armata
Aurul Brad - CFR Timișos ra 5-1 ; Glc ria Reșița -
Electrica Timișoara 0-0; Int er Arad - “U" West
Petrom Arad 1-2; Min.l Ceri ej- Cetate Deva 2-2.

CLASAMEi'ITUL
1. TELECOM TIMIȘ.10 8 1 1 16-7 25
2. Cetate Deva 10 7 1 2 26-10 22
3. Electrica Timiș 10 6 2 2 21-11 20
4. Mlnaur Zlatna 10 6 0 4 21-8 18
5. Gloria Reșița 10 5 2 3 13-5 17
6. Minerul Certej 10 5 2 3 19-15 17
7. Aurul Brad 10 4 3 3 13-10 15
8. Caromet C. 10 5 0 5 10-15 15
9. Telecom Arad 10 4 2 4 15-15 14
10. West P. Arad 10 4 1 5 12-14 13
11. Minerul Uricani 10 4 1 5 17-22 13
12. Univ. Arad 10 4 1 5 11-18 13
13.CFR Timișoara 10 4 1 5 9-22 13
14. Cuprirom A. 10 3 1 6 9-20 10
15. Metalurgistul 10 3 0 7 11-13 9
16. Inter Petrila 10 2 3 5 7-13 9
17. Min. Lupeni 10 2 2 6 8-15 8
18. Inter Arad 10 2 1 7 18-23 7

Etapa viitoare: Cup rirom Ab. - Minaur ZI.;
Telecom Arad - Telecom T miș; M in. Uricani - Univ.
Arad; Min. Lupeni - Caromet Cs .; West Petrom -
Aurul; CFR Timiș - Parâng ul: Minerul Certej - Met.
Cugir; Cetate Deva - Gloria ;E ectrical m. - Inter Ar.

——*

r
6 DIVIZIA D J

CFR MARMOSIM SIMERIA- 
CASINOIUA

în minutul 74, când gazdele conduceau cu 2-0, 
la o lovitură de la 11 m acordată de arbitru pentru 
CFR, oaspeții s-au retras de pe teren!

Ambianță cu totul deosebită în tribuna arhiplină 
a stadionului din Simeria, generată și de prestația 
celor două galerii ce și-au încurajat favoriții pentru 
a lupta pentru victorie. Se întâlneau două echipe 
bine situate în clasament - Marmosim - lider, iar 
oaspeții pe locul 4, o formație cu câțiva fotbaliști 
foști divizionari A și B. Ambele echipe s-au angajat 
de la primul fluier al arbitrului hunedorean Ion 
Mândru, cu mare ambiție. Surprinzător, cei care au 
început mai bine, care au legat mai coerent jocul, au 
fost oaspeții. în minutul 3 notăm prima fază peri
culoasă creată de Casino la poarta lui Sava, când 
vârful din atac, Matei, șutează periculos pe lângă 
stâlpul porții din dreapta. La numai două minute, 
Avasiloaie de la gazde este stopat la timp de 
Roman. în minutele 10 și 13, oaspeții se află din nou 
în preajma careului de 16 m, același Matei îl în
cearcă cu un șut pe Sava care scoate, și apoi, în 
următoarea fază, reia balonul de la 18 m, însă 
peste transversală. Fazele alternează de la o 
poartă la alta, ambii antrenori, Nicu Alexiuc și Titi 
Alexoi, îndemnându-și elevii să atace. Fără succes 
până la pauză.

în partea a doua a meciului, simerienii sunt mai 
incisivi, jocul lor devine mai alert și drept urmare 
devin mai periculoși în careul advers. La o ase
menea fază în careul advers, în min. 52, Pepenar s- 
a aflat în duel cu Roman, primul cade și arbitrul 
acordă (cu ușurință după părerea noastră și a 
celor din jur) o lovitură de la 11 metri, ce a fost 
transformată cu siguranță de Bal. Golul marcat de 
gazde le dă aripi și par mai siguri în acțiunile ce le 
întreprind și după 8 minute, la un atac inițiat de 
Avasiloaie, acesta îl deschide în colțul careului mic 
pe Tr. Biri, ce de la 2-3 metri plasează mingea cu 
capul în plasă: 2-0. Oaspeții par nemulțumiți, irasci- 
bilitatea crește în tabăra lor, în rândurile conducerii 
clubului, și explodează în min. 74, când arbitrul 
Mândru acordă o nouă lovitură de la 11 m, când 
Stachi intervine să-l deposedeze de minge pe Z. 
Biri, care cade în plină viteză în spațiul de pe
deapsă, echipa Casino este retrasă de pe teren la 
cererea patronului clubului, dl Nelu Ardeleanu.

După acest gest, rar întâmplat într-un cam
pionat de fotbal, am cerut părerile antrenorului 
echipei gazdă, Nicu Alexiuc: “După atâția ani de 
fotbal, nu mi s-a mai întâmplat niciodată să particip 
la un meci de fotbal în care oaspeții să se retragă 
de pe teren. Ei au început mai bine jocul, au în 
componența echipei câțiva jucători experimentați. 
Au acuzat arbitrajul, dar ce atitudine ar fi trebuit să 
adoptăm noi după meciul de la Dobra? Adevărul 
este că jucătorii noștri și-au creat mai multe ocazii 
clare de gol și am reușit să și înscriem 2 goluri. Ne 
pare rău că oaspeții au procedat în acest fel”.

lată ce ne-a răspuns și dl Nelu Ardeleanu: 
“Cred că cineva trebuia să tragă un semnal de 
alarmă privind greșelile flagrante de arbitraj ce se 
întâmplă în unele partide de fotbal. La prima sanc
țiune cu o lovitură de la 11 metri n-a fost nici vorbă 
de fault! La al doilea gol, atacantul simerian s-a aflat 
în ofsaid, iar la faza care a umplut paharul răbdării 
noastre, când arbitrul a dictat un nou 11 metri, 
Stachi a atacat cu piciorul la balon! Să se știe că și 
noi muncim mult pentru a susține echipa, cheltuim 
bani și timp, de care nu trebuie numeni să-și bată 
joc".

E rândul conducerii AJF să analizeze acest 
caz, dar și al Comisiei județene de arbitraj, luând 
măsurile corespunzătoare.

SENIORI
Rezultatele etapei a 9-a: CFR Marmosim 

- Casino Ilia - întrerupt min. 72; Min. Aninoasa - 
Victoria Călan 2-1; Dacia Orăștie - Met. Crișdor 
2-1; Constr. Huned. - FC Paroșeni Vulcan 1-2; 
Min. Bărbăteni - CIF Aliman Brad 6-0; Min. 
Poiana Ruscă - Univ. Petroșani 0-3; Retezatul 
Hațeg - Victoria Dobra 0-2.

CLASAMENTUL
1. CFR MARMOSIM 8 7 0 1 33-5 21
2. Vict. Dobra 9 6 3 0 21-3 21
3. FC Paroșeni 9 7 0 2 17-9 21
4. Casino Illa 8 5 2 1 26-9 17
5. Vict. Călan 9 4 3 2 24-12 15
6. Retezatul 9 4 3 2 13-12 15
7. Min. Aninoasa 9 4 0 5 11-16 12
8. Metalul 9 3 2 4 18-14 11
9. Min. Bărbăteni 9 3 2 4 16-13 11
10. Univ. Petroșani 9 3 2 4 17-26 11
11. Dacia Orăștie 9 3 0 6 16-25 9
12. Mln. P. Ruscă 9 2 0 7 7-25 6
13. CIF Aliman 9 1 2 6 6-31 5
14. Constr.' Hd. 9 0 1 8 17-42 1

Etapa viitoare: Vict. Călan - Casino Ilia;
Met. Crișcior - Min. Antnoasa; F.C. Paroșeni 
Vulcan - Dacia Orăștie; CIF Aliman Brad - 
Constr. Hd.; Univ. Petroșani - Min. Bărbăteni; Vict. 
Dobra - Min. Poiana Ruscă; Retezatul Hațeg - 
CFR Marmosim.X
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Țn pofida unei creșteri
I negative a produsului intern 

brut (PIB), în Republica Cehă și în 
România a putut fi remarcată, în 
1998, o creștere semnificativă a 
investițiilor străine directe, în cazul 
României motivele care au stat la 
baza acestei creșteri fiind pro
gramele de privatizare care includ 
bănci și giganți industriali, se arată 
în raportul Organizației Națiunilor 
Unite, dedicat analizei investițiilor 
străine directe la nivel mondial. De 
altfel, menționează documentul, 
influxul investițiilor străine directe 

Investițiile străine directe au 
crescut anul trecut în România și 

Cehia, în ciuda declinului economic
din Europa Centrală și de Est s-a 
concentrat, anul trecut, în câteva 
țări: Polonia, Republica Cehă, 
România, Ungaria și Federația 
Rusă, țări care au atras 74% din 
investițiile totale din regiune.

Influxurile globale de capital în 
Europa Centrală și de Est au 
cunoscut o tendință ușor negativă, 
înregistrând o scădere de circa 
4% în comparație cu 1997, până 
la circa 19 miliarde de dolari. 
Această aparentă stabilitate 
ascunde două tendințe diferite. Pe 
de o parte, în Federația Rusă 
investițiile străine directe au scăzut 
cu aproape 60% (două miliarde 
de dolari în 1998). Pe de altă parte, 
celelalte state din regiune au 
înregistrat un record, intrările de 
capital străin ridicându-se la 16 
miliarde de dolari, cu 26% mai mult 
decât în 1997, subliniază raportul 
ONU.

Investițiile străine directe în 
Europa Centrală și de Est au atins 
în 1998 valoarea de 90 miliarde de 
dolari și se așteaptă ca aceasta 
să depășească 100 miliarde de 
dolari în 1999. Potrivit studiului ONU, 
investițiile continuă să aibă ca 
destinație patru țări din regiune: 
Polonia, Ungaria, Republica Cehă 
și Federația Rusă, care au atras 
trei sferturi din suma totală. După 
standardele internaționale, Un
garia, cu 35% în 1997, Estonia, cu 
25%, Letonia, cu 23% și Repub
lica Cehă, cu 23%, au cele mai 
semnificative investiții directe 
raportate la PIB.

Polonia conduce detașat în 
topul intrărilor de capital, având 
însă o creștere a investițiilor străine 
directe relativ moderată, de 5%. 
raptul că investițiile străine directe 
angajate au crescut cu până la 
50% denotă că tendința de 
creștere poate fi menținută și în 
viitorul apropiat.

Ungaria a înregistrat un 
ușor declin al intrărilor directe 
de capital, această țară trecând 
printr-un proces de tranziție de 
la investițiile atrase ca urmare a 
programului de privatizare, la 
cele orientate către înființarea 
de firme noi. în 1998, acestea 
din urmă au atins 94% din nivelul 
total al investițiilor străine directe, 
în comparație cu 34%, cât s-a 
înregistrat în 1995.

Europa Centrală și de Est ține 
pasul cu restul lumii, după cum 
evidențiază creșterea ratelor 
intrărilor directe de capital din anii 
1993-1997. în această perioadă, 
intrările de capital în regiune au 
crescut rapid, cu 28,5% pe an, 
comparativ cu țările în curs de 
dezvoltare (23% pe an), ‘țările

z - - w ■ 7 ■ t r*i ’âij|W W ' 1X1Proiectul “Educația 2OOO+” a intrat în etapa operațională
“Educația 2000+" sau “Re

forma la firul ierbii" susține 
inițiativele și demersurile de 
reformă ale MEN și funcțio
nează, pentru început, în ju
dețele Cluj, Galați, lași și în 
municipiul București, urmând ca 
în anul viitor să se extindă și în 
județele Timiș, Hunedoara, Sibiu 
și Constanța.

Din cele patru județe au fost 
alese, pe baza unui concurs 
public, 44 de școli-pilot, dar și 

kșcoli partenere care pot oferi 

dezvoltate (16%) și țările din restul 
lumii (19%). Este posibil ca ritmul 
creșterii ratelor investițiilor străine 
directe în Europa Cenrală și de Est 
să fie mai rapid, dacă se ține cont 
că datele sunt raportate cu 
întârziere, menționează studiul.

Criza financiară din Federația 
Rusă a avut efecte negative 
asupra intrărilor directe de capital 
în țările central și est-europene. 
Există și excepții - Ucraina și Re
publica Moldova - țări în care 
investițiile străine directe au 
continuat să crească în 1998.

Dacă investițiile străine directe 
în Federația Rusă au scăzut cu 
65%, cele de portofoliu s-au 
diminuat cu 75%, până la 18 
miliarde de dolari. în celelalte țări 
din regiune, nivelul investițiilor 
străine directe a crescut cu 26%, 
în timp ce investițiile de portofoliu 
au scăzut cu 40%.

Investițiile străine directe au 
crescut, în 1998, și în Croația, Es
tonia, Lituania, Macedonia, Mol
dova, Slovacia și Ucraina. în Re
publica Moldova și Ucraina aceste 
creșteri s-au înregistrat 
concomitent cu o creștere ne
gativă a Produsului Intern Brut, în 
timp ce, în celelalte state din 
regiune, nivelul investițiilor a rămas 
practic neschimbat.

Făcând comparație între 
dimensiunile piețelor interne și 
nivelul investițiilor locale, investițiile 
străine directe au constituit o “gură 
de oxigen" pentru aproape jumă
tate din țările din Europa Centrală 
și de Est, comentează raportul 
ONU.

în perioada 1995-1997, ra
portul investiții străine directe/ 
formarea capitalului brut fix a 
depășit 40% în Letonia, 30% în 
Ungaria și 15% în Estonia, Polonia 
și Bulgaria. Media acestui raport 
pentru întreaga regiune este de 
9%, ușor mai mare decât cea din 
țările în dezvoltare și substanțial 
mai mare decât media la nivel 
mondial.

în topul investitorilor străini în 
regiune conduc detașat cei din 
Uniunea Europeană, cu aproape 
două treimi din valoarea totală a 
investițiilor, situație explicată prin 
iminența integrării în Uniunea 
Europeană a unora dintre statele 
din regiune. în top urmează in
vestitorii din SUA, cu 15%, ei 
situându-se însă pe primul loc în 
Federația Rusă, Croația și Ucraina.

Investitorii din Federația Rusă 
au reprezentat 1% din numărul 
investitorilor străini în țările Europei 
Centrale și de Est. în afară de 
Federația Rusă și Croația, nici o 
altă țară din regiune nu s-a numărat 
printre primii trei investitori străini 
într-o altă țară din zonă, ceea ce 
arată importanța relativ scăzută a 
investițiilor intra-regionale.

O analiză sectorială a intrărilor 
directe de capital arată că cel mai 
puțin atractiv sector a fost mine
ritul, excepție făcând doar Belarus 
și Federația Rusă. Sectoarele 
secundar și terțiar sunt la egalitate 
în ce privește atractivitatea, 
producția fiind pe primul loc in Bul
garia, Croația, Republica Cehă, 
Polonia, România și Ucraina, fiind 
urmată de servicii.

Colegiul Național "Matei Basarab" 
și Grupul Școlar “Nichita Stă- 
nescu”. Școlile partenere au fost 
alese în funcție de baza materială 
a acestora, de experiența și 
gradul de pregătire a cadrelor 
didactice.

Fundația pentru, o Societate 
Deschisă a alocat acestui proiect 
un buget de un milion de dolari 
pentru 1999, urmând ca pentru 
anul viitor bugetul să fie dublu, iar 
în cel de-al treilea an fundația să 
scadă treptat finanțarea, în

România a fost condamnată de Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului pentru încălcarea dreptului la libera 

exprimare
România a fost condamnată 

de către Curtea Europeahă a 
Drepturilor Omului de la 
Strasbourg, pentru încălcarea 
dreptului la libera exprimare, în 
cazul fostului director al săp
tămânalului “Cronica Romaș- 
cană”, relatează AFP. Văduva 
lui Ionel Dalban a obținut 20.000 
de franci francezi (3.050 euro) 
cu titlul de reparații morale.

Ionel Dalban, jurnalist și 
director al săptămânalului lo
cal “Cronica Romașcană", a 
fost condamnat, în 24 iunie 
1994, de Judecătoria Roman, 
sub acuzația de defăimare, la 
trei luni de închisoare cu 
suspendare, plata a 300.000 
lei daune și interzicerea exer
citării profesiei pentru o pe
rioadă nedeterminată. El 
publicase, în septembrie 1992, 

kdouă articole referitoare la 

CNEAA a constatat încălcări grave ale 
legislației in organizarea și funcționarea 

învățământului superior particular 
Consiliul Național de Evaluare Academică și Acreditare 

(CNEAA) a constatat încălcări grave ale legislației în vigoare privind 
organizarea și funcționarea învățământului superior particular, se 
arată într-un comunicat al CNEAA remis agenției MEDIAFAX. Astfel, 
în diferite ziare se putea citi, în perioada admiterii, că Universitatea 
“Petre Andrei" din lași este singura instituție acreditată din Moldova, 
deși în prezent nici o instituție de învățământ superior particular nu 
este acreditată, ci în curs de acreditare.

Un alt exemplu îl constituie Universitatea Ecologică și 
Universitatea "Virgil Madgearu" din Craiova, care au scos la 
concursul de admitere 21, respectiv 16 specializări, deși prima 
instituție de învățământ superior nu exista, iar a doua nu avea 
autorizate decât trei specializări.

în aceeași situație se află și Universitatea Creștină din București, 
care organizează admitere la patru specializări din domeniile bancar 
și drept, deși ea nu există.

Mai sunt cazuri în care universitățile nu explică studenților 
cum sunt cheltuite taxele școlare sau îi dezinformează cu privire 
la organizarea și desfășurarea licenței de către propria instituție, 
mai ales că aceasta nu are acreditare.

CNEAA precizează că lista instituțiilor și specializărilor care au 
bază legală de funcționare a fost publicată în Monitorul Oficial și în 
consecință CNEAA acționează pentru aplicarea de urgență a 
prevederilor legale pentru astfel de situații și sancționarea celor vinovați.

cercând să încurajeze, astfel, 
obținerea fondurilor de către 
unitățile de învățământ, prin forțe 
proprii. Bugetul alocat fiecărei 
școli variază, în funcție de nevoile 
fiecăreia, de la 900 de dolari 
pentru unele școli din București, 
până la 12.000 de dolari pentru 
cele din zonele defavorizate.

“«Educația 2000+» încearcă să 
sprijine învățământul românesc 
printr-o intervenție de jos în sus, 
adică încearcă să aplice reforma 
învățământului mai întâi pe plan lo

neregulile financiare comise de 
directorul fostului IAS Roman, 
Fastrom SA Roman. De ase
menea, articolele făceau re
ferire la implicarea senatorului 
PDSR Radu Timofte, care era 
reprezentantul statului în Con
siliul de Administrație al socie
tății. Radu Timofte era acuzat 
că a încasat indemnizații de 
sute de mii de lei fără să 
sesizeze neregulile financiare 
de la societate. în plus, potrivit 
unuia dintre articole, Radu 
Timofte a primit în folosință, din 
partea societății, un autoturism 
Dacia break, pentru a-l duce și 
a-l aduce de la aeroport. Cea 
mai dură expresie folosită de 
ziarist era “jaf ca-n codru". 
Pentru cele două articole, Ionel 
Dalban a fost condamnat la trei 
luni de închisoare cu suspen
dare, plata a 300.000 daune și 

cal, pentru ca, apoi, aceste modele 
viabile să fie preluate la scară 
națională". Proiectul cuprinde 
șase programe: de dezvoltare 
școlară, de stabilire a unei strân
se legături între școală și comu
nitate, de pregătire a personalului 
didactic, de dezvoltarea a unei 
rețele comunicare între instituțiile 
de învățământ local, de integrare 
și implicare a rromilor în procesul 
de învățământ, precum și de 
explicare a reformei învăță
mântului.

interzicerea exercitării 
profesiei.

în 20 aprilie 1995, Ionel Dalban 
s-a adresat Curții Europene a 
Drepturilor Omului de la 
Strasbourg, care a înregistrat 
plângerea la 3 august 1995. 
Dosarul a fost analizat în primă 
instanță de Comisia Europeană a 
Drepturilor Omului, care a decis 
că plângerea lui Dalban este 
îndreptățită. Potrivit raportului 
Comisiei, în cazul Dalban a fost 
încălcat dreptul la libera ex
primare, prevăzut în art. 10 al 
Convenției Drepturilor Omului și 
dreptul la un proces echitabil, 
prevăzut de art. 6 al aceluiași 
document.

în martie 1999, după moartea 
lui Dalban, Curtea Supremă de 
Justiție din România l-a achitat pe 
acesta în privința urmăririi pentru 
defăimare la adresa directorului 

Ministerul Educației va aloca 16♦

miliarde de lei pentru finanțarea 
manualelor în limbile 

minorităților•
Ministerul Educației Naționale (MEN) va aloca 16 miliarde de lei 

pentru finanțarea traducerii și editării manualelor în limbile 
minorităților naționale, a declarat în cadrul lucrărilor Consiliului 
Minorităților Naționale (CMN), Vieroslava Timar, președinta comisiei 
pentru învățământ a CMN și inspector în cadrul MEN. “Pentru mo
ment, această sumă este suficientă, dar vom cere suplimentarea 
ei, prin bugetul de anul viitor”, a afirmat Vieroslava Timar. Ultimul 
dintre Ordinele privind finanțarea a fost semnat, marți, de către 
ministrul Andrei Marga, și prevede alocarea sumelor necesare 
apariției manualelor alternative în limbile maghiară și germană pentru 
clasele a Vl-a și a VII—a.

Reprezentanții etniilor au arătat că există încă probleme în 
procurarea manualelor în limbile minorităților mai reduse ca număr, 
în unele școli sau licee existând și acum cărți mai vechi de zece 
ani. Ei au arătat însă că “există o deschidere și o înțelegere 
extraordinară din partea MEN în privința problemelor minorităților 
naționale, fapt dovedit și de acceptul ministrului Marga privind 
funcționarea claselor cu predare în limbile minorităților chiar și în 
cazuri în care numărul copiilor era sub limita minimă de 15 elevi 
pentru o clasă”.

Lipsa manualelor în unele zone a apărut, în principal, întrucât 
cheltuielile cu editarea sunt cu atât mai mari cu căt numărul cărților 
este mai mic. Din acest motiv, manualele minorităților sunt revizuite 
o dată la un an pentru limba maghiară, o dată la doi ani pentru limba 
germană și o dată la patru-cinci ani pentru celelalte minorități.

Pentru a facilita procurarea cărților, Ministerul Educației a permis 
minorităților naționale să le folosească drept manuale alternative 
pe cele provenite din țara de origine a minorității. Acestea nu pot fi 
însă utilizate la orice materie, ci doar acolo unde programa aprobată 
de MEN coincide cu cea din țara de proveniență a manualului. 
Astfel, elevii de origine sârbă și cei de origine slovacă au primit 
deja abecedare din Serbia și Slovacia.

5.C. PAN1COR 5.A. 
HUIXIEDOARA

Cu sediul în Hunedoara, str. Mihai Viteazul, nr.1, 
județul Hunedoara

Convoacă ADUNAREA GENERALĂ 
ORDINARĂ A ACȚIONARILOR la sediul 

Facultății de Inginerie Hunedoara, în data 
de 20.10.1999, ora 15, cu următoarea 

ORDINE DE ZI:
1. Modificarea statutului și contractului de 

societate, art.43 din statut și art.30 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 adminis
trație 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 
21.10.1999, în același loc și la aceeași oră ca și prima.

Materialele pot fi consultate la sediul societății 
începând cu data de 15.10.1999.

Fastrom. în ceea ce privește 
defăimarea la adresa senato
rului, urmărirea a fost suspen
dată din cauza morții jurnalistului. 
Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului a considerat că “nu 
există dovezi privind faptul că 
relatările din articole sunt total 
false sau servesc unei campanii 
de defăimare” împotriva direc
torului și a senatorului. “Condam
narea penală a lui Dalban, 
dublată de pedeapsa cu închi
soarea, a reprezentat o inge
rință disproporționată în exer
citarea libertății sale de ex
primare ca jurnalist".

Acesta este primul dosar 
românesc de la Strasbourg privind 
încălcarea dreptului la liberă 
exprimare, de acum înainte toate 
dosarele din România pe această 
speță urmând să fie judecate în 
raport cu soluția Dalban.
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„La Hunedoara se poate vorbi 

despre o pace interconfesionala”
Deseori după anul 1989 ne-a 

fost dat să vedem în diferite locuri 
din țara noastră dispute între 
membri ai diferitelor culte 
religioase, mărul discordiei 
reprezentându-l cel mai adesea 
proprietatea asupra unora dintre 
biserici. Ortodocșii și greco- 
catolicii au fost cei mai 
înverșunați în această privință, 
momente precum cele petrecute 
la Cluj- Napoca rămânând de 
pomină. Din fericire, au existat 
destule orașe și sate unde - chiar 
în condițiile existenței unor 
importante comunități religioase 
de rituri diferite - nu s-au întâmplat 
nici un fel de incidente. Și 
municipiul Hunedoara se înscrie 
printre aceste orașe românești, 
aici fiind - conform afirmațiilor 
preotului doctor loan Rudeanu - o 
adevărată pace interconfesională.

Rep.: - Stimate die Rudeanu 
sunteți preotul paroh ai unei 
biserici care a stat de strajă 
Hunedoarei încă de acum 
câteva sute de ani. Ce ne puteți 
spune despre lăcașul de cult și, 
in acest context, despre relațiile 
cu celelalte culte creștine ?

I.R.: -într-adevăr, începuturile 
bisericii ce poartă hramul “Sfântul 
Nicolae” sunt undeva în jurul anului 
1458, ea fiind una dintre cele mai 
vechi din această regiune. 
Clădirea acestei biserici a fost o 
perioadă, pe vremea stăpânirii 
habsburgice, biserică catolică, 
însă ea a revenit ortodocșilor așa 
după cum se cuvenea. De altfel, 
mărturie faptului că biserica a fost 
de la început ortodoxă stau mai 
multe documente și dovezi

în perioada trecută din acest 

an, în municipiul de pe Cerna 
s-au înregistrat peste 370 de 
căsătorii, ceea ce înseamnă o 
creștere substanțială față de 
perioada corespunzătoare a 
anului trecut. Serviciul de stare 
civilă din cadrul Primăriei este 
singurul care lucrează și 
sâmbăta și duminica, în acord 
cu solicitările celor ce-și unesc 
destinele. în aceste zile se 
efectuează 15-20 de căsătorii. 
Recordul s-a înregistrat în 17 
iulie a.c., ziua în care un număr 
de 25 de perechi au spus “DA" 
în fața ofițerului stării civile.

Primăria s-a străduit să 
creeze actului de căsătorie 
civilă o ambianță foarte plăcută. 
Ceremonia are loc într-o sală 
frumoasă, drapată cu mătase 

arheologice. La începutul anilor '90 
au existat cereri din partea 
comunității catolice de restituire a 
clădirii, însă în urma unui proces noi 
am primit câștig de cauză și de 
atunci nu am mai avut nici un fel de 
probleme. Oricum, eu pot spune că 
relațiile interconfesionale între 
creștini sunt foarte bune în acest 
moment aici la Hunedoara.

Rep.: - Ce influență a avut 
vizita Papei loan Paul al ll-lea 
asupra acestor relații?

Dialog cu preot <Jr. 
loan Octavian 

Rudeanu
I.R.: - Vizita Papei a fost cu 

adevărat un moment istoric. Și vă 
rog să mă credeți că nu sunt doar 
vorbe mari. Acum, marea Schismă 
de la 1054 a fost depășită, 
înțelegând fiecare că noi creștinii 
suntem frați cu adevărat. Este 
îndeobște cunoscut că întemeietorul 
Bisericii Catolice este Apostolul 
Petru, fratele acestuia, Apostolul 
Andrei fiind întemeietorul 
creștinismului pe meleagurile 
noastre. Tensiunile între cele două 
biserici s-au aplanat, așadar, și din 
această cauză vizita a fost una de 
importanță foarte mare. Sperăm ca 
de acum înainte contactele între 
cele două Biserici să se intensifice, 
să colaborăm și mai bine decât am 
făcut-o până acum.

Rep.: - Ce ne puteți spune 
despre Biserica Reformată ?

I.R.: - Relațiile sunt excelente, 
iar protopopul Kiss Endre este un

și oglinzi, dotată cu combină 
muzicală. Pentru cei ce vor sa
și servească neamurile și pe 
cei ce asistă la căsătorie cu un 
pahar... și cu prăjituri este 
amenajată o sală alăturată celei 
în care se oficiază căsătoria. 
Dna Gabriela Sabin Costache, 
șefa serviciului stare civilă, ne 
spunea:

- Căsătoria este, în viața 
unui om, un act foarte important. 
Tocmai de aceea am creat un 
spațiu solemn în așa fel încât el 
să rămână pentru totdeauna în 
memoria oamenilor.

Ziarul nostru le urează 
tuturor celor ce și-au unit 
destinele în acest an și care o 
vor face și de acum încolo 
tradiționala urare “Casă de 
piatră!”

om de o largă deschidere și o 
aleasă înțelepciune, este un om 
cu care am colaborat foarte bine 
și cu care suntem siguri că și de 
acum înainte vom avea relații la 
fel de bune.

Rep: - Spuneți-micâte ceva 
despre asaltul sectelor 
religioase; care este situația 
Hunedoarei din acest punct de 
vedere?

I.R.: - Este adevărat că putem 
vorbi de un adevărat asalt al 
acestor secte religioase, care mai 
de care mai ademenitoare, mai 
pline de strălucire falsă. Din 
păcate însă factorii economici 
sunt aceia care favorizează 
situația respectivă. Biserica 
Ortodoxă Română este una 
săracă și nu ne putem măsura cu 
acele secte extrem de bine 
sponsorizate din afara țării. Ei 
profită, așadar, de situația grea a 
oamenilor, de grava criză socială 
prin care trece țara, noastră, 
ademenind pe cât mai mulți 
cetățeni. Suntem de părere că 
fenomenul se va mai diminua în 
intensitate în cazul unei revigorări 
economice.

Rep.: - Aș dori ca în 
încheiere să ne spuneți care ar 
fi cea mai mare dorință a 
dumnea voastră ?

I.R.: - Cea mai mare dorință 
ar fi aceea ca la anul, atunci când 
intrăm în anul 2000, în Săptămâna 
Ecumenică, să ne ajute 
Dumnezeu ca toate Bisericile 
tradiționale să se găsească 
împreună sub îndemnul sfânt: 
“Pace pe pământ și între oameni 
bunăvoire”.

I

Nu de puține ori se 
întâmplă ca pe traseul 
de maxi-taxi Hunedoara- 

Deva, călătorilor să nu li se 
elibereze bilete, deși în acest 
domeniu există prevederi 
foarte clare că orice microbuz 
nu trebuie să plece din stație 
până ce fiecărui călător nu i 
s-a eliberat bilet de călătorie. 
Cum spuneam, aceste cazuri 
nu sunt puține, o parte dintre 
nereguli pe traseul Hunedoara- 
Deva fiind constatate și de 
către poliție cu ocazia unui re-
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cent control, când în mai multe 
situații nici un călător nu avea 
bilet de călătorie, motivându- 
se de către șoferii de pe maxi- 
taxi că acestea se vor elibera 
la următoarea stație sau la 
coborâre.

Fără a intra în alte 
amănunte să mai amintim că 
în nenumărate cazuri numărul 
călătorilor depășește cu mult 
locurile existente, aceștia fiind 
transportați claie peste 
grămadă. Iar nu în ultimul rând 
trebuie să mai spunem că pe 
intervalul de drum Sîntuhalm- 
Hunedoara viteza de circulație 
a unora dintre microbuzele 
maxi-taxi depășește cu mult 
90 de kilometri la oră, fapt ce 
poate pune în mare pericol 
viața călătorilor.

Eforturi mari pentru 
sănătatea oamenilor!

Apropierea iernii creează 

mari dificultăți și în sectorul 
sanitar. De aceea eforturile de 
supraviețuire în anotimpul 
rece, după cum avea să ne 
precizeze dl dr. Romeo 
Stănescu, directorul Spitalului 
municipal Hunedoara, sunt 
deosebite. “Apropierea iernii 
pune probleme aparte, întrucât 
încercăm să facem față 
marilor dificultăți financiare. 
Din fericire ne mai bucurăm 
încă de încrederea celor care 
ne aprovizionează pe datorie. 
Sperăm să ajungem și clipa în 
care să ne onorăm datoriile 
care în prezent au ajuns la 
șapte miliarde de lei. Nu este 
o datorie foarte mare pentru 
ceea ce înseamnă spitalul 
nostru, dar imposibilitatea de 
a primi banii ce ni se cuvin ne 
fac să avem multiple greutăți.” 
Promovarea unei investiții în 
anii trecuți ce a vizat o centrală 
proprie pentru apă caldă și 
căldură rămâne o șansă mare 
pentru spitalul hunedorean, 
întrucât datoriile pentru agentul 
termic în oraș sunt foarte mari,

Gara este și va fi
Dl Nicolae Matei, șeful 

gării din Hunedoara, regretă 
reducerea activității ce se 
înregistrează în ultimii ani ca 
urmare a restructurării marelui 
combinat siderurgic din 
localitate.

- Gara are acoperiș nou - 
am zis. De când?

- A fost așezat în anul trecut. 
Anul acesta vom monta 
jgheaburile. Am primit banii 
pentru această lucrare.

- Ceasul din turnul gării tot 
nu merge.

- Nu, fiindcă n-are nici o 
mașinărie în Interiorul său. A 

Un început de an 
școlar mai promițător

Școala Generală Nr. 8 din Hunedoara nu se deosebește 
prea mult de restul școlilor municipiului, aproape 700 de elevi 
instruindu-se aici. Poate singurul lucru care diferă aici de restul 
școlilor este optimismul. Căci altfel nu putem numi starea ce 
caracterizează cadrele didactice ale școlii. Chiar și în condițiile 
extrem de dificile din punct de vedere economic, cu salariile 
neplătite la timp și cu un viitor sumbru, profesorii de aici nu 
sunt mai puțin optimiști. Așa după cum ne mărturisește dna 
directoare adjunctă Maria Ordean, profesorii sunt deciși să nu 
ii lase pe copii să sufere din cauza situației generale. „ Copiii 
nu au nici o vină că noi nu ne primim salariile la timp, ei au 
venit la școală pentru a învăța așa că exact asta vor face." 
Este un exemplu foarte bun, exemplu pe care poate că ar 
trebui să îl urmeze și profesorii altor școli.

iar într-o asemenea situație 
asigurarea căldurii ar fi ridicat 
multe probleme.

Dl Romeo Stănescu ne-a 
mai precizat că eforturi 
susținute s-au depus și în 
sfera aprovizionării cu 
medicamente, acestea nefiind, 
cel puțin în prezent, o problemă 
aparte.

Reforma care se 
promovează în continuare în 
sectorul sanitar, reducerea 
paturilor în spitale nu exclud o 
nouă disponibilizare în sfera 
personalului. Numărul acesta 
însă nu se cunoaște în 
prezent, dar un lucru rămâne 
că și aici reforma va crea noi 
șomeri. Ultima disponibilizare 
de personal de acum doi ani a 
lăsat pe drumuri circa 340 de 
persoane, iar ziua de mâine nu 
se știe ce va aduce.

Directorul Spitalului mu
nicipal Hunedoara ne-a mai 
precizat că se va încerca o 
redistribuire a personalului de 
specialitate în așa fel încât 
efectele disponibilizării să fie 
minime.

fost vopsit însă și l-am lăsat să 
arate ora șase fix.

- Steaua roșie din vârful 
turnului este tot acolo.

- Este. Se spune că steaua 
ar fi un fel de paratrăsnet al 
clădirii.

- Constatăm că la ora 
aceasta (ora 10 ziua) gara este 
absolut pustie.

- Este. Nu mai avem 
navetiști, decât foarte puțini, 
lumea nu prea mai circulă 
fiindcă n-are bani. De altfel 
între orele 23 și 5 dimineața 
în Hunedoara nu vine șl nu 
pleacă nici un tren.

Pagină realizată de
Traian BONDOR, Andrei NiSTOR, Corne!POENAR

LLLUâlL LLL bliKkLL LLeI?LLuL.LL Concurență, dar ce fel?
Lipsa tot mai acută a 

banilor din buzunarul 
hunedoreanului face ca 
datoriile acestuia către 
RAIL să crească de la 
lună la lună. Așa se face 
că în prezent, pentru 
serviciile prestate de 
către regia locală, 
asociațiile de locatari 
datorează circa 25 de 
miliarde de lei.

Viața tot mai grea a 
determinat în decursul 
anilor ca o parte mare 
dintre locatari să renunțe 
la căldură pentru 
anotimpul rece, apa caldă 
a rămas doar o amintire, 
iar condițiile din locuințe 
au devenit dramatice. 
Datoriile pe care le 
însumează tot mai mulți 

locatari, unele ajungând la 
peste 10 milioane de lei pe 
apartament, vor conduce 
la noi situații excepționale, 
la o multitudine de 
debranșări ale apei calde 
și ale agentului termic 
pentru iarnă.

Dacă unii dintre locatari 
au fost neglijenți cu plata 
taxelor comune, o mare 
parte nu mai au bani cu ce 
să trăiască, să-și cumpere 
mâncare, să se îmbrace, 
fără a mai discuta de plata 
datoriilor către RAIL. Mulți 
se tem că vor ajunge în 
stradă pentru că nu au alte 
venituri decât ajutoarele 
sociale sau trăiesc din mila 
altora.

încotro se va ajunge 
este greu de spus, mai 
cu seamă valul disponibili- 
zărilor este în plină 
mișcare, iar sute de 
oameni vor rămâne pe 
drumuri. Speranțele se 
năruie pe zi ce trece, 
locul acestora fiind luat 
de sărăcie și disperare. 
Lipsa condițiilor ele
mentare, sunt de părere 
medicii, fac ca bolile 
mizeriei să apară din nou 
- scabia, tuberculoza etc 

acum în pragul 
mileniului trei, când 
epoca comunei primitive 
a apus de mult. Din 
nefericire unii se 
pregătesc pentru a 
reîncepe viața sub 
auspiciile sălbăticiei.

Transportul în comun ai 
municipiului are 22 de 
trasee pe care ie acoperă 
zilnic cu tot atâtea 
autobuze. El se 
desfășoară după un grafic 
foarte bine gândit ce se 
respectă cu rigurozitate - 
cum ne spunea dna 
Eiisabeta Moidschimidt, 
șef de tură ia Dispeceratul 
Regiei Autonome de 
interes Local.

-A vem oameni buni - ne 
spunea interlocutoarea - 
care-și îndeplinesc 
atribuțiile cu
responsabilitate. Din 
păcate, în ultima vreme 
autobuzele noastre au 
devenit mijlocul de trans
port a! celor ce călătoresc 

fără bilet, a! țiganilor și 
bătrânilor.

-Adică cum și de ce ?
La întrebarea noastră a 

răspuns dna Mariana Popa, 
șofer pe un autobuz:

- Adică noi transportăm 
pensionarii și veteranii de 
război - care știți că circulă 
cu preț redus.

Pe dl Arion Poabar, 
viceiider a! sindicatului 
celor ce lucrează în 
transportul în comun al 
municipiului, l-am întrebat:

• Câți oameni lucrează in 
sectorul dv?

- Circa 140. Transportul 
în comun este încă 
subvenționat de stat. Din 
păcate, de circa un an de 
zile primăria municipiului nu 

ne-a achitat subvenția ce 
ne-o datorează.

- Oamenii își iau 
salariile ?

- Până acum ni le-am 
luat, dar nu se știe ce va fi 
în viitor.

- Doamne ferește! A 
apărut concurența în 
transportul în comun din 
Hunedoara ?

■ Da. Este un domn cu 
un autobuz galben care 
circulă pe traseele noastre. 
Faptul acesta nu ne 
deranjează, dar autobuzul 
respectiv pleacă din stații 
cu câteva minute înaintea 
noastră și ne ia c/ienții.

•De, concurența.>.
- Da, o acceptăm, dar să 

fie o concurență loială.
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Cultura porumbului din prima 
generație contribuie la recolte bogate

La inițiativa Oficiului Județean de Consultanță 
Agricolă Hunedoara - Deva, miercuri, 29 
septembrie a.c., la Orăștie, a fost organizată o 
acțiune cu caracter practic la care au participat 
specialiști din cadrul OJCA, de la Stațiunea de 
cercetări și producție Geoagiu, producători 
agricoli din localitățile apropiate. Acțiunea s-a 
bucurat de prezența domnilor dr. ing. Costantin 
Grecu și dr. ing. Liviu Ceclan din cadrul Stațiunii 
de Cercetare Agricolă Turda.

Lotul demonstrativ cu hibrizi de porumb a fost 
prezentat celor de față de către dl ing. Petrică 
Sasu. Suprafața de 1 ha a fost însămânțată cu 
6 soiuri de hibrizi de porumb produși la Stațiunea 
de Cercetare Agricolă Turda. Din păcate, 
tehnologia culturii porumbului nu s-a respectat 
întocmai, singurele lucrări executate fiind aratul, 
semănatul și erbicidatul. "După însămânțare, au 
venit ploile și nu am reușit erbicidarea cu 
erbicidul propus. Am să folosesc doar 100 g 
Merline și 2 kg Onizin, în cantitate redusă. Un 
sprijin deosebit în realizarea lucrărilor agricole 
am primit din partea ing. Marin Crișan, precum și 
din partea dlui Rob, reprezentantul firmei 
Echochim.” De pe lotul cultivat cu hibrizii de 
porumb Elan, Turda 200, Turda 200 plus, Turda 
200 plus A, Turda Super și Saturn, dl ing. Sasu 
apreciază o recoltă de cca 5000 kg boabe/ ha.

Din spusele dumnealui am mai reținut că lotul 
demonstrativ cu hibrizi de porumb produși la 
Turda a fost creat cu scopul de a arăta micilor 
producători de porumb din zonă care hibrid este 
mai pretabil arealului respectiv.

"în acest câmp demonstrativ cu hibrizi de 
proveniență Turda, alături de hibrizii Elan și Turda 
200 cunoscuți în județul Hunedoara au fost 
prezenți și hibrizi creați de dată mai recentă 
(Turda 200 plus, Turda 200 plus A, Turda Super 
și Saturn). Toți hibrizii sunt adaptați condițiilor 
pedoclimaterice din zona cea mai favorabilă 
culturii porumbului în județul Hunedoara", afirma 
dl dr. ing. Constantin Grecu, cercetător științific 
principal în ameliorarea porumbului din cadrul 
Stațiunii de Cercetări Agricole Turda, Centrul de 
Ameliorare a Porumbului Timpuriu, grupa de 
vegetație timpurie și semitimpurie.

în acest an, în județul Hunedoara s-au 
însămânțat doar 25.000 ha de porumb, după cum 
arată datele statistice. Din această suprafață 
doar o pătrime este însămânțată cu sămânță din 
prima generație. Deoarece folosirea semințelor 
din anii precedenți generează o pierdere de 25- 
30 la sută, specialiștii recomandă semințe de 
generație primă, chiar dacă costurile sunt puțin 
mai ridicate.

Cristina CÎNDA

OAMENII ÎNCĂ MAI SPERĂ...
Fără doar și poate dl Nicolae 

Fagu este unul dintre cei mai 
ocupați oameni din municipiul 
Orăștie. Faptul acesta se explică 
prin aceea că domnia sa con
duce Complexul comercial 
“Ovidiu" din Piața orașului, poate 
cea mai mare unitate de acest 
fel din localitate.

- Sunt greu de găsit - ne-a 
spus interlocutorul - deoarece 
umblu mult după marfă. Vreau 
să oferim cumpărătorilor tot ce

Marți
5 octombrie

TVR
9.00 TVR lași 10.00 Recurs la 

modă (r) 11.00 TVR Cluj-Napoca 
12.00 Jazz (r) 13.00 TVR 
Timișoara 14.00 Jurnal 14.15 
Cibernet 14.30 Repere sacre 
15.00 Oameni ca noi 15.30 
Conviețuiri 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 18.05 Jumătatea 
ta (cs) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 543) 19.55 Amintiri din 
secolul XX 20.00 Jurnal. Știrea 
zilei. Sport. Meteo 21.00 Breezy 
(dramă SUA 1973) 23.20 
Jurnalul de noapte

TVR 2
8.00 Sailor Moon (d.a) 8.50 DJ 

Junior 10.15 Limbi străine. 
Engleză 10.40 O familie ciudată
(r) 11.10 Familia Simpson (s) 
12.00 Alfa și Omega 13.10 
Mistere și minuni (do) 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.00 Delfi și 
prietenii săi (d.a) 16.00 Obsesia 
(s, ep. 15) 16.45 Santa Barbara
(s) 17.30 Tribuna partidelor 

V_________ _ ____________

au nevoie.
- Ș/ reușiți așa ceva?
- în cea mai mare parte a 

timpului, da. Facem drumuri lungi 
până la producători. Am stabilit 
relații bune cu aceștia, ținând mult 
să facem afaceri corecte, 
cinstite.

- De când funcționează 
“Ovidiu"?

- Din februarie, anul acesta.
- Sunteți mulțumit cum 

merge afacerea, întrucât știm că

parlamentare 18.00 Wagner (s, 
ep. 4) 19.00 Autograf muzical
19.30 Invitație la concert 20.40 
Universul cunoașterii (do) 22.50 
Preotul și cârciumărița (r) 23.40 
Brian Adams (r)

ANTENA 1
8.00 Dimineața devreme 10.00 

Știri 10.10 Colivia de aur (s, ep. 
12) 11.00 Inspirația Carolinei (s, 
ep. 15, 16) 12.00 Tropical Heat 
(s, ultimul ep.) 13.00 Știrile 
amiezii 13.15 Viitorul începe azi 
(s, ep. 41) 14.00 Esmeralda (s, 
ep. 123) 15.00 Luz Maria (s, ep. 
99 & 100) 17.00 Știri 17.25 
Elena, viața mea (s, ep. 82, 83) 
19.00 Observator 20.00 Născut 
învingător (dramă SUA 1984)
22.30 Observator 23.00 Marius 
Tucă Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 10.00 Tânăr și neliniștit 
(r) 10.45 Narrow Escape (r)
12.30 O căsnicie perfectă (s, 

ați investit o sumă mare de 
bani?

- Da, dar oamenii au tot mai 
puțini bani. Sunt însă mulțumit 
că am reușit să asigur mâncare 
populației orașului meu. Din 
păcate, oamenii mănâncă tot 
mai puțin, cumpănesc fiecare 
leu. Mulți cumpără o sută de 
grame, în special mezeluri. 
Sperăm însă în vremuri mai 
bune.

- Lumea speră la așa 
ceva?

- Speră. încă mai speră.
Traian BONDOR

ep. 11) 12.55 Știrile PRO TV 
13.05 Babylon 5 (s, ep. 37) 
13.45 Ani de liceu (s, ep. 22) 
14.15 Miracolul tinereții (s, ep. 
22) 14.45 Familia Bundy (s, ep. 
184) 15.15 Aripile pasiunii (s, ep. 
104) 16.00 Tânăr și neliniștit (s, 
ep. 847) 17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 22)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 
107) 19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Melrose Place (s, ep. 146) 21.30 
Mercenarii (s, ep. 34) 22.25 
Știrile PRO TV 22.30 Chestiunea 
zilei

ACASĂ
7.00-12.30 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Maria (s) 15.00 
Viața noastră (s) 16.05 Preciosa 
(s) 17.00 Casper (d.a) 17.30 
Dragoste și putere (s) 18.20 
Acasă la bunica 18.30 Renzo și 
Adriana (s) 19.25 Vremea de 
acasă 19.30 Lanțurle iubirii (s) 
20.20 Căsuța poveștilor 20.30 
înger sălbatic (s) 21.30 Sânge din 
sângele meu (s) 22.30
Mercenarul (w. Italia/Spania 1968)

Din această toamnă. 

Deva este primul 
oraș din Ardeal unde, sub 

oblăduirea Academiei de 
Studii Economice din 
București, se deschide un 
centru teritorial de învă
țământ superior economic 
deschis la distanță. In acest 
scop, s-au aflat joi (30 oct.) în 
municipiul reședință de 
județ, la Colegiul Național 
“Decebal” (instituția pe 
lângă care va funcționa acest 
centru), conducerea ASE, 
alături de reprezentanți ai 
instituțiilor locale - Consi

La Deva va funcționa

Centrul de învâțâmânt 
Superior Economic 
Deschis la Distanță

liul județean, Prefectura, 
Primăria Deva, Inspectoratul 
Școlar județean, Colegiul 
“Decebal”, bănci și societăți 
de asigurare. Dnii 
prof.univ.dr. Paul Bran - 
rectorul Academiei, prof, 
univ. dr.Gheorghe Dardac - 
prorector, prof.univ.dr.Ioan 
Radu - directorul Centrului 
Român pentru învățământ 
Economic la Distanță - au 
făcut cunoscute detaliile 
privind organizarea și 
funcționarea acestei noi 
forme de învățământ.

Reprezentând practic “o 
combinație între învăță
mântul la zi și cel Ia fără 
frecvență”, învățământul 
deschis la distanță “trebuie 
să dea posibilitatea oricărui 
om să se pregătească”; el se 
dezvoltă având la dispoziție 
tot mai multe mijloace de 
comunicare (fie prin sateliți, 
fie prin Internet). Pregătirea 
studenților se desăvârșește 
prin participarea lor la un 
anumit număr de cursuri, 
dar și prin studiu individual, 
ei primind material didactic 
pentru toate disciplinele. 
Din acest an, ASE 
intenționează să pună la 
dispoziția studenților chiar 
manuale virtuale (prin 
Internet), în fiecare centru 
teritorial fiind asigurat 
accesul la Internet și, 
implicit, la sitc-ul ASE 
București.

PRIMA TV
7.00 Karaoke Show (r) 8.00 

Dimineața cu Prima 12.00 
Nadine Show (r) 13.00 Show
ul de noapte (r) 15.00 Viața în 
direct (em. socială) 16.00 
Telenovelă 18.00 Știri 19.00 
Românie, Românie... 19.15 
Karaoke Show 20.15 Film 
artistic 22.00 Românie, 
Românie... (parodie) 22.15 Știri 
22.45 Revista presei

HBG>
10.00 Don King: Numai în 

America (dramă SUA 1997) 
12.00 Creaturile (horror SUA 
1994) 13.45 Echipa specială 
(thriller SUA 1998) 15.15 Fără 
apărare (dramă SUA '96) 17.15 
Teren primejdios (thriller 
SUA’96) 18.45 La pândă (co. 
SUA 1993) 20.30 Copacul (de 
familie SUA 1999) 22.00 
Răscumpărarea (thriller SUA 
’96) 0.00 Dentistul II (horror 
SUA '98) 0.45 Jurnalul 
Pantofului Roșu

ln cadrul Academiei, 
învățământul economic 
deschis la distanță se 
desfășoară de anul trecut 
la toate cele 9 facultăți. La 
Deva, conducerea ASE a 
propus 3 specializări: 
Finanțe, Asigurări, Bănci 
și Burse de valori; Conta
bilitate și Informatică de 
gestiune; Management în 
administrația locală, 
înscrierile pentru una 
dintre aceste facultăți se 
fac în cursul lunii 
octombrie, urmând ca la 1 
noiembrie să înceapă 

efectiv cursurile, cu 
condiția să fie înscriși cel 
puțin 100 de studenți la o 
specializare. Admiterea se 
va realiza, așadar, fără 
concurs, putând deveni 
student - în schimbul a 7 
milioane de lei (cât 
reprezintă taxa anuală, 
plătită în 2 rate) - de la cel 
cu studii superioare până 
la absolventul de liceu; 
pentru că “selecția se face 
pe piața forței de muncă”, 
apreciază conducerea ASE.

La cele 14 discipline va 
preda “o echipă de cadre 
didactice combinată” 
(formată din profesori ai 
ASE și din cadre didactice 
și specialiști autohtoni), 
durata cursurilor însu
mând cca 8 săptămâni în 
fiecare semestru, plus cele 
3 săptămâni de examene. 
Cât despre transferul 
studenților de aici la 
învățământul economic de 
zi (în același an de studiu), 
acesta se poate realiza 
doar în condițiile admiterii 
la examenul de admitere 
la ASE. Rămâne de văzut 
câți vor dori să devină 
studenți “la distanță” și 
dacă instituțiile locale vor 
sprijini demersul acestei 
instituții de învățământ 
superior din țară.

Georgeta BÎRLA

TELE 7 ABC
(canal 34 UHF)

9.00 Știrile locale (r) 9.15 
Sport magazin (r) 9.45 
Matinal Info 10.30 Dintre sute 
de ziare (r) 15.15 Post 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 - 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 
(coprodrctie) 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)

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

neeescep
Marți, 5 octombrie

2 BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Sunteți singuratici și nu 
suportați monotonia. în 
afaceri vă pricepeți foarte 
bine și rezultatele nu se vor 
lăsa așteptate.

□ TAUR 
(21.IV - 21.V)

Azi nativii din Taur sunt 
creativi, au multe idei 
inspirate. Puteți spera că le 
veți putea aplica. Proaspeții 
întreprinzători sunt cei mai 
favorizați.

5 GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Ați putea clarifica 
neînțelegerile care v-au 
îngreunat situația la locul de 
muncă. Spre seară, doamnele 
vor avea surprize plăcute în 
plan sentimental.

O RAC
(22.VI - 22.VII)
Vremuri grele; fiți precauți și 

evitați orice risc fizic. Sunteți 
mai înclinați spre îmbolnăviri 
decât de obicei. E bine să vă 
menajați.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)
Nu vă grăbiți! Deși trebuie 

să faceți față multor obligații, 
azi, dacă sunteți organizat, 
veți reuși. Graba strică treaba!

3 FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Nativii din zodia Fecioarei 
sunt agitați și derutați. Sunteți 
nehotărât și nestatornic, v-ați 
pierdut încrederea în toți 
ceilalți. Ar fi un leac pentru 
aceasta: dragostea. Căutați- 
vă perechea ideală!

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)’

Ați intrat în criză de timp, 
asta-i impresia dv. Dar 
adevărul este că nu știți să 
vă împărțiți timpul. Lăsați 
partenerul să se ocupe de 
asta, pentru că el știe ce să 
facă.

O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Puteți rezolva problemele 
cu mult succes, oricare ar fi 
ele. Nu dați bani împrumut și 
nu cumpărați nimic de la 
prieteni pentru a nu avea 
necazuri.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Vă luați în vizor “victima"; 
fără a bănui ceva, se va trezi 
în capcana dv. Trebuie să 
răspundeți unei propuneri 
avantajoase.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Aveți nevoie de răbdare 
și perseverență pentru a vă 
atinge scopurile. Poate ați fi 
mai norocoși dacă nu ați da 
așa mare importanță 
banului.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Vă lăsați cu totul în 
stăpânirea sentimentelor. 
Argumentele rațiunii nu vă pot 
învinge încăpățânarea, iar 
mândria vă împiedică să cereți 
sau să acceptați ajutorul 
cuiva.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.III)
Ar fi păcat să vă vindeți 

talentul pentru un pumn de 
dolari. Dacă nu sunteți 
mulțumit de salariu, ați putea 
să renegociați.

s>
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• Vând și montez parbrize, 
Deva, Dragoș Vodă, nr. 12 A. 

Tel. 233246 (2917)ANIVERSĂRI
* Multă sănătate și fericire 

domnului Benteu loan din 
Roșcani, cu ocazia aniversării 
frumoasei vârste de 66 ani, din 
partea familiilor Crișan și Petric. 
(7486)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren pentru con- • închiriez cameră, hol, baie, 
strucție, suprafață 2534 mp, 3 DM/ încălzire gaz metan, intrare se- 
mp, Deva. Informații tel. 092/ parată. Tel. 211923. (7608)
648055,054/720558(7158)

• Vând teren arabil, 45 ari, sat 
Nălaț, Hațeg. Tel. 718408 (7165)

• Vând apartament două ca
mere, vizavi de Devasat. Relații tel. 
215456.(7490)

• Cumpăr urgent apartament, 
garsonieră. Ofer 35 - 40 milioane. 
Rog seriozitate. Tel. 214872, orele 
14-16.

• Vând Renault 14, 800 DM 
negociabil, tel. 623290.

• Vând Renault Trafic 1 t, 
apartament 4 camere, Pro
gresului, 216483, 092/712716 
(7520).

• 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)___________

• Cumpăr nucă nouă în coajă, 
preț 6500 lei/kg. Tel. 659162, 094/ 
583785. (7480)

• Vând celulare noi. Deco
dez și repar pe loc, foarte ief
tin. Tel. 094/859958. (7603)

• Cumpăr cauciucuri camion 
1000 x 20 sau 1200 x 20. Angajez 
muncitori necalificați. Tel. 054/ 
219300,230793. (7602)

• Vând piese alternator, elec
tromotor (rotor, bobină, bendix, 
cărbuni, bucșe) pentru mașini im
port. Tel. 221391. (7498)

TRAGEREA 
LOTO SPECIAL

“6/49”
din 3.10.1999

13-19-33-42-3-28
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A BANCA
INTERNAȚIONALĂ A 

"" RELIGIILOR

• Societate româno-italiană 
vinde vitrine, lăzi, dulap frigorific, 
cuptor pizza, reducere 20 la 
sută și în rate. Tel. 058/733796, 
094/558716, Breaz (7108)

• Vând congelator Arctic, 4 
sertare și calculator AMD K6II. Tel. 
622003. (7500).

ÎNCHIRIERI

OFERTE DE 
SERVICIU

• In atenția cetățenilor din 
orașul Deva. Concernul Euro L.G. 
anunță deschiderea noii filiale din 
oraș, iar cu această ocazie pune 
la dispoziția celor greu încercați 
de soartă 80 de noi locuri de 
muncă. Condiții: domiciliul stabil în 
Deva, Simeria sau Hunedoara; 
fără ocupație; vârsta cuprinsă 
între 18-40 ani. Se oferă training 
profesional, carte de muncă și 
asistență psiho - socială; câș
tiguri între 1.500.000-3.000.000 
lei. Pentru programare sunați la 
tel. 219770, 092/981127. (7394)

• Angajăm brutari pentru bru
tăria Soimuș. Tel. 668285, după ora 
18.(7482)

• Locuri de muncă pentru toate 
persoanele fără ocupație. Nu fiți 
timizi. Sunați chiar acum ca să 
începeți de mâine. Salariul, 300 dolari/ 
lună. Tel. 621446,092/565828. (7495)

SN Romarm 
SA București - 
Sucursala Praștie 

angajează prin 
CONCURS:

- 2 ingineri -• 
specialitate:i 
Mașini Hidraulice

Relații supli
mentare la Serviciul 
RURS - telefon 054/ 
241040, Int. 233; 
257.

• îngrijesc copil (copii) la do
miciliul meu sau al clientului. Tel. 
625223. (7494)

• Angajăm agenți comerciali. 
Informații Deva, telefon 233593. 
(7496)

• Societate comercială anga
jează, în condițiile legii, contabil cu 
experiență în domeniu. Informații la 
tel. 218722 sau 232846, după ora 
18.(7497)_____________________

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

• S.C. ELVILA PRODUCT SRL 
DEVA organizează selecție 
pentru băieți în vederea ca
lificării în meseria de brutar. 
Condiții: vârsta maximă 25 ani, 
stagiul militar satisfăcut, domi
ciliul în Deva, studii minimum 10 
clase. înscrierile se fac la sediul 
firmei, Deva, str. Depozitelor, nr. 
2, până în data de 15 octombrie 
1999. Informații tel. 230491,092/ 
301942. (7513).

• Societate comercială an
gajează 2 șoferi categoriile B,C și 
E (și mecanici auto). Tel. 232551 
(7510)

• Societate particulară de 
construcții angajează urgent: 
zugravi vopsitori, zidar. Informații 
la tel. 216795, între orele 7-15. 
(7386)

• Inginer chimist execut curățire 
chimică a cazanelor și instalațiilor 
de încălzire centrală, fără deran
jamente în casă. Tel. 094/893791 
(7162)

• Ofer avantajos cazan fiert 
țuică. Tel. 732139, după ora 20. 
(7164)

DIVERSE
• Sucursala Minieră Brad, str. 

Independenței, nr. 2, județul 
Hunedoara, subunitate a Filialei 
SC Devamin SA Deva, CNCAF 
“Minvest" SA Deva, organizează 
licitație în data de 20 10 1999, 
ora 10, pentru închirierea unui 
spațiu cu o suprafață de 143,6 
mp, la parterul sediului, desti
nație birouri. Taxă de participare 
300 000 lei. Licitația se va repeta 
în fiecare zi de miercuri, săp
tămânal, până la epuizarea 
totală a suprafeței de închiriat. 
Informații suplimentare la tel. 
651140,int. 130.(8310)

PIERDERI
• Pierdut ștampila nr. 2, a S.C. 

Quasar S.A. Deva. Se declară nulă. 
(7606)

• Pierdut ștampilă și chitanțier 
nr. 5866451 - 5866463 ale S.C. 
Izostar Invest S.R.L. Deva. Se 
declară nulă. (7604)

DECESE
• Cu inimile adânc îndure

rate, încercați de sentimentul 
unei grele pierderi, soțul Victor, 
mama Rozalia, fiii Diana și 
Adrian, ginerele Remus anunță 
cu mare tristețe dispariția ful
gerătoare din viață a celei care 
a fost o minunată fiică, soție și 
mamă iubitoare, de o aleasă 
noblețe sufletească și nease
muită omenie

PASCU RODICA 
GABRIELA

înmormântarea va avea loc 
miercuri, 6 octombrie, ora 13, de 
la capela cimitirului central din 
Cluj-Napoca. îi vom purta o 
amintire neștearsă toată viața 
noastră.

• Toți salariații, colegii ingi
nerului Victor Pascu, directorul 
Filialei din Deva a firmei Cartel- 
Bau Cluj sunt copleșiți de ves
tea dispariției fulgerătoare a 
stimatei sale soții

PASCU RODICA 
GABRIELA

Exprimându-ne profunda 
durere sufletească, cu toții ne 
aflăm alături de domnul Pascu.

• Profund afectați de dis
pariția prematură a celei care a 
fost o aleasă doamnă și devo
tată soție și mamă

PASCU RODICA 
GABRIELA

aducem un pios omagiu și 
transmitem sincere condoleanțe 
inginerului Victor Pascu, întregii 
sale familii. Familia ing. Nicolae 
Stanca.

• Am primit cu mare tristețe 
vestea încetării din viață a 
doamnei

PASCU RODICA 
GABRIELA

soția unui prețios colaborator, 
partener și coleg, ing. Victor 
Pascu. Cu durere în suflet, 
din partea Companiei Națio
nale a Cuprului Aurului și Fie
rului "Minvest" SA Deva, adre
săm întreaga noastră compa
siune familiei îndurerate. Ingi
nerii Septimiu Câmpeanu, Ionel 
Lazăr, Gh. Chindriș, Sorin Co- 
poescu, C. Fornade, I. Botici, 
V. Pătrăscoiu.

• In aceste clipe grele pen
tru familia ing. Victor Pascu 
cauzate de pierderea prema
tură a iubitei sale soții și mamă a 
celor doi copii

PASCU RODICA 
GABRIELA

suntem alături de prietenul și co
legul nostru Victor și îi transmitem 
condoleanțe. Ing. loan Trosan, Fili
ala de extracție și prelucrare a 
minereurilor SC Devamin Deva.

• Am aflat cu mare durere în 
sufletele noastre vestea trecerii 
premature în neființă a soției 
inginerului Victor Pascu, devo
tată soție și mamă a doi copii - 
florile vieții familiei

PASCU RODICA 
GABRIELA

Consternați de durerea ce 
ne-a pricinuit-o această veste, 
familiile loan Ardeleanu, Petru 
Roșea, Cornel Crainic și Virgil 
Sicoe transmit întreaga lor 
compasiune familiei îndoliate.

• Profund marcați de dispariția 
fulgerătoare a celei care a fost

PASCU RODICA 
GABRIELA 

soție și mamă dovotată prin în
treaga sa ființă familiei și prie
tenilor, aducem un pios omagiu și 
exprimăm întreaga noastră com
pasiune familiei aflate în suferință. 
Familiile Liviu Lungu și Dan Popa.

• Familiile dr. Ladislau Balaș, 
ec. Dan Florescu, Petrică Poe- 
nar, Grigore Cosma sunt alături 
de familia îndoliată prin trecerea 
în neființă a celei care a fost 
minunata soție și mamă

PASCU RODICA 
GABRIELA

îi vom păstra o neștearsă 
amintire. Sincere condoleanțe 
familiei îndoliate!

• Profund îndurerați Dumitru 
Ifrim, Vasiie Potecă, Marius Sar
gent, Dorin Crișan sunt alături de 
ing. Victor Pascu la greaua încer
care prin care trece pricinuită de 
decesul scumpei sale soții

PASCU RODICA 
GABRIELA

Sincere condoleanțe. 
Dumnezeu s-o odihnească în 
pșce!

• Cu inimile adânc îndure
rate, încercați de sentimentul 
unei pierderi grele prin care 
trece Victor Pascu, un apropiat 
colaborator și prieten al zia
riștilor de la "Cuvântul liber", în 
urma decesului soției sale

PASCU RODICA 
GABRIELA

îi transmitem întreaga noastră 
compasiune. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace!

• Suntem alături de dl. 
Pascu Victor în momentele grele 
pricinuite de moartea scumpei 
sale soții

RODICA
și transmitem sincere condo
leanțe celor dragi pe care i-a 
părăsit. Dumnezeu s-o odih
nească în pace! Colectivul 
S.C. Cominco S.A. Deva. 
(7609)

• Adresăm condoleanțe fa
miliei ing. Pascu Victor, în grea
ua încercare pricinuită de tre
cerea în eternitate a soției

RODICA
buna și blânda noastră vecină. 
Fie-i țărâna ușoară. Locatarii bl. 
N, sc’ B. (7500)

• Familia Petrașcu împărtă
șește durerea dlui Victor Pascu 
la despărțirea pentru totdeauna 
de buna lui soție

RODICA
și transmite condoleanțe familiei 
îndoliate. Fie-i țărâna ușoară! 
(7524)

• Cu regret anunțăm înce
tarea din viață a celui care a 
fost

STAICU GHEORGHE
86 ani. înmormântarea are loc 
azi 5 octombrie, ora 15, din str. 
A.VIaicu nr. 27. Familia Pâdu- 
reanu. (7607)

• Cu inimile zdrobite de du
rere soția Valerica, fiii Valentin 
și Mlhaela, nora Lia anunță 
încetarea din viață a celui 
care a fost un bun soț și tată, 
tehnician

TRĂȘCULESCU MARIN
în vârstă de 71 de ani, din 
Orăștie. Dumnezeu să-l odih
nească în pace! Familia. 
(7120)

QUASAR
SUCURSALA DEVA

anunță VÂNZAREA. PRIN LICITAȚIE 
PUBLICĂ

în data de 13 octombrie 1999, ora 
10,00, a imobilului situat în Deva, B-dul 

Decebal, nr. 16, et, I, ap. 75 
(apartament compus din 3 camere, 2 
băi, cămară, debara, hol și balcon în 

suprafață de 68,18 mp).
Licitația are loc la sediul Judecătoriei 

Deva - biroul executorilor  judecătorești. 
Informații suplimentare se pot obține de la:

- Judecătoria Deva - biroul executorilor 
judecătorești;

- Sucursala Deva a Băncii - Serviciul 
credite/ oficiul juridic, tel. 234231/ 234232.

INDUSTRIES

Specialitatea casei... 

soluții confortabile 
9

pentru viitor!
Sisteme, uși și ferestre din PVC! Geam termopan I

Phare
DEVA, B-dul. DECEBAL, Bl. R, parter, Tel/Fax 054-222.999 
PETROȘANI, Str. Livezeni, nr.102, Tel/Fax 054-546.419 

ARAD, Tel. 092-344.622. 092-257.387

irc&al:



Cuvântul liber

La Prefectură

Un dialog social cu scântei!
Ședința Comisiei de dialog 

social care s-a desfășurat vi
neri, la Deva, la Prefectura Ju
dețului, a adus în prim plan o 
situație dramatică în care tot mai 
mulțr locuitori ai Hunedoarei 
sunt nevoiți să trăiască. Numă
rul mare al șomerilor înregistrați 
în prezent - peste 35000 de 
persoane - au apreciat în cea 
mai mare parte liderii de sin
dicat participant! la dialog, re
prezintă falimentul total al unei 
politici promovate de către actu
ala guvernare care nu ține 
seama de realitățile existente, ci 
promovează interesele cercu
rilor financiare mondiale care 
distrug orice formă viabilă în 
industria românească.

Soluțiile propuse de către 
sindicatele din metalurgie, mi
nerit, energetică, precum și din 
alte ramuri de bază ale econo
miei zac în sertarele Guvernului 
fără ca cineva să țină cont de 
acestea, iar acordurile semnate 
între sindicate și ministere, 
unele având și girul primului 
ministru, au rămas simple hârtii. 
Atât în minerit cât și în siderur
gie în ultimii doi ani numai în 
județul Hunedoara au fost dis- 
ponibilizați peste 40000 de sa- 
lariați, fără a li se asigura o 
alternativă viabilă, fapt ce nu va 
exclude în perioada lunilor ur
mătoare mari mișcări de stradă, 
întrucât o mare parte dintre 
aceștia nu mai au din ce să 
trăiască.

Deși s-au promis alterna
tive pentru cei disponibilizați, s- 
a promis privatizare și ela
borarea unui cadru legislativ 
coerent care să reglementeze 
relațiile în planul muncii, au 
apreciat reprezentanții sindi
catelor, în realitate s-a pro
cedat după cum se dictează de 
către anumite grupuri de 
interese.

în context s-au făcut referiri 
la intenția de privatizare a CO- 
NEL-ului după modelul Romte- 
lecom măsură care dacă va fi 
promovată va conduce la un 
preț de lux pentru kilowatt ase
menea convorbirilor telefonice 
după grecoprivatizare. De ase
menea, s-a atras atenția asupra 
exportului de fier vechi care va 
conduce la falimentul metalur
giei și implicit asupra unor afa
ceri oneroase promovate de 
anumite grupuri de interese ce 
au în spate partide sau înalți 
demnitari.

Așteptată cu interes, dar și 
cu speranță, prezența parla
mentarilor hunedoreni la șe
dința de vineri a fost cu puțin 
peste jumătate. încercările se
natorilor PNL Constantin Blejan 
și ale celui PNȚCD Andreiu 
Oprea de a-și prezenta meritele 
personale pentru binele jude
țului au fost calificate de către o 
parte dintre directorii de so
cietăți comerciale și liderii de 
sindicat campanie electorală, 
fapt ce a atras furia mai multor 
reprezentanți ai acestora care 
în mai multe rânduri au adus 
critici dure celor doi parla
mentari.

Cu toate că ordinea de zi a 
ședinței comisiei de dialog so
cial a fost una punctuală, multe 
discuții s-au purtat zgomotos, 
cu divagații fără sens, iar recu
noașterea realității județului de 
către unii dintre aleșii hunedo
reni a creat momente de peni- 
bilitate, fapt ce explică haosul și 
declinul pe care-l traversează 
în prezent țara noastră. Un lucru 
esențial însă rămâne: cuțitul a 
ajuns din nou la os, iar lunile 
următoare nu exclud mari miș
cări sociale al căror sfârșit este 
greu de prevăzut.

Corne! POENAR

UFD contează pe 
sprijinul tinerilor

Apropierea alegerilor stâr
nește tot mai multă agitație 
printre politicieni. Cu mic cu 
mare partidele politice își pun la 
punct strategiile electorale, 
abordând probleme într-un stil 
tot mai vehement. Uniunea For
țelor de Dreapta este un partid 
care, ca și celelalte, încearcă 
să iasă cât mai mult în eviden
ță. Fiind un partid tânăr, dar 
beneficiind de sprijinul unor 
specialiști, UFD poate repre
zenta la alegerile viitoare un 
chalenger serios. Șansele sunt 
și mai mari dacă ținem cont că 
în structurile de conducere 
sunt promovați masiv tinerii, ca 
adevărată alternativă pentru 
generația politică actuală.

Nu este întâmplător că or
ganizația municipală Hunedoa
ra a UFD a decis să iasă la 
rampă în fața jurnaliștilor hune
doreni printr-o conferință de 
presă a organizației de tineret. 
"Nu este întâmplătoare decizia 
de a organiza prima noastră 
conferință de presă cu ajutorul 
tinerilor, ei sunt cei pe care 
contăm în viitor, ei sunt alter
nativa actualei generații de 
politicieni”, a spus președintele

UFD Hunedoara, dl Augustin 
Popescu.

Puținii jurnaliști prezenți 
sâmbătă, 2 octombrie a.c., la 
"Crama lui lancu” - locul des
fășurării conferinței de presă - 
nu i-a dezamăgit pe tinerii mem
bri ai UFD. Au fost luate în dis
cuție câteva probleme impor
tante, cum ar fi proiectul Legii 
privind regimul juridic al unor 
imobile preluate în mod abuziv 
după 6 martie 1945 și amenda
mentele la aceasta. Dl Nicolae 
Malea a prezentat punctual câ
teva dintre fisurile legii, amintind 
pentru fiecare și propunerile 
UFD. Deși legea a fost deja vo
tată în Camera Deputaților UFD 
speră într-un sprijin din partea 
PNL și PNȚCD astfel încât la 
Senat să fie luate în considerare 
și amendamentele propuse de 
către dânșii.

Bazele doctrinare ale Uniunii 
Forțelor de Dreapta au fost pe 
larg prezentate de către dl loan 
Penișoară, domnia sa atrăgând 
atenția asupra câtorva perso
nalități ale istoriei românești care 
au pus bazele doctrinei de 
dreapta.

Andrei NISTOR

BANC POST SA
— Sucursala Deva

Anunță vânzarea la LICITAȚIE PUBLICĂ a 

următorului imobil:

Spațiu comercial de alimentație publică, 
amenajat ca brutărie, situat în Deva, str. 
Cernei, nr.3; preț de pornire a licitației - 
227.650.500 lei.

Licitația va avea loc în data de 06.10.1999, ora 
10, la Judecătoria Deva, biroul executor Judecătoresc.

România 
Ministerul Justiției 

Direcția Generală organizare, resurse 
umane și relația cu ministerul public 

Direcția Organizare și Resurse Umane 
pentru Instanțele Judecătorești 

Biroul Central pentru Expertize Tehnice 
Organizează examenul pentru atribuirea calității de ex

pert tehnic judiciar la specialitatea "Autovehicule - Circulație 
Rutieră”, in ziua de 27 noiembrie 1999, ora 10, la sediul 
Universității Politehnica București - Facultatea Transporturi, 
Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă studii superioare de specialitate: Autovehicule 

Rutiere, Automobile și Tractoare, Organizarea și Exploatarea 
Transporturilor Rutiere, Mecanică Agricolă, Tancuri și Automobile 
(Academia Tehnică Militară).;

b) să fi desfășurat o activitate de ce) puțin 5 ani in producție, in 
activitatea de proiectare sau cercetare științifică ori in învățământ, 
corespunzător specialității respective;

c) să aibă o bună reputație.
Pentru înscrierea la examen, candidații vor depune dosarele 

personale conținând următoarele acte:
a) cerere cu datele personale (nume, prenume, adresa, număr 

de telefon);
b) copie legalizată de pe diploma de absolvire a instituției de 

învățământ superior;
c) copie de pe Carnetul de muncă;
d) memoriu de activitate tehnică;
e) certificatul de cazier judiciar.
Data limită de primire a dosarelor la biroul central pentru 

expertize tehnice. București, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, et. II, 
camera 11, este 12 noiembrie 1999.

Dosarele se pot depune direct sau prin Birourile locale pentru 
expertize judiciare din cadrul tribunalelor.

Tematica de examen cuprinzând: I. Tematica de specialitate; 
II. Tematica privind cunoașterea actelor normative specifice 
domeniului; III Tematica privind cunoașterea dispozițiilor din Codul 
de procedură civilă. Codul de procedură penală și alte acte norma
tive care reglementează expertiza, drepturile și obligațiile 
expertului - se găsește la birourile locale pentru expertize judiciare 
din cadrul tribunalelor.

*•

EXTRAS DIN TARIFUL SERVICIILOR POȘTALE
VALABIL DIN DATA DE M.1D.19S9

A. SERVICII DE BAZĂ
I. OBIECTE DE CORESPONDENȚĂ Tarif anterior Tarif 04.10.1999
1. Scrisoare simplă, până la 20 g 1300 1500
2. Carte poștală simplă 600 700
3. Carte poștală ilustrată-fclicitarc
II. MANDATE

800 «00

1. Tarif de înregistrare
2. Tarif pe valoare, calculat astfel:

200 200

-până la 220.000 lei, de fiecare 100 lei 5% ■ 5%
sau fracțiune de 100 lei
-între 220.000-1.000.000 lei, la fiecare 1000 Ici sau 10%o I0%o
fracțiune ce depășește 220.000 lei, se adaugă

- peste valoarea de 1.000.000 lei, la fiecare 1000 lei 
sau fracțiune, se încasează
TARIFE PENTRU INDICAȚII SPECIALE

8%o 8%o

1. Tarif de recomandare 1400 1600
2. Tarif pentru remitere Expres 900 1000
3. Confirmare poștală de primire (AR) 1500 1700
4. Tariful serviciului Post Restant 1500 1600
SERVICIUL DE POȘTĂ RAPIDĂ PRIORIPOST
1. Pentru ficcprc expediție: 
până la 100 g 6400 6400
între 101 - 500 g 15.700 15.700
între 501 - 1000 g 26.200 26.200
între 1001 - 2000 g 39.500 39.500
peste 2001 g de fiecare 1000 g sau fracțiune di 1000 g
INDICAȚII ȘI SERVICII SPECIALE

10.300 10.300

1. Recomandat 13.100 14.500
2. Expres 7.700 8.500
3. Confirmare de prinjirc 13.100 14.500
4. Pentru valoarea declarată, pentru
fiecare 10.000 lej sau fracțiune dc 10.000 Ici

4.100 4.500

Jl WC! «effl!
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comunei
organizează, în data de 18 octombrie 1999, ora 

10, la sediul Primăriei
CONCURS pentru ocuparea postului de ȘEF 

SERVICIU GOSPODĂRIE COMUNALĂ Șl 
LOCATIVĂ.

Cererile de înscriere se depun la 
comunei Teliucu Inferior, până la data 
1999, ora 12.

Condițiile de participare și relații 
telefon 738115 sau 738105.

LUBRIFIN

sediul Primăriei 
de 10 octombrie

suplimentare la

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

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

defuncționare și reduce cheltuielile de întreținerepe benzina
9.

'1

SAKVOimto 15W/50 ■1
primul ulei parțial sintetic românesc

Anunț publicitar
Fondul Proprietății de Stat, în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 88/1997, modificată și completată de Legea nr. 99/1999, Titlul I, Art. 43, alin. (2), lit. B, pct. b), scoate la 

privatizare o societate comercială din județul Hunedoara, ce este cuprinsă în "Lista nr. 4, cu societățile comerciale oferite de FPS la privatizare”, publicată în presa scrisă națională 
și Internet.

Potențialii investitori, persoane fizice și juridice, române sau străine, interesați de societatea comercială prezentată anexat, se pot adresa la sediul FPS, unde are loc privatizarea.

Nr. crt. Denumire societate 
Localitate 

Adresa

Nr. registru 
comerțului

Cod fiscal

Obiect de activitate Capital 
social 

(mii iei)

Struct, acțio- 
nariat

(la data publ. 
prez, liste) %

Nr. total 
acțiuni

Procerit din 
cap. soc. 
oferit la 
vânzare %

Nr. acțiuni 
oferite 

ia vânzare

"T------------------------------------
UNDE VA AVEA LOC 

PRIVATIZAREA

1 Metalchim 
HUNEDOARA - DEVA 

str. 22 Decembrie, 
nr. BL. 4

J20/3/1991

2117172

Comerț cu ridicata 
al apar, de uz. gosp. 

și al apar, 
de radio tv

3382675 FPS 39,965
SIF 45,236

PPM 14,764
Alții 0,035

135307 39,965 54075

■

FPS - Hunedoara, 
str. 1 Decembrie, 

nr. 35, Deva, cod. 2700


