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CNH Petroșani a renunțat la 
un partener tradițional de 
aproape 100 de ani pentru

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

că nu-și plătește datoriile
Ca în fiecare an sezonul rece determină o creștere a 

consumului, respectiv a cererii de cărbune pe piața 
românească. Dacă în perioada estivală stocurile de cărbune 
livrat din Valea Jiului erau foarte aproape de limita lor 
superioară, ținând cont de capacitatea de stocare limitată a 
fiecărei termocentrale, în prezent stocurile de cărbune sunt 
în scădere, astfel că în această săptămână stocul de la 
Termocentrala Mintia era de 500.000 tone, iar cel de Ia CET 
Paroșeni de 100.000 tone. Deși stocurile sunt mari sunt totuși 
în scădere lucru ce arată clar că a crescut consumul de cărbune 
și că în perioada următoare CNH Petroșani nu va avea 
probleme legate de desfășurarea producției.

Insă problemele mari ale CNH Petroșani le reprezintă 
încasarea producției marfă. Principalul beneficiar al CNH, 
CONEL, are datorii la Compania Huilei din Petroșani de 
peste 100 miliarde lei lucru ce nu spune prea mult, deoarece 
cum spune consilierul CNH, Valeriu Butulescu, experiența 
cu CONEL este bună pentru că există un echilibru în sensul 
că această creanță se menține constantă, practic creanța 
CONEL fiind rezerva financiară pe care CNH se poate baza.

Insă altfel stau lucrurile în sectorul siderurgic, unde 
principalii beneficiari ai huilei din Valea Jiuluijiu se grăbesc 
să-și achite datoriile restante. .Valeriu Butulescu apreciază 
că: „un caz de-a dreptul clinic este fostul SIDERMET Călan 
care a fost divizat în 12 societăți comerciale și încă înainte

Mihaela FĂGAȘ, 
Petroșani
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De la cap se impute pestele

Cum să câștigi 
un milion

Județul 
Hunedoara

* / > Fj Fmi°‘

ANUL XI ■ Nr. 2498 ■ Marți, 12 octombrie 1999

La hibrizii de porumb Pioneer

Tehnologiile avansate 
asigură producții de 11,6-19,6 

tone știuleți la hectar

Am trăit să o auzim și să o 
vedem și pe asta împlinită. Deși 
situația în sine, adică să iei de 
pe spinarea acestui popor 
destul de oropsit un câștig de 
un milion de lei pe zi fără să 
faci aproape nici un fel de 
efort, este demnă de tot 
disprețul și sfidează orice lege 
a bunului simț. Oricine se 
întreabă, firește, ce merite au 
și ce fac concret acești 
oameni care ajung să ia peste 
365 milioane lei pe an? Dar 
mai întâi trebuie să precizăm 
că lucrurile s-au întâmplat cu 
unii salariați suspuși pe la FPS, 
care s-au băgat cu coada prin 
tot felul de AGA, consilii de 
administrație și alte organisme 
create de această instituție pe 
la societățile comerciale sau la 
regii din raza sa de activitate,

cu toate că unele dintre 
acestea au avut o activitate 
falimentară.

Controlul efectuat din 
partea Guvernului la FPS, care 
era bine dacă se făcea mai 
devreme pentru a găsi și 
stopa marile nereguli ce s-au 
constatat abia de curând, nu 
lasă nici un dubiu asupra 
faptului că la originea 
matrapazlâcurilor săvârșite 
stau niște principii clientelare, 
care erau înfierate înainte de 
1966 pentru ca apoi să fie 
promovate pe scară largă de 
fosta opoziție și de actuala 
putere.

Cu toate că, potrivit legii 
de înființare, trebuia ca acum

Nicolae TÎRCOB

Cum este anotimpul 
culesului roadelor toamnei, la 
sfârșitul săptămânii trecute, 
specialiști de la DGAIA și OJCA 
Hunedoara-Deva, de la unități de 
producție și cultivatori de 
porumb și-au dat întâlnire la lanul 
de porumb din Băcia, cultivat cu 
hibrizi din marca Pioneer, lotul 
respectiv fiind lucrat sub formă 
de arendă de către SC 
Marmosim Simeria. Aici au fost 
prezentate și apreciate pe viu 
rezultatele înregistrate în câmpul 
demonstrativ și în cultura mare 
la cei 20 de hibrizi din grupele 
extratimpurii, timpurii, semitimpurii 
și tardive.

După ce dl ing. loan Dărăbanț,

t
directorul zonei a Vll-a centrale 
a firmei Pioneer Hi-Bred Speds 
Agro SRL, a prezentat 
obiectivele urmărite, dna ing. Ana 
Maria Udrescu, care s-a ocupat 
efectiv de conducerea 
tehnologiei (împreună cu ing. I. 
Boldea), a detaliat condițiile în 
care au fost realizate lucrările 
specifice culturii porumbului. 
Terenul pe cele 100 ha destinate 
culturii porumbului a avut ca 
plantă premergătoare grâul, 
terenul fiind ogorât în toamnă. în 
primăvară s-a făcut discuitul și 
o lucrare cu combinatorul, după 
care s-a realizat semănatul, 
acțiune finalizată la sfârșitul 
primei decade a lunii mai. Pentru

(Continuare în pag. 2)

fertilizare s-au aplicat câte 100 
kg îngrășăminte complexe la 
ha, iar erbicidarea s-a făcut cu 
Froutier-2l/ha, Onezin-4kg/ 
ha și Merlin -120 g/ha, aplicate 
în amestec, nemaifiind nevoie 
de nici o altă lucrare de 
întreținere. De menționat că 
densitatea asigurată a fost de 
peste 60.000 plante la ha la toți 
hibrizii cultivați. Ca o observație 
de fond, notăm că în situația 
când s-ar fi asigurat suportul 
de hrană necesar plantelor, 
mărind cantitatea de 
îngrășăminte complexe, 
producția ar fi fost sensibil 
sporită.

Inginerul Boldea a ținut să 
arate că la fața locului se poate 
vedea concret care este 
potențialul real de producție al 
terenurilor noastre, precum și 
locul ce-l ocupă respectarea 
tehnologiei pentru a pune în 
valoare capacitatea 
productivă a solului.

Prezent la acțiune, dl pre
fect Nicolae Stanca a adresat 
felicitări specialiștilor și i-a 
îndemnat pe cultivatorii de 
pbrumb să folosească hibrizi

ușor față de 
precedent, 

fi variabil, 
sufla slab la

Vremea va fi în 
general frumoasă și se 
va încălzi 
intervalul 
Cerul va 
Vântul va
moderat din sector nord- 
vestic. Dimineața, izolat, 
se va semnata ceață. 
Temperaturile maxime 
vor fi cuprinse între 16 și 
21 grade iar minimele 
între 4 și 9 grade Celsius. 
(Lăscuț Micloșoni)

WEST BANK)

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)

DEVA, Bd. Decebal, 
Bl. E parter 

Telefon 234480 • 
Fax 234483 

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

întâlnire cu
deputatul 

Vasile Lupu
Sâmbătă, 9 octombrie a.c., deputatul Vasile 

Lupu, vicepreședinte al Camerei Deputaților și 
al PNȚCD, s-a aflat în județul nostru, respectiv 
la Geoagiu și Densuș, unde s-a întâlnit cu 
specialiști agricoli de la DGAIA, OJCA, 
OCAOTA, SCDP Geoagiu, cu producători 
agricoli din zonă. împreună cu Vasile Lupu au 
mai participat la întâlnire deputății PNȚCD 
Gabriela Radu, Cornel Sturza Popovici și Liviu 
Petreu.

Cu acest prilej s-au abordat probleme legate 
de aplicarea Legii 18/1991 și Legii 169/ 1997, 
precum și de prevederile proiectului Legii Lupu, 
care aduce modificări și completări la legile 
fondului funciar. întâlnirea s-a bucurat de 
interes din partea participanților, totodată 
apreciindu-se rolul și aportul specialiștilor 
agricoli din județul nostru la realizarea 
programelor stabilite pentru Agricultură.

Nicolae TÎRCOB

RANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILOR
Anunță modificarea nivelului dobânzilorîn lei ce se plătesc la disponibilitățile 

din contul curent și depozite la termen, începând cu 7 octombrie 1999, astfel: 
II 1 1' _________________________________________ în procente pe an %_______

Conferința Națională a Partidului
Democrației Sociale

persoane juridice, 
unități de cult, 
alte instituții și organisme

persoane fizice

1. Disponibilități din conturi curente 12% 10%
2. Depozite pe termen de 

-1 lună 44% 49%
-2 luni 44% 49%
-3 luni 45% 50%
-4 luni 45% 50%
-6 luni 46% 51%
-9 luni 46% 52%
-12 luni 47% 53%

La depozitele pe termen de 1 lună se asigură o fructificare superioară a economiilor prin 
CAPITALIZAREA DOBÂNZII.

Limita minimă pentru constituirea unui depozit este de 15 milioane lei pentru persoane 
juridice ți 300 mii lei pentru unitățile de cult și persoanele fizice.

Pentru depozitele de minimum 100 milioane lei SE POT NEGOCIA NIVELE MAI MARI 
ALE DOBÂNZILOR la sediile Sucursalei Deva și Agențiilor din:

• Brad, str. Republicii, bl.6.
* Orăștie, b-dul Eroilor, bl. C2.

Hoțeg^șțnT^VIadimireșcu^bL Șl^^^^^^^^^^^^^^^^,

PDSR oferă soluții 
uentru problemele 

societății românești , »
Conferința Națională a Partidului 

Democrației Sociale din România, eveniment 
care a avut loc la București în 9 octombrie 
a.c., a fost un moment extrem de așteptat nu 
doar de mass-media, ci chiar de propriii 
membri ai partidului, dornici să afle noua 
strategie politico-economică, acum când 
alegerile generale bat la ușă. Având o 
incredibilă creștere în sondajele de opinie, 
PDSR se vede dintr-o dată încărcat cu o imensă 
responsabilitate, responsabilitatea scoaterii 
României din profunda criză prin care trece. 
Din documentele adoptate la Conferința 
Națională s-a văzut însă că PDSR este un partid 
matur, pregătit să gestioneze nu doar propriul 
succes, ci și țara. Au fost adoptate măsuri

Andrei NISTOR
(Continuare în pag. 2)
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Cum să câștigi un 
milion tie lei pe zi

(Urmare din pag. 1).

să fi dispărut, FPS-ul continuă 
să-și prelungească agonia spre 
disperarea poporului din a cărui 
avere se înfruptă cu vârf și 
îndesat, privatizând după 
metode obscure și trăgând - 
cum s-a demonstrat - șpăgi 
serioase. Bineînțeles că 
profitorii resping orice acuzații, 
considerând că lor li se cuvine 
totul fără să dea nimănui 
socoteală. Raportul Guvernului a 
scos în evidență marile găinării 
și afaceri de pricopsire, dar n-a 
prea spus nimic în legătură cu 
măsurile luate, cu recuperarea 
prejudiciului adus societății în 
ansamblul său. Pe lângă cei 
15.000 de specialiști ai actualei 
puteri, în organismele inventate 
de FPS au mai fost introduși, 
pentru a avea acoperire totală, 
și alți colaboratori. Preferații și 
protejații însă (culmea!) au fost 
băgați fiecare cu forța în peste 
20 de organisme, faptul că un 
medic veterinar făcea parte din 
mai multe comisii de cenzori la 
firme ce nu aveau nici în clin nici 
în mânecă cu meseria sa 
întrecând orice imaginație. Fără 

ka avea și respecta - cazuri au 

(Fără gaz, apă dar cu asfalt!)
Dacă sătenii din Sâncrai nu au nici gaz metan în case și nici de 

alimentare cu apă potabilă nu beneficiază, ce s-au gândit autoritățile ■ 
locale? Să le asfalteze drumul ce leagă satul de orașul Călan. 
Astfel, aproape 3 km de drum de țară va fi transformat Intr-unui de 
asfalt. Poate așa se va introduce, din nou, transportul în comun pe 
traseul Sâncrai - Călan și oamenii vor renunța să treacă dealul ca 
să ajungă în oraș.

( Crucea Roșie la Călan j
începând din această lună și la Călan va funcționa un sediu al 

Crucii Roșii. Reprezentanți ai organismului amintit din Germania au 
finanțat aproape în întregime acest nou punct de lucru. Melania 
Roman, președinte la subfiliala Crucii Roșii din Călan, ne-a precizat 
că aici va funcționa un cabinet medical și de asemenea se vor 
desfășura cursurile școlii de surori medicale. Reprezentanții 
germani au adus la Călan mobilier și aparatură necesară 
desfășurării activității.

(fcimitirul se construiește, urmează capela!)
Din luna martie a acestui an, la Călan au demarat lucrările pentru 

construcția unui cimitir nou. Autoritățile locale nu au avut încotro și 
au fost nevoite să declanșeze construcția pentru că cimitirul vechi 
era plin ochi. Pe o suprafață de peste 1 hectar sunt preconizate mai 
mult de 3.000 de locuri de veci. Până acum s-au cheltuit 160 milioane 
de lei în acest scop. împrejmuirea este gata și urmează să fie 
făcute aleile, și compartimentarea locului. Pe lângă acest cimitir 
conducerea Primăriei Călan mai vrea să ridice în viitor și o capelă, 
mai ales că orașul Călan nu beneficiază de o asemenea construcție.

Sorina POPA

E orașul tău! E afacerea ta! E ghidul tău! inscrie-te și tu în Pagini Aurii, ediția de Hunedoara: o nouă promisiune 
ce va deveni in curând realitate.

Urmează Hunedoara, unde înscrierile în Pagini Aurii, ediția 
locală, sunt în plină desfășurare.

Inscrie-te acum!
Pentru mai multe informații, contactați-ne telefonic la (01) 20 20 900 ți (056) 194.049 
sau vizitați-ne la www.paginiaurii.ro

ÎN CURÂND, FIECARE JUDEȚ CU EDIȚIA 
SA LOCALĂ A GHIDULUI PAGINI AURII
Ghidul Pagini Aurii s-a distribuit deja în 27 de județe!

Pagini Aurii
• Ghidul complet al persoanelor juridice din Hunedoara.
• Cuprinde lista oficială a abonaților telefonici din Hunedoara.
• Cea mai bună clasificare.
• Ușor de consultat.
• La îndemâna clienților 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an.
• Distribuit gratuit.

bști în Pagini Aurii, 
r x- T deci exiști.

existat suficiente și în județul 
nostru - nici un fel de criterii 
de competență sau selecție, 
din AGA și CA au făcut parte 
favoriții FPS-iștilor, ca urmare 
unii neavând nici un fel de 
contribuție - decât cea de a-și 
încasa onorariile grase - la 
mersul activității firmelor cu 
capital majoritar de stat, 
făcând astfel jaf în vistieria 
statului și împingând și mai 
tare în pierderi unele unități cu 
capital majoritar de stat.

Colac peste pupăză, 
pentru ca tacâmul să fie 
complet, s-au mai făcut, în 
perioada controlată, cheltuieli 
de 1,5 miliarde lei în 
străinătate fără ca rezultatul 
să se regăsească într-o 
activitate mâi bună. Uite așa 
se “sacrifică" aleșii poporului, 
deoarece la instalare actuala 
putere a spus că poporul s-a 
sacrificat detul și a venit 
rândul lor. Este bine așa, nu? 
Să nu uităm că și la AVAB s-a 
ajuns la peste 100 milioane 
salarii lunar, asta însemnând 
mai mult de 3 milioane lei pe 
zi. Este și asta o altă 
performanță a actualei puteri, 
nu?

foarte clare privitoare la strategia partidului de 
scoatere a țării din criză, fiind “șlefuită” și 
imaginea de partid conservator pe care o are în 
occident. De altfel, marea încercare pentru 
PDSR nu este succesul în alegeri, ci felul în 
care vor evolua relațiile cu vestul. în acest sens 
a fost reconfirmată opțiunea pentru integrarea 
în instituțiile europene, susținându-se că PDSR 
este cu adevărat un partid social-democrat mo
dern, un partid reformator, un partid care știe cu 
exactitate ce măsuri trebuie luate pentru ca țara 
să se îndrepte către acest obiectiv fără însă a 
afecta nivelul de trai al românilor.

Lucrările Conferinței Naționale au început cu 
prezentarea Raportului Politic al Consiliului 
Național al PDSR, document care chiar din titlu 
încearcă să arate orientarea partidului. Este 
vorba despre strategia scoaterii din criză a țării 
și relansarea economică. Raportul a fost 
prezentat de către președintele PDSR, dl. Ion 
Iliescu, domnia sa afirmând de la început că 
trebuie trecut peste criticile la adresa puterii, 
astfel încât să se poată da cât mai multe 
răspunsuri problemelor actuale: “Pentru ca 
această Conferință să prezinte un succes, ea 
trebuie să depășească pragul obișnuitelor și 
cunoscutelor critici la adresa puterii - de altfel 
necesare - dar cel mai important este să dăm 
răspunsuri la întrebările și neliniștile cetățenilor 
și să oferim soluții la problemele economiei și 
societății românești. Unul dintre principalele 
mesaje ale Conferinței trebuie să fie acela că 
PDSR a evoluat odată cu societatea, că este 
mai bine pregătit să răspundă nevoilor ei și mult 
mai apt pentru o bună guvernare a țării.” 
Reconstrucția, modernizarea și dezvoltarea 
societății românești vor fi abordate într-o 
concepție dictată de criterii de competență și 
alocare eficientă a resurselor de care va dispune 
țara. în tot acest mecanism statul este cel chemat 
să preia unele responsabilități în viața 
economică, fără însă a altera statutul economiei 
concurențiale.

Prim-vicepreședintele PDSR, dl Adrian 
Năstase, a afirmat în cuvântul domniei sale că 
PDSR are o misiune istorică de salvare și

(Urmare din pag. 1)

de divizare avea să plătească 
CNH o datorie de peste 40 
miliarde lei la valoarea anilor 
’84-'86, perioadă din care 
Combinatul Călan a încetat 
să mai achite producția marfă- 
livrată din Valea Jiului”. 
Acest blocaj financiar a dus 
la întârzierea plății salariilor 
la mineri - lucru extrem de 
neplăcut și cu numeroase 
consecințe în plan social.

Așa cum spunea Valeriu 
Butulescu, „SIDERMET 
Călan a recurs la o soluție 
imorală, atunci când și-a 
divizat patrimoniul a creat o 
societate fantomă, care este 
din start moartă; practic 
născută moartă în 
patrimoniul căreia intră doar 
un morman de fiare vechi, în 
contul căreia au trecut

pdsr oferă soluții
9

reconstrucție a țării. în acest sens există mai 
multe obiective tactice pentru oprirea declinului 
economic, ele cuprinzând măsuri excepționale 
de oprire a sărăcirii populației și a recesiunii 
economice, de stopare a procesului de 
înstrăinare a avuției naționale și intrare a statului 
în atribuțiile sale constituționale. Pentru a crea 
condiții normale de lucru societăților comerciale 
viabile, principalele măsuri vizează: trecerea la 
deblocarea economică generală, în primul rând 
prin susținerea activității de export și printr-o 
mai bună desfășurare a fluxurilor financiare, 
îmbunătățirea sistemului de creditare, utilizarea 
surselor din privatizare prioritar pentru 
retehnologizări, reduceri temporare ale unor 
importuri ce pot fi ușor substituite cu produse 
din producția autohtonă, încetarea procedurilor 
de încurajare a nemuncii și de stimulare a forței 
de muncă în scopul creșterii eficienței acesteia. 
Pentru societățile comerciale fără perspectivă 
acțiunea de lichidare va fi precedată de 
rezolvarea problemelor sociale prin diverse 
programe de recalificare și creare de noi locuri 
de muncă. Toate măsurile ce vor fi luate de PDSR 
yor conduce la preponderența proprietății pri
vate în economie.

în primele' luni ale noii guvernări prioritare 
vor fi politicile de protecție socială, adică 
realizarea unei supravegheri riguroase a 
prețurilor mai ales în cazul produselor și 
serviciilor cu regim de monopol. Se va urmări 
stabilizarea prețurilor energiei electrice și 
termice, serviciilor de comunicații și transport, 
precum și reduceri de TVA la unele produse 
alimentare; se vor lua măsuri severe pentru 
limitarea speculei cu produse alimentare și se 
va opera o indexare a pensiilor cu cel puțin 
80% din rata inflației. Există de asemenea o 
strategie pe termen mediu și lung a PDSR, toate 
aspectele vieții sociale, culturale, economice 
și politice fiind tratate distinct în toate 
documentele Conferinței. PDSR se prezintă, 
așadar, cu o ofertă concretă, cu măsuri 
punctuale de scoatere a țării din criză, fără a 
face promisiuni care nu vor putea fi puse 
niciodată în practică.

CNH Petroșani
datoriile către CNH 
Petroșani.” Practic CNH a 
trebuit să-și ia gândul de la 
acești bani, deoarece o 
acționare în judecată a 
Sidermet Călan se va solda cu 
alte cheltuieli ce vor trebui 
trecute la pierderi.

Chiar și după această 
problemă, veche din anii 84- 
86, CNH - Petroșani, 
considerând Sidermet Călan 
un partener tradițional cu 
care se colaborează de aproape 
100 de ani, și la presiunile de 
la București și Hunedoara, a 
reluat colaborarea livrând din 
nou cărbune. Insă această 
reluare a colaborării a mai 
acumulat o datorie a 
Călanului către CNH de încă 
21 miliarde de la cele 40 

miliarde restante.
Așa stând lucrurile 

CNH-Petroșani a sistat 
orice fel de colaborare cu 
Sidermet Călan, regretând 
situația creată, Valeriu 
Butulescu ne-a declarat: 
„ne pare rău de situația 
Călanului, însă indiferent 
de consecințe nu le mai 
dăm cărbune pentru că de 9 
ani ei nu au făcut nici un 
pas în vederea recuperării 
de către noi a banilor pe care 
ei ni-i datorau. Noi nu ne 
permitem să ne periclităm 
propriile interese și să 
lăsăm oamenii fără salarii 
numai ca să facem 
respirație artificială unei 
societăți care și așa, nu are 
viață lungă.

Tehnok>si9e 
avansate

(Urmare din pag. 1) 

valoroși, deoarece chiar dacă 
sămânța este mai scumpă, 
rezultatele nu întârzie să se 
vadă în producție.

Dl ing. Nicolae Gribincea, 
consilier al firmei Pioneer 
(unde-și desfășoară 
activitatea din 1981), a 
detaliat comportamentul 
hibrizilor de porumb din 
fiecare grupă, subliniind 
caracteristicile acestora și 
făcând în același timp 
recomandări în legătură cu 
menținerea, extinderea sau 
scoaterea din cultură a unor 
hibrizi așa-ziși îmbătrâniți. 
Pentru a se putea menține 
competiția, se consideră că 
un hibrid îmbătrânește cam 
după zece ani de cultivare, 
un hibrid fiind considerat 
performant timp de 4-5 ani. 
Rezultatele din câmpurile 
demonstrative și cele de 
producție au arătat că 
pentru condițiile județului 
nostru sunt adaptați, având 
calitate și plasticitate, hibrizi 
precum sunt Elita, Helga, 
Tirabella, Clarica, Benicia și 
alții. în cazul hibridului Stira 
se va restrânge aria de 
cultivare având în vedere că 
are 14 ani de când se 
cultivă.

Deși sunt productivi și 
performanți, hibrizii 
semitardivi și tardivi nu 
găsesc cele mai bune 
condiții de cultivare, 
ajungând mai târziu la faza 
de recoltare. Firește că orice 
alte informații detaliate 
privind hibrizii recomandați, 
tehnologiile ce trebuie 
aplicate, substanțele 
chimice utilizate și tot ceea 
ce se va întreprinde în 
scopul valorificării 
potențialului productiv al 
pământului, având în vedere 
faptul că în acest an la Băcia 
producțiile medii la ha 
realizate la cei 20 de hibrizi 
s-au situat între 11,6-19,6 
tone știuleți la hectar, se pot 
obține de la distribuitorul 
autorizat pentru județul 
nostru. Făcând transfor
mările în producție boabe 
STAS, la umiditatea de 14 la 
sută, recolta a oscilat între 
8,8 și 12,3 tone la hectar.

Partidul 
Pensionarilor 
din România 

Organizația 
Orășenească 

Hațeg 
invită toți pen

sionarii din orașul 
Hațeg și comunele 
din Țara Hațegului 
la Adunarea Gene
rală ce va avea loc 
în ziua de joi, 14 
octombrie 1999, ora 
12,00, în sala de 
spectacole a ora
șului Hațeg (lângă 
liceu).

Comitetul

http://www.paginiaurii.ro
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Tricolorii s-au calificat' 
pentru turneul Anal al 

Campionatului European 
“2000”

în ultimul meci din grupa a Vll-a

LIECHTENSTEIN - 
ROMÂNIA 0-3

CLASAMENTUL GRUPEI AYII-â"
Rezultatele meciurilor din 9 

octombrie 1999: Liechtenstein - România 
0-3; Portugalia - Ungaria 3-0; Azerbaidjan - 
Slovacia 0-1.

1. ROMÂNIA 10 7 3 0 25-3 24
2. Portugalia 10 7 2 1 32-4 23
3. Slovacia 10 5 2 3 12-9 17
4. Ungaria 10 3 3 4 14-10 12
5. Azerbaidjan 10 1 1 8 6-26 4
6. Liechtenstein 10 1 1 8 2-39 4

Odată cu încheierea celor 90 de mi-
mite de joc, din ultima partidă a trico
lorilor din grupa a Vll-a preliminară cu 
Liechtenstein, românii au mai adăugat o 
filă glorioasă în istoria fotbalului nostru, 
clasându-se pe primul loc, ceea ce le-a 
asigurat promovarea directă la turneul 
final - EURO 2000 ce se va desfășura anul 
viitor în Belgia și Danemarca. Și de 
această dată, ai noștri și-au asigurat 
lejer victoria cu scorul de 3-0, prin go
lurile înscrise de Roșu și Gonea (de două 
ori). Așa cum era de prevăzut, gazdele n- 
au fost în stare să pună cu adevărat în 
pericol poarta apărată de Slelea (care a 
șomat mereu), firavele atacuri din prima 
repriză ale adversarului erau destrămate 
10-15 metri după ce se trecea în jumă
tatea de teren a românilor. Gazdele au 
fost preocupate în primul rând să nu pri
mească gol. Și au reușit să mențină scorul 
alb până în minutul 26 când, la un nou 
atac al românilor, se schimbă tabela de 
marcaj: o acțiune ofensivă pe partea 
dreaptă a tricolorilor, mingea ajunge la 
Florentin Petre aflat în careu, acesta 
șutează spre poartă, balonul este respins 
până la Roșu care înscrie cu un șut bine 
plasat, aducând bucurie în tabăra ro
mânilor și numeroșilor telespectatori și 
ascultători la radio. Tricolorii, dominând 
autoritar mijlocul terenului, s-au menți
nut în atac, ocaziile ivite la poarta lui 
Jehle fiind ratate.

In partea a doua a meciului, trico
lorii, siguri pe ei și pc victorie, îi (in la 
respect pe mai puțin experimentalii adver
sari ce căutau și ei să se apropie de poar
ta lui Stelea, izbutind cu greu să pună în 
pericol apărarea bine organizată de Gică 
Popescu. In min. 53, lui Thomas Beck, 
arbitrul îi arată cartonașul roșu după un 
fault la Nanu și tricolorii își accentuează 
din nou presingul la poarta lui Jehle. 
Victor Pițurcă face o schimbare inspirată 
(Ganea ia locul lui Moldovan) și în mi
nutul 65 ex-rapidistul majorează scorul la 
2-0 după o excelentă cursă a lui D. Pe
trescu și apoi, în min. 74, tot Ganea, la o 
centrare de pe stânga, reia mingea cu 
capul în plasă, 3-0, consfințind scorul 
final al acestei partide, tricolorii cla
sându-se pe primul loc al grupei. Și în 
ultimul meci din turul preliminar, Gică 
Hagi a fost creierul și mintea limpede a 
tricolorilor ce promit o evoluție pe mă
sura valorii lor și la turneul final, unde 
vor înfrunta adversari puternici, din rân
durile celor calificați: Italia, Norvegia, 
Spania, Iugoslavia, Cehia, Portugalia, 
Belgia și Olanda. Ce ne vor hotărî sorții.

ROMÂNIA: Stelea, O. Petrescu, Cibo- 
tariu, Gh. Popescu, Nanu, FI. Petre, 
Gâlcă (75 Lupescu), Hagi (75 Stângă), 
Moldovan (62 I. Ganea), Adrian llie.

A arbitrat la centru A. Bontenko (Rusia).
Sabin CERBU k_________________ "________J

Gimnastică

Echipa feminină a 
României - calificată în 
finala Campionatelor 

Mondiale
Palatul Sporturilor din Tianjin (China) găz

duiește, începând de vineri, cea de-a 34-a ediție 
a Campionatelor Mondiale de Gimnastică spor
tivă. Competiția este cea care va permite și 
calificarea pentru Jocurile Olimpice de anul 
viitor, programată în Australia - la Sydney.

Se pare că teama antrenorilor noștri în 
ceea ce privește condițiile de concurs a fost 
neconfirmată, fetele având evoluții constant 
bune și au reușit după două zile să ocupe locul 
I cu 154.394 pct., fiind urmate de 2. RUSIA - 
153.576 pct.; 3. UCRAINA -151.970; 4. CHINA - 
151.720 pct.; 5. SUA - 151.001 pct.; 6. 
AUSTRALIA-150.668 pct.

Maria Olaru, cea care reprezintă clubul 
devean la această competiție se află pe primul 
loc în clasamentul pentru desemnarea meda
liatelor la individual compus cu un total de 
38.792 pct., fiind urmată de Andreea Răducan - 
38.755 pel, Svetlana Horkina (Rusia) și Simona 
Amânar.

în finalele pe aparate programate vineri și 
sâmbătă, Maria Olaru va evolua la sărituri 
alături de Simona Amânar, paralele și bârnă, 
împreună cu Andreea Răducan, iar la sol vom fi 
reprezentate de Simona Amânar și Andreea 
Răducan.

Reamintim că în toate cele trei concursuri - 
atât cel pe echipe - finală, individual compus 
sau finale pe aparate nu se ține cont de rezul
tatele din calificări.

Astăzi, este primul examen dificil pentru 
fetele noastre, fiind programată finala pe 
echipe. Desigur că Rusia și China vor încerca 
să pună piedici gimnastelor noastre în lupta 
pentru un nou titlu mondial - cel de-al patrulea - 
, care se pare că este posibil de obținut.

Echipa masculină a țării noastre a reușit să 
își atingă obiectivul - calificarea la J.O. de la 
Sydney, chiar dacă a avut în componență 
câțiva tineri debutanți: Marius Urzică și Rareș 
Orzața vor fi prezenți în finalele pe aparate de 
sâmbătă și duminică.

* * *

O altă tânără speranță a gimnasticii hune- 
dorene, Oana Ban, a reușit să se afirme la una 
dintre cele mai importante competiții interna
ționale din acest sezon -Cupa Kunichi - desfă
șurată la Tokyo. Promovată în această vară la 
lotul național de senioare - Oana Ban s-a clasat 
pe locul II la individual compus, urmată fiind de 
Andreea Ulmeanu, cea care apoi s-a deplasat 
în China pentru C M.

Oana Ban a cucerit locul I la sărituri, cu o 
execuție apreciată de arbitrele din concurs, iar 
Ulmeanu s-a clasat pe locul III la sol.

Nicolae GAVREA

t> DIVIZIA 82
Un rezultat nedrept 
pentru hunedore’d

"U” CLUJ - 
CORVINUL 

1-0
Sigur, s-au mai văzut 

multe meciuri în care o echipă 
controlează perioade mari 
jocul în deplasare, își creează 
ocazii de a înscrie, și în ulti
mul minut de joc, adversarul 
beneficiază de o lovitură libe
ra, din care marchează golul 
victoriei! Așa s-a întâmplat 
sâmbăta trecută Corvinului în 
meciul său cu "U" Cluj. Și de 
această dată, hunedorenii s- 
au prezentat foarte bine la un 
meci în deplasare, tânăra for
mație aliniată de Victor Roșea 
dovedind omogenitate și o 
extremă mobilitate. După pri
mele minute ale jocului s-a 
văzut că marcajul hunedo- 
renilor, îndeosebi la "vârfurile" 
Marius Popescu (readus la 
Cluj) și ex-hunedoreanul M. 
Dăscălescu, funcționează cu 
eficiență, oaspeții au trecut la 
contraatacuri tăioase la poarta 
lui Mâcnea și treptat au domi
nat perioade îndelungate, în 
repriza a doua creându-și și 
ocazii de a înscrie, dar nici o 
acțiune n-a putut fi finalizată 
de Mitrică, Șandor și alți coe
chipieri. Minute în șir banca 
tehnică, suporterii hunedoreni 
din tribună sperau că totuși 
golul o să cadă. N-a fost așa. 
în finalul jocului, gazdele bene
ficiază de o lovitură liberă. 
Marius Popescu ridică mingea 
în careu și Târnoveanu reia 
balonul cu capul în plasă 1-0! 
Bafta clujenilor, neșansa hu- 
ned.orenilor într-o partidă în 
care au fost superiori adver
sarului. Corvinul a lăsat o fru
moasă impresie la Cluj, ca și 
la Arad și Tg. Mureș, ceea ce 
este foarte important pentru 
tânăra echipă hunedoreană. 
Urmează alte jocuri, prilej de a 
acumula noi victorii. Prima, 
sâmbăta viitoare, la Hunedoa
ra, cu FC Bihor.

CORVINUL: Rahoveanu, 
Rus, Andrei, Gheară, Haidi- 
ner, Schiau, Mocioi, Mitrică, 
Șandor, Stare, Ocneanu.

C. SANDU

Jfr DIVIZIA

O DIVIZIA 82
Rezultatele etapei a 11-a: FC Drobeta Tr. S - 

Flacăra Rm.V. 1-1; Electro Craiova - Mineral Motra 
2-1; ASA Tg. Mureș - Gaz Metan 0-0; U.M.Timișoara 
- Chimica Tâmăveni 1-1; “U" Cluj - Corvinul Hd. 1-0; 
Apulum A.l. - UTA 0-0; ARO C-lung - Olimpia Satu 
Mare 2-0; Politehnica Timișoara - Jiul Petroșani 3-0; 
FC Bihor Oradea - Inter Sibiu 0-0.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: UTA - “U" Cluj; Minerul 
Motru - ASA Tg. Mureș; Gaz Metan - Apulum; 
Flacăra R.V. - Electro; Chimica - FC Drobeta; 
Olimpia - U.M. Timiș; Corvinul - FC Bihor; Jiul - 

kARO C-lung; Inter Sibiu - Poli Timișoara.

1. ARO C-LUNG 11 7 1 3 19-6 22
2. Corvinul 11 7 1 3 20-9 22
3. UT Arad 11 6 2 3 20-9 20
4. Inter Sibiu 11 6 2 3 15-11 20
5. Gaz Metan 11 5 4 2 16-9 19
6. ASA Tg. Mureș 11 5 3 3 18-7 18
7. Apulum A.l. 11 5 3 3 15-12 18
8. “U” Cluj 11 5 2 4 14-14 17
9. Electro Cv. 11 5 1 5 19-20 16
10. Drobeta Tr. S. 11 4 3 4 14-13 15
11. Chimica Tr. 11 4 2 5 10-18 14
12. Poli Timiș. 11 3 4 4 15-16 13
13. U.M. Timiș. 11 3 4 4 17-24 13
14. FC Bihor 11 3 3 5 10-19 12
15. Jiul Petroșani 11 3 2 8 6-21 11
16. Olimpia S.M. 11 2 4 5 9-13 10
17. Min. Motru 11 2 2 7 11-20 8
18. Flacăra Rm. V. 11 1 3 7 8-15 6

' Mai greu decât s-a ' 
prevăzut

CETATE DEVA - 
GLORIA REȘIȚA 

1-0
Discutând înaintea înce

perii acestei partide cu antre
norul principal al devenilor, 
Ionel Stanca, acesta se arăta 
foarte preocupat de dezno
dământul întâlnirii: “Este o 
echipă foarte experimentată, 
are știința jocului și în depla
sare, ca acasă. îi cunosc eu 
bine, băieții mei trebuie să se 
întrebuințeze serios pentru a 
ne apropia victoria." Și până la 
urmă, așa a fost!

De la primul fluier al arbi
trului Dumitru Robert George 
din Brașov, apărarea reșițe- 
nilor, excelent 
dirijată de 
Tuluc, a reușit 
să țină la cât 
mai mare
distanță de careul lor jocul, 
promovând un marcaj sever 
la cei mai periculoși atacanți 
deveni, puține acțiuni ofensive 
având șanse de finalizare în 
careul lor. Din aceste motive, 
abia în min. 33, am notat primul 
șut periculos pe spațiul porții 
lui Boșca, de către Chiliman și 
apoi, în min. 42, Luca, în careu, 
s-a aflat foarte aproape de 
gol.

Repriza a I l-a a fost abor
dată cu aplomb de către 
gazde, trebuind să se între
buințeze serios pentru a înge
nunchea pe oaspeți, care, la 
rândul lor, prin Ababi, Ciurea 
(foarte activ) răspund cu câ
teva acțiuni ce se puteau sol
da cu goluri, salvate miraculos 
de trei ori de către portarul 
Maria. în min. 66, Eșanu ra
tează și el o mare ocazie, 
mingea trimisă spre plasă 
este respinsă de Bercsenyi 
de pe linia porții, în corner. 
După executarea loviturii Popa 
expediază balonul în bară, re
vine la Szidorak care trimite 
pe lângă stâlpul porții! Trei 
ocazii într-un minut de joc. în 
min. 74, se face dreptate: la o 
învălmășeală în fața porții, 
Popa deviază balonul în plasă: 
1-0 pentru gazde. O victorie la 
limită, dar vârtos muncită de 
deveni.

CETATE: MARIA, Berin- 
dei, TĂNASĂ, Voinea, Arde- 
leanu, Naniu (77 Răducă- 
nescu), LUCA, POPA, Szi
dorak, Chiliman (51 Eșanu), 
Gigi Ștefan (89 Stanciu).

S. CERBU -_____________  _ ______ >

MINERUL CERTEJ 
METALURGISTUL 
CUGIR 4-2 (2-1)

Semieșecul din derby-ul cu 
rivala Cetate Deva s-a resimțit 
atât în formula de start cât și în 
modul cum au tratat elevii antre
norilor loan Petcu și Dumitru 
Gălan partida cu echipa din 
Cugir. Spre deosebire de partida 
cu Deva, minerii au abordat jo
cul mai puțin concentrați, cre
zând că victoria va veni de la 
sine, urmare a experienței și 
valorii lor superioare.

Dar deși minerii au dominat 
cu autoritate și au beneficiat de 
câteva ocazii uriașe, cei care au 
deschis scorul au fost oaspeții, 
în minutul 25, Repede a inter
ceptat o degajare greșită a lui 
Dobre, l-a deschis pe Țiplea 
care a centrat în careu de unde 

Jula a reluat cu 
latul: 0-1. Apa
tică până în 
acel moment

din cauza "momentului Deva", la 
0-1 (culmea) galeria gazdelor a 
revenit la sentimente mai bune și 
și-a încurajat echipa. în 
consecință, minerii s-au trezit și 
după doar patru minute au 
reușit egalarea: Chezan a 
centrat precis, Tăgârță a reluat 
cu capul, iar Rădos a punctat, 
reluând în plasă mingea boxată 
de portarul Groza: 1-1.

în repriza secundă iureșul 
minerilor s-a întețit. în minutul 50, 
la o fază care nu anunța nimic, 
Ocolișan a reușit o execuție de 
excepție înscriind cu un șut 
surprinzător la colțul lung: 2-1. 
Au urmat apoi două goluri ale lui 
Rădos, unul din penalty (min. 
56) și altul în urma unei lovituri 
de colț (min. 73), iar scorul a luat 
proporții: 4-1. După ce minerii au 
redus turația motoarelor, oaspeții 
au reușit să reducă din handi
cap, Repede înscriind în minutul 
88 în urma unei intercepții a lui 
Popa: 4-2.

întrucât urma să susțină un 
examen pentru promovarea în 
Divizia B, centralul Gabriel Mo- 
ceanu (Câmpia Turzii) a arbitrat 
foarte bine, uneori chiar sâcâitor 
de regulamentar. La mai multe 
examene...

MINERUL: Dobre - Far- 
tușnic, Țibichi, Drăgoi, Chezan 
(65 Văraru) - Scurtu (46 Banc), 
Mîgnea, Polvrea (75 Bolfoși) - 
Ocolișan, Rădos, Tăgărtă.

METALURGISTUL: 
Groza - Șuvaina, Nagy, Ursu, 
Igna - Lonca (56 Bucătariu), 
Țiplea (69 Itu), Pașcanu, 
Gocan - Repede, Jula.

Ciprian MARINUT

t> DIVIZIA C4 t> DIVIZIA
Rezultatele etapei: Cuprirom Abrud - 

Minaur Zlatna 5-0; Telecom Arad - Telecom Timiș 
1-0; Minerul Uricani - Univ. Arad 2-3; Min. Lupeni - 
Caromet Caransebeș 1-0; “U" West Petrom Arad 
- Aurul Brad 1-0; CFR Timișoara - Inter Petrila 0-2; 
Min. Certej - Metalurg. Cugir 4-2; Cetate Deva - 
Gloria Reșița 1-0; Electrica Timiș - Inter Arad 3-1.

CLASAMENTUL
1. CETATE DEVA 11 8 1 2 27-10 25
2. Telecom Timiș. 11 8 1 2 16-8 25
3. Electrica Timiș. 11 7 2 2 24-12 23
4. Min. Certej 11 6 2 3 23-17 20
5. Minaur Zlatna 11 6 0 5 21-13 18
6. Gloria Reșița 11 5 2 4 13-6 17
7. Telecom Arad 11 5 2 4 16-15 17
8. West Petr. Arad11 5 1 5 13-14 16
9. Univ. Arad 11 5 1 5 14-20 16
10. Aurul Brad 11 4 3 4 13-11 15
11. Caromet Caran .11 5 0 6 10-16 15
12. Min. Uricani 11 4 1 6 19-25 13
13. Cuprirom Abru d11 4 1 6 14-20 13
14. CFR Timiș. 11 4 1 6 9-24 13
15. Inter Petrila 11 3 3 5 9-13 12
16. Min. Lupeni 11 3 2 6 9-15 11
17. Metalurgistul 11 3 0 8 13-17 9
18. Inter Arad 11 2 1 8 19-26 7

Etapa viitoare: Inter Petrila - West Petr. 
Arad; Telecom Timiș. - Min. Uricani; Univ. Arad - 
CFR Timiș; Minaur ZI. - Telecom Arad; Caromet 
Caransebeș - Cuprirom Abrud; Metalurgistul - 
Min. Lupeni; Aurul Brad - Electrica Timiș.; Gloria 
Reșița - Min. Certej; Inter Arad - Cetate Deva.

Rezultatele etapei a 10-a din 10 
octombrie: Victoria Călan - Casino Ilia 1-1; 
Metalul Crișcior - Min. Aninoasa 1-2; FC 
Paroșeni - Dacia Orăștie 4-2; CIF Aliman Brad - 
Constr. Hd. 2-4; Univ. Petroșani - Min. Bărbăteni 
0-1; Victoria Dobra - Min. Poiana Ruscă 
(nedisputat); Retezatul Hațeg - CFR Marmosim 
3D.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare nr. 11 din 17 octombrie 
1999: CFR Marmosim - Vict. Călan; Casino Ilia - 
Met. Crișcior; Min. Aninoasa - FC Paroșeni V; 
Dacia Orăștie - CIF Aliman Brad; Constr. Hd. - 
Univ. Petroșani; Min. Bărbăteni - Vict. Dobra; Min.

1. CFR MARMOSIM 10 8 0 2 36-8 24
2. Paroșeni 10 8 0 2 21-11 24
3. Vict. Dobra 9 6 3 0 21-3 21
4. Casino Ilia 10 5 3 2 27-13 18
5. Retezatul 10 5 3 2 16-12 18
6. Vict. Călan 10 4 4 2 25-13 16
7. M. Aninoasa 10 5 0 5 13-17 15
8. Min. Bărbăteni 10 4 2 4 17-13 14
9. Metalul 10 3 2 5 19-16 11
10. Univ. Petroșani 10 3 2 5 17-27 11
11. Dacia Orăștie 10 3 0 7 18-29 9
12. Min. Poiana R. 9 2 0 7 7-25 6
13. CIF Aliman 10 1 2 7 8-35 5
14. Constr. Hd. 10 1 1 8 19-43 4

Poiana Ruscă - Retezatul Hațeg.
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Problema despre care 
discutăm astăzi nu este 
nicidecum nouă pentru cei 
de la S.C. “Siderurgica” 
Hunedoara. Arh mai scris 
despre asemenea cazuri, 
dar iată că avem din nou 
ocazia să atragem atenția 
asupra a ceea ce se poate 
întâmpla atunci când se fac 
afaceri cu tot felul de indivizi. 
Pe scurt, povestea este 
următoarea.

Alexandru Savencu are 
46 de ani, de profesie 
inginer, cu domiciliul în 
București. Este administra
tor la S.C. Maria Transcom 
SRL Buftea. A fost cercetat 
și trimis în judecată pentru 
săvârșirea infracțiunilor de 
înșelăciune, fals material în 
înscrisuri oficiale și uz de 
fals. De ce? Pentru că în 
calitate de administrator al 
firmei a fost implicat în co
miterea mai multor infrac
țiuni, inclusiv în județul Hu
nedoara.

Concret. în primăvara lui 
1998, Savencu intră în relații 
comerciale de colaborare cu 
S.C. Ivan Dalas SRL din 
județul Giurgiu, administrată 
de Ivan Petre. între cei doi s- 
a convenit ca Savencu să 
achiziționeze mărfuri și să

RĂSPUNDEM CITITORILOR
Gheorghe Moisescu -

Brad
Contractele individu

ale de muncă
După cum prevăd dispo

zițiile Legii nr.83/1995 privind 
unele măsuri de protecție a 
persoanelor încadrate în mun
că, persoanele fizice, socie
tățile comerciale și celelalte 
categorii de agenți economici 
cu capital privat sau mixt ce 
sunt constituite și funcționea
ză potrivit legislației române 
au obligația de a înregistra la 
direcțiile de muncă contrac
tele individuale de muncă ale 
salariaților angajați în termen 
de 5 zile de la încheierea a- 
cestora. Neîndeplinirea unei 
astfel de obligații constituie 
contravenție și se sancțio
nează cu amendă. De ase
menea, carnetele de muncă 
ale salariaților angajați la per
soanele fizice și juridice men
ționate mai sus se păstrează 
și se completează de către 
direcțiile de muncă, angajatorii 
fiind obligați să depună la a- 
cestea următoarele acte: în 
termen de 5 zile de la emitere, 
cele privind încheierea, exe
cutarea, modificarea și înce
tarea contractelor individuale 
de muncă, precum și actele 
din care rezultă plata lunară a 
contribuțiilor prevăzute de le
ge (pentru asigurările sociale 
de stat, pensia suplimentară, 
ajutor de șomaj), până la data 
de 15 a lunii următoare pentru 
care s-au făcut aceste plăți. 
Nedepunerea în termen a ac
telor privind încheierea, exe
cutarea, modificarea și înce
tarea contractului individual de 
muncă constituie contravenție 
și se sancționează cu amen
dă, iar neîndeplinirea obligației 
de depunere a actelor privind 
plata contribuțiilor arătate mai 

Pagină realizată de 
Valentin NEAGU

vândă în numele firmei lui 
Ivan, în schimbul unui co
mision de cinci la sută.

Treaba este că, datorită 
unei activități necorespun
zătoare, societatea din Giur
giu a fost declarată în inter- 
dicție bancară de către 
B.R.C.E Bancorex Giurgiu, 
locul unde avusese un cont 

LEILA
“SIDERURGICA”

deschis. în loc să predea 
carnetul CEC băncii emi
tente, Ivan Petre a folosit 
acest mijloc de plată în 
continuare, inclusiv prin 
colaboratorul său Savencu. 
Mai mult chiar, deși bucu- 
reșteanul cunoștea măsura 
interdicției bancare și lipsa 
disponibilului bănesc, a ac
ceptat participarea la comi
terea unor fapte ilicite.

sus atrage după sine plata 
penalităților prevăzute de lege.

Aurel Suciu - 
Hunedoara

indemnizația de 
concediu în caz de 
transfer

Legea prevede că salariații 
transferați, cărora nu li s-a 
acordat concediul de odihnă 
de către unitatea de la care s- 
a efectuat transferul, vor bene
ficia de concediu la unitatea la 
care au fost transferați. în ast
fel de cazuri, indemnizația de 
concediu va fi suportată de 
către cele două unități, propor
țional cu timpul lucrat la fiecare 
dintre acestea în cursul anului 
calendaristic respectiv. în ace
lași mod se procedează și 
atunci când concediul de odih
nă a fost efectuat înainte de 
transferare, ca în cazul 
dumneavoastră.

Nelu Bungărdean - 
Petroșani

Scutiri de ta plata 
cheltuielilor comune

Așa cum prevăd Normele 
metodologice pentru punerea 
în aplicare a prevederilor Legii 
locuinței nr.114/1996, aprobate 
prin HG nr.446/1997, între atri
buțiile adunării generale a aso
ciației de proprietari este și 
aceea de a lua hotărâri cu pri
vire la stabilirea perioadei pentru 
care persoanelor aflate în vizită 
la domiciliul membrilor asocia
ției de proprietari nu li se percep 
cotele de participare la cheltuie
lile de întreținere aferente per
soanelor cu domiciliul stabil în 
clădire. De asemenea, adu
narea generală ia hotărâri și cu 
privire la participarea membrilor 
asociației de proprietari la 
cheltuielile de administrare a 
clădirii, precum și la modul de 
folosire a fondurilor proprii.

Cum era și firesc, la un 
moment dat poliția a ridicat 
de la Savencu acel carnet 
CEC cu care acționa ilegal. 
O parte din filele CEC purtau 
ștampila și semnătura patro
nului SC Ivan Dalas SRL. Din 
cercetări s-a constatat că 
acel carnet CEC a avut 25 
de file și nu 24 cum a 

declarat Savencu. De fapt, 
ultima filă a CEC-ului o 
reținuse asupra lui, împreună 
cu delegații și comenzi în alb 
semnate de Ivan Petre.

Este clar că nici acum el 
nu voia să se liniștească, iar 
povestea cu “Siderurgica” 
abia acum începe.

Savencu completează o 
delegație și o comandă, mai 
pune alături fila CEC sus-

Potrivit art. 41 din Constituție, 
dreptul de proprietate este ga
rantat. Din păcate însă, în ciuda 
prevederilor constituționale, pro
blema reparațiilor pentru bunurile 
preluate abuziv în timpul regi- 
hnului totalitar nu a fost rezolvată 
în România, deși acest lucru s- 
a întâmplat în celelalte țări ex- 
comuniste europene, ca Albania, 
Cehia, Slovacia, Germania, Le
tonia, Lituania, Ungaria. Mai mult 
chiar, prin rezoluția nr. 1123 din 
1997, Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei recomandă 
României să-și modifice legislația 
în materie de bunuri confiscate și 
expropriate și, în special, Legile 
nr. 18/ 1991 și 112/ 1996, în 
sensul de a prevedea restituirea 
lor in integrum, sau dacă acest 
lucru nu este posibil, o des
păgubire echitabilă.

în aceste condiții, mai ales 
că regimul juridic al bunurilor 
preluate în timpul regimului tota
litar nu este nici pe departe cla- 

trasă, după care se prezintă 
la SC “Siderurgica" SA Hu
nedoara. în urma demer
surilor făcute achizițio
nează de aici 38 tone de 
oțeluri laminate, în valoare 
de 133 232 160 de lei. 
Marfa este ridicată de el în 
aceeași zi și transportată în 
numele firmei din Giurgiu la 
București cu două 
autocamioane închiriate la 
București.

A doua zi laminatele sunt 
vândute, atenție, în numele 
firmei SC Maria Transcom, 
unei firme din Capitală cu 
suma de 135.963.920 de lei. 
Tot în aceeași zi încasează 
și banii, pe care îi cheltuiește 
în interes personal.

Surpriza celor de la "Si
derurgica" va veni odată cu 
introducerea filei CEC la 
plată. Respectiva filă era 
nulă, așa că banca refuză 
plata.

Cei din Hunedoara nu au 
recuperat nici un leu din 
prejudiciu, așa că s-au con
stituit în proces parte civilă 
cu suma amintită.

în prezent Alexandru 
Savencu este arestat de 
Poliția Capitalei pentru să
vârșirea unor infracțiuni 
similare.

DESPRE DREPTURILE 
FOȘTILOR PROPRIETARI

rificat, iar un număr foarte mare 
de cetățeni români s-au adresat 
deja Curții Europene a Drepturilor 
Omului, contestând conformi
tatea soluțiilor judecătorești, 
pronunțate în materia imobilelor 
naționalizate, precum și a dispo
zițiilor legale în materie, apariția 
unui proiect de lege privind re
gimul juridic al unor imobile pre
luate în mod abuziv după 6 mar
tie 1945 nu poate fi decât bine 
venită.

Să vedem care este, practic, 
obiectul acestei inițiative legi
slative, și ce se înțelege prin “imo
bile preluate în mod abuziv" în 
sensul actualei forme a proiec
tului. Este vorba de imobilele 
naționalizate prin Legea nr. 119/ 
1948 pentru naționalizarea între
prinderilor industriale, bancare, de 
asigurări miniere și de trans
porturi, precum și cele naționa
lizate fără titlu, bunurile preluate 
prin confiscârea averii, ca urmare 
a unei hotărâri judecătorești de

Se reduc pedepsele pentru 
calomnie si insultă

9

Recent, ministrul Justiției, Valeriu Stoica, a dezvăluit că, potrivit 
proiectului de Lege pentru armonizarea dispozițiilor Codului penal și ale 
celui de procedură penală cu Rezoluția 1123/1997 a Consiliului Europei, 
infracțiunea de insultă urmează să fie sancționată numai cu amendă, 
iar infracțiunea de calomnie va fi pedepsită cu închisoare de la 2 luni 
la un an sau cu amendă. Totodată, procedura de urmărire și judecare 
a infracțiunilor de insultă și calomnie va fi modificată. Dacă aceste 
infracțiuni sunt săvârșite prin presă sau orice alte mijloace de comu
nicare în masă, persoana vătămată se va adresa cu plângere prealabilă 
organului de cercetare penală sau procurorului, și nu direct instanței de 
judecată. “Această situație este de natură a ajuta la aflarea adevărului 
și la curmarea abuzurilor din partea celor care doresc să se adreseze 
direct instanței fără motive întemeiate", a mai arătat ministrul Stoica.

SANCȚIUNI DRASTICE 
PENTRU CONTRAVENȚIILE LA 

NORMELE DE IGIENĂ SI 
SĂNĂTATE PUBLICĂ (IV)

Ordonanța de Guvern pen
tru sancționarea celor care 
încalcă normele legale de igie
nă și sănătate publică cuprinde 
amenzi între patru și patruzeci 
de milioane lei pentru urmă
toarele fapte.

’b Asigurarea cu apă pentru 
consum uman a populației la locul 
de muncă, în colectivități temporare 
sau în caz de calamități naturale, 
dezastre și accidente, care nu 
corespunde condițiilor de calitate 
pentru consum uman conform 
standardului în vigoare.

^Folosirea unei surse de apă 
pentru consum uman care nu înde
plinește condițiile de calitate și 
care, prin tratare, nu garantează 
încadrarea permanentă în limitele 
stabilite prin standardul în vigoare

^Darea în consum public ca 
apă pentru consum uman a apei 
care nu corespunde condițiilor de 
potabilitate prevăzute în stan
dardele în vigoare.

^Efectuarea de racorduri, 
comunicații și legături ale re
țelelor de apă pentru consum 
uman cu oricare alte rețele de 
apă nepotabilă.

Neasigurarea tehnologiilor 
de tratare a apelor de suprafață în 
patru trepte, cu dezinfecție pre
liminară și terminală pentru apa 
dată în consum uman.

^Nerespectarea măsurilor 
impuse de prevederile legale 
privind protecția sanitară a sur
selor de apă folosite la produ
cerea apei pentru consum uman, 
a uzinelor/stațiilor de producere, 
a rezervoarelor de înmagazinare, 
a aducțiunilor, stațiilor de pompa
re, clorinare și a rețelelor de 
distribuție.

^Absența clorului rezidual 
liber la intrarea în rețeaua de 
distribuție sau la capetele de 
rețea ale sistemelor publice de 
alimentare cu apă.

^Nemarcarea vizibilă a sur
selor și a rețelelor de apă din 
incinta unităților de orice fel și a

condamnare pentru infracțiuni de 
natură politică, prevăzute de le
gislația penală, săvârșite ca ma
nifestare a opoziției față de sis
temul totalitar comunist, imobilele 
donate statului sau altor persoane 
juridice în baza unor acte nor
mative speciale ale puterii tota
litare comuniste, precum și alte 
imobile donate statului dacă s-a 
admis acțiunea în anulare sau în 
constatarea nulității donației prin- 
tr-o hotărâre judecătorească defi
nitivă și irevocabilă.

De asemenea, imobilele pre
luate de stat în baza unor legi sau 
a altor acte normative nepublicate, 
la data preluării în Monitorul Oficial 
sau în Buletinul Oficial, imobilele 
preluate de stat pentru neplata 
impozitelor din motive indepen
dente de voința propnetarului sau 
cele considerate a fi fost aban
donate, în baza unei dispoziții 
administrative sau a unei hotărâri 
judecătorești, în timpul regimului 
totalitar comunist, imobilele pre- 
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locurilor publice care nu cores
pund condițiilor de calitate a apei 
pentru consum uman.

Ce facem cu reziduurile?
Constituie contravenție si se 

sancționează cu amendă de la 
2.000.000 lei la 10.000.000lei.

^Neîntocmirea de către per
soanele juridice care exploa
tează rețelele stradale de cana
lizare a regulamentului de ex
ploatare și întreținere a acestora 
și nerespectarea prevederilor cu 
caracter sanitar stabilite prin 
acest regulament.

^Neîntreținerea în perma
nentă stare de funcționare și 
curățenie a instalațiilor interioare 
- closete, băi, lavoare, spălătorii 
etc. - în unități, inclusiv mijloace 
de transport și locuințe, de către 
agenți economici, precum și de 
către asociațiile de locatari/ 
proprietari sau persoane fizice.

^Neasigurarea de către pro
prietarul sau administratorul uni
tăților de orice fel, inclusiv a mij
loacelor de transport, a aso
ciațiilor de locatari/proprietari și a 
gospodăriilor individuale cu re
cipiente acoperite etanș pentru 
colectarea reziduurilor menajere, 
amplasate în condiții salubre, în 
spatii special amenajate - ca
mere de gunoi sau platforme 
racordate la rețeaua de apă și 
canalizare, spălate și dezin
fectate -, menținute în bună stare, 
reparate, suficiente numeric pen
tru păstrarea reziduurilor timp de 
minimum 2-3 zile.

^Proiectarea, amplasarea și 
exploatarea pentru îndepărtarea 
și neutralizarea reziduurilor me
najere, a gropilor de gunoi sau a 
instalațiilor de incinerare în alte 
condiții decât cele prevăzute de 
normele de igienă în vigoare.

°î>Neremedierea operativă de 
către proprietarii imobilelor a ava
riilor instalațiilor de apă și canal 
din incinta acestora și neeva- 
cuarea apelor ce se acumulează 
în subsolurile imobilelor.
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luate de stat în baza Legii nr.’ 139/ 
1940 asupra rechizițiilor și 
nerestituite, orice alte imobile 
preluate cu respectarea condițiilor 
prevăzute la art. 6 alin. 1 din Legea 
nr. 213/ 1998 privind proprietatea 
publică și regimul juridic al acesteia 
sau preluate fără titlu valabil.

După cum se poate lesne ob
serva, gama acestei preconizate 
restituiri este cât se poate de largă, 
implicând, fără îndoială, dificultăți 
majore în reglementarea juridică 
echitabilă a tuturor situațiilor avute 
în vedere, ca și transpunerea efec
tivă în practică a viitoarelor pre
vederi. Acesta este doar unul din 
motivele pentru care ar fi necesară 
o “despărțire" legislativă. Și anume 
o lege care să privească exclusiv 
imobilele cu destinație strictă de 
locuință, iar o altă lege să regle
menteze situația celorlalte imobile, 
în acest mod s-ar stabili și anumite 
priorități, restituirea locuințelor 
foștilor mici proprietari fiind de 
departe o urgentă națională.
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TERMOCENTRALA
MINTIA SI APA 
CALDA PENTRU

Se numește Gheorghe Cătuța și este 
salariat la Centrul de Sănătate din Ilia. 

Este angajat pe post de muncitor, mai exact de 
dezinfector. N-a făcut vreun curs special pentru 
ceea ce face acum la locul de muncă, nu-i 
calificat adică nici ca zugrav sau vopsitor, nici 
ca tăietor de lemne sau hornar, nici ca instalator 
ori ca lucrător la jgheaburi și zone verzi. Dar 
nici una dintre aceste îndeletniciri nu-i este 
străină. Căci face tot ceea ce trebuie să facă, 
se implică în buna gospodărire a spațiilor

Marți,
12 octombrie

r/R i

22.30 Observator 23.00 
Marius Tucă Show

PRO TV

POPULAȚIE
9

Disputa permanentă, de ani și ani, 
dintre Apaterm și Termocentrala Mintia, 
asistate de Consiliul local Deva în problema 
apei calde menajere și a căldurii în 
apartamentele blocurilor din municipiul 
Deva, a devenit o chestiune la ordinea zilei, 
supărătoare pentru beneficiari, așa încât 
unii dintre aceștia din urmă, sătui de acest 
necaz, pe lângă multe altele, și-au pus în 
gând, după puterea pungii, să renunțe 
definitiv, în timp, la serviciile oferite de cele 
două firme amintite, ei preferând în locul 
actualului sistem de încălzire, învechit și 
destul de costisitor, un altul performant, 
curat și, poate, în final, mult mai ieftin.

Despre ce este vorba? în occident se 
folosesc de mult timp termotecile care 
încep să pătrundă și pe piața românească, 
prețul uneia ridicându-se la câteva milioane 
de lei, ele asigurând, cum spuneam, 
condiții de confort sporit, după nevoi, 
locatarul beneficiar având nevoie doar de 
apa rece de la robinet și de racordul la gazul 
metan, plata serviciului făcându-se în 
funcție de consumul individual, pe fiecare 
familie în parte, sau în comun când pe scara 
blocului există montată o termotecă.

Tot bine-ar fi, spun mulți locatari, dacă 
ar exista un singur stăpân, pentru evitarea 
divergențelor în detrimentul populației 
beneficiare și, desigur, pentru servicii 
ireproșabile celei din urmă. Bine ar fi, că 
știți dv zicala, răstălmăcită puțin: “Când doi 
se ceartă, al treilea...pierde, dar... pierd și 
ceilalți doi."

Neliniștea
unui părinte

9.00 TVR lași 10.00 Gim
nastică artistică 12.30 
Marele Jazz (r) 13.00 TVR 
Timișoara 
14.15 
14.30 
18.05 
19.00 
547)
secolul XX 20.00 Jurnal; 
Sport; Meteo 21.00 Tele- 
cinemateca 22.45 Jurnalul 
de noapte

14.00 Jurnal 
CiberFan. Lumea PC 
Gimnastică artistică 
Jumătatea ta (cs) 

Sunset Beach (s, ep. 
19.55 Amintiri din

7.00 Bună dimineața, PRO 
TV e al tăul 10.00 Tânăr și 
neliniștit (r) 12.30 Royal Ca
nadian Air Force (s, ep. 7) 
12.55 Știrile PRO TV 13.05 
Babylon 5 (s, ep. 42) 13.50 Ani 
de liceu (s, ep. 27) 
Miracolul tinereții (s) 
Familia Bundy (s) 
Aripile pasiunii (s) 
Tânăr și neliniștit (s) 
Știrile PRO TV
Rosalinda (s, ep. 27, 28) 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Melrose 
Place (s, ep. 147) 21.30 
Mercenarii (s, ep. 34) 22.25 
Știrile PRO TV 22.30 
Chestiunea zilei

14.15
14.45
15.15
16.00
17.00
17.30

10.00 Colegi de cameră 
(dramă SUA 1995) 11.45 
Robbersonii și poliția (co. 
SUA 1994) 13.15 Franklin (d.a) 
13.45 Sanctuarul (f.a SUA 
1997) 15.30 Inimi furate (co. 
SUA '96) 17.15 Dreptul la viață 
(dramă SUA 1995) 19.00 Joc 
murdar (dramă SUA '97) 
20.30 Cei trei mușchetari 
(f.a. SUA 1993) 22.15 Speed: 
Cursă infernală (f.a. SUA 
1994) 0.15 Destăinuiri (dramă 
SUA 1997)

Valentin BRETOTEAN

interioare și exterioare ale centrului. Dincolo 
de îndemânarea pentru lucrul practic, pe care 
l-a deprins cu ușurință de-a lungul anilor de 
când lucrează aici, este de o hărnicie 
recunoscută. “Lucrează oriunde, de toate, este 
de o conștiință ieșită din comun, așa ceva mai 
rari’- spunea contabila șefă, dna Maria Osoianu, 
apreciere întărită și de salariatele de la 
compartimentul administrativ, care au adăugat 
că “este foarte harnic, se pricepe la orice." Re
cent a curățat toate sobele și hornurile, a 
zugrăvit saloanele, lucrări care ar fi costat foarte 
mult unitatea, dacă ar fi trebuit plătită o echipă 
de muncitori pentru asemenea lucrări. Vine 
zilnic la serviciu de la Boiu de Sus (comuna 
Gurasada), unde are stabilită familia. Are doi 
copii - o fată și un băiat. Florin este elev la 
școala din Gurasada. Tatăl se zbate, încearcă 
să facă viața familiei mai frumoasă. N-a reușit 
însă până acum să cumpere pentru casă un 
televizor color, pe care și l-ar dori atât de mult 
Florin.

Băiatul îl moștenește pe tată: același bun 
simț, aceeași înclinație spre lucrul util. Ba chiar 
mai mult, are un talent aparte pentru sculptură, 
dând lemnului sau lutului care-i trec prin mâini 
forme și dimensiuni artistice. “Ăr fi păcat să se 
piardă asemenea talent” - spunea cineva. Este 
conștient de modestele posibilități financiare 
ale părinților, de faptul că doar un sprijin venit 
de undeva l-ar putea propulsa spre studiile pe 
care ar dori să le urmeze la o școală de profil. 
Neliniștea tatălui este de înțeles. Este neliniștea 
părintelui pentru viitorul propriului copil. Un băiat 
sensibil, înzestrat cu har artistic, atras de 
frumosul ce-l înconjoară.

Estera SlNA

TVR 2
8.50 Bzzz! Un super- 

magazin pentru copii... mai 
marii 10.15 Limbi străine. 
Engleză 10.40 O familie 
ciudată (r) 11.10 Familia 
Simpson (s) 12.00 Față în 
față cu autorul 13.00 Un 
cântec, o glumă... 13.10 
Mistere și minuni (do) 14.00 
Conviețuiri 15.00 Delfi și 
prietenii săi (d.a) 15.50 
Obsesia (s, ep. 21) 16.35 
Santa Barbara (s, ep. 997) 
17.20 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.50 Wagner 
(s, ep. 8) 19.00 Autograf 
muzical 19.30 Universul 
cunoașterii 23.00 Preotul și 
cârciumărița (r)

ANTENA I
10.00 Știri 10.10 Colivia 

de aur (s) 11.00 Inspirația 
Carolinei (s) 12.00 Baywatch 
Nights (s) 13.00 Știrile 
amiezii 13.15 Viitorul începe 
azi (s) 14.00 Esmeralda (s) 
15.00 Luz Maria (s, ep. 108, 
109) 17.00 Știri 17.25 Elena, 
viața mea (s, ep. 93, 94) 
19.00 Observator 20.00 
Vijelia Albă (f.a. SUA 1996)

PRIMAT'/
7.00 Karaoke Show (r) 

8.00 Dimineața cu Prima 
12.00 Nadine Show (r) 13.00 
Politica de mâine (r) 15.00 
Viața în direct 
Telenovelă 17.00 
Show 18.00 Știri, 
Meteo, Clip Art
Românie, Românie... 19.15 
Karaoke Show 20.15 Film ar
tistic 21.30 Bilanț 22.00 
Românie, Românie... 22.15 
Știri 22.45 Revista presei

16.00 
Nadine 
Sport,
19.00

AGASA
6.00 - 12.20 Filme Șl 

seriale (reluări) 14.15 Nimic 
personal (s) 15.00 Viața 
noastră (s) 16.00 Preclosa (s) 
17.00 Cartea cărților (d.a) 
17.30 Dragoste și putere (s) 
18.20 Acasă la bunica 18.30 
Renzo și Adriana (s) 19.25 
Vremea de acasă
Lanțurile iubirii (s) 20.20 
Somn ușori 20.30 înger 
sălbatici (s) 21.30 Sânge din 
sângele meu (s) 22.30
Reuniunea (co. Anglia *92)

19.30

FELE 7 ABG 
(canal 34 UHF) 
7.00 Știri 7.10 Bună 

dimineața, România 9.00 
Știrile locale (r) 9.10 Sport 
magazin 9.40 Info Matinal 
10.30 Dintre sute de ziare (r) 
11.15 Studioul Tudor Vornlcu 
(r) Post Meridian 16.30 O 
singură viață (s) 17.30 Poliția 
informează - emisiune 
realizată cu sprijinul I.P.J. 
Hunedoara 18.00 Știri 18.10 
Lou Grant (s) 19.00 Secția de 
poliție (s) 20.00 Actualitatea 
Tele 7 20.45 Știrile locale 
21.00 Dintre sute de ziare 
22.00 Cutia Pandorei 22.45 24 
din 24 0.00 Știrile locale 0.30 
Ora H - emisiune de 
confesiuni

PRO TV - DEVA
07.00 - 10.00 “Bună di

mineața, PRO TV e al tău!” 
(coproducție) 10.00-10.45 Pro
gram comercial PRO TV Deva 
17.00-17.30 Știrile PRO TV Buc. 
(coproducție și insert Știri 
Deva) 19.30 - 20.30 Știrile Pro 
TV Buc. (coproducție și In
sert Știri Deva) 22.15 - 22.25 
Știri pe scurt Pro TV Deva

1

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 

2 societăți comerciale din județul Hunedoara, ce sunt cuprinse în "Lista nr. 6, 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 societățile comerciale prezentate anexat, se pot adresa la sediul FPS, unde are loc 

p ri va ti za re a. 

Nr. crt. Denumire societate 
Localitate 

Adresa

Nr. registru 
comerțului

Cod fiscal

Obiect de activitate Capital 
social 

(mii iei)

Struct, acțio
na ria t

(ia data pubi. 
prez, liste) %

Nr. total 
acțiuni

Procent din 
cap. soc. 
oferit ia 
vânzare %

Nr. acțiuni 
oferite 

ia vânzare

UNDE VA AVEA LOC 
PRIVATIZAREA

1. COMPPIL 
Hunedoara 
Hunedoara 

Str. Grivița, Nr. 37

J/20/211/1999

11581421

Comerț intermediar 
cu produse diverse

2206850 FPS 96,830 
SIF

PPM 3.170 
Alții

88274 96,830 85476
FPS Hunedoara 

Str. 1 Decembrie, nr. 35,
Deva, cod. 2700

2 CONSMIN 
Hunedoara 
Petroșani, 

str. M. Viteazul, nr. 11

J/20/1530/1992

2135110

Lucrări instalații san., 
de încălz. centr., 
de mont, echip. și 

de util, tehnol.

6492375 FPS 39,960
SIF 42,037
PPM 17,963
Alții 0,040

259695 • 39,960 103775 FPS-Hunedoara, 
str. 1 Decembrie, nr. 35, 

Deva, cod. 2700

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 

3 societăți comerciale din județul Hunedoara, ce sunt cuprinse în "Lista nr. 8, 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 societățile comerciale prezentate 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
nar iat

(ia data pubi. 
prez, liste) %

Nr. total 
acțiuni

Procent din 
cap. soc. 
oferit ia 
vânzare %

Nr. acțiuni 
oferite 

la vânzare

UNDE VA AVEA LOC 
PRIVATIZAREA

1. Centrul de calcul INFO ’98 
Hunedoara 
Petroșani, 

str. Timișoara, nr.2

J20/408/1999

11751623

Activități legate de

băncile de date

1119900 FPS 100.000 
SIF 

PPM 
Alții

44796 100.000 44796 FPS Hunedoara 
Str. 1 Decembrie, nr.35,

Deva, cod 2700

2 HERMES PETROȘANI 
Hunedoara, Petroșani 
str. 1 Decembrie 1918, 

nr.79

J20/89/1991

2135284

Comerț cu amăn., 
al mobilei, art. ilum. 

de uz casnic 
și altor ari.

5453100 FPS 43.013
SIF 47,576 
PPM 9,398 
Alții 0,0015

218124 43.013 93821 FPS Hunedoara 
str. 1 Decembrie, nr 35,

Deva, cod 2700

3 SILVANA * 
Hunedoara, 
Hunedoara, 

str. P-ța Libertății, nr.18

J20/37/1991

2126243

Hoteluri și moteluri 
cu restaurant

362790 FPS 16.866 
SIF

PPM 49,879
Alții 33,255

362790 16856 61190 FPS Hunedoara 
str. 1 Decembrie, nr.35,

Deva, cod 2700
.................... —
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VIATA POLITICA
Poziția Partidului Democrat r

referitoare la situațiar 
creată de intenția r 

restaurării amplasamen
tului „Statuii Libertății” 

în municipiul Arad
Demersul Guvernului 

României privitor la înființarea 
Parcului ,, Prieteniei româno- 
maghiare" și reamplasarea 
,,Statuii Libertății” (cunoscută 
și sub denumirea ,, Ung aria 
Mare” sau ,, Ungaria Milenară”) 
având intenția declarată de a 
continua procesul de 
reconciliere romăno-maghiară 
este considerată de marea 
majoritate a populației 
românești că aduce atingere 
demnității și sentimentului 
național.

Reamplasarea acestei 
statui nu creează de fapt 
premisele de reconciliere 
dorite, deoarece readuce în 
memorie momente tragice ale 
existenței românilor într-o 
Transilvanie în care nu le erau 
recunoscute drepturile la 
existență națională.

Ținând seama de pro
punerile făcute de organizațiile 
județene, la solicitarea 
președintelui Petre Roman, și 
reafirmând cu tărie principiile 
autonomiei locale privind 
domeniul public și privat al 
comunității și al dezvoltării 
urbanistice a localităților, 
decizia aparține în 
exclusivitate Consiliilor locale, 
în acest sens, Biroul 
Permanent Național al 
Partidului Democrat se 
pronunță pentru: • înființarea 
printr-o hotărâre a Consiliului 
local al municipiului Arad a 
unui ,,Parc al prieteniei" care 
să simbolizeze conviețuirea 
tuturor naționalităților din 
regiune; • în condițiile date, 
considerăm că reamplasarea 
,,Statuii Libertății” în municipiul

Arad va trebui să fie analizată 
și dezbătută în Consiliul 
local al municipiului care va 
decide în acord cu voința 
comunității.

Biroul Permanent 
Național al Partidului 
Democrat apreciază că într-o 
chestiune ca aceasta care 
dincolo de bunele intenții 
poate deveni o sursă de 
tensiune și instabilitate, este 
necesar ca factorii 
guvernamentali să realizeze 
o largă consultare politică și 
civică și în orice împrejurare 
să urmărească implicațiile 
deciziilor preconizate, res
pectând cu strictețe 
legalitatea.

Rămânem fideli prin
cipiilor cuprinse în 
,,Declarația de la Tărgu- 
Mureș" a Partidului 
Democrat, în care se arată 
următoarele: ,,Coeziunea 
națională există și se 
întărește prin faptul că 
imensa majoritate a 
cetățenilor țării împărtășesc 
acele valori naționale 
dobândite în lungul și 
dificilul parcurs al istoriei 
noastre, prin conviețuire, 
bucurii, suferințe, lupte și 
victorii comune. ”

Biroul Permanent Națio
nal al Partidului Democrat a 
mandatat miniștrii săi din 
Guvernul Radu Vasile să 
prezinte Primului Ministru și 
colegilor de cabinet această 
poziție oficială a Partidului 
Democrat.

Biroul Permanent 
Național

Reforma sanitară în 
Orăștie, pe drumul 

cel bun
Reforma sanitară poate demara fără nici o 

problemă în zona Orăștiei din punctul de vedere al 
medicilor de familie. Dr. loan Ivașcu, directorul 
Spitalului din Orăștie, precizează că 26 de medici de 
familie au fost repartizați în municipiu și împrejurimi. 
De asemenea s-au încheiat și contractele de comodat, 
iar aparatura necesară le-a fost și ea închiriată 
medicilor. Dacă a demarat bine să vedem cum va 
continua reforma sanitară în zona Orăștiei.(S. P.)

Asociațiile de locatari 
au datorii foarte mari

SC „Prestatorul” SA Hațeg 
înregistrează datorii de aproape 
1 miliard de lei. Populația stă 
foarte prost cu plata serviciilor 
oferite de „Prestatorul" SA, mai 
mult de jumătate din această 
sumă fiind datoriile asociațiilor de

locatari. Restanțe de sute de 
milioane de lei mai au și unitățile 
bugetare din Hațeg. Conform 
celor declarate de directorul 
general al SC „Prestatorul” SA, 
loan Prip, agenții economici 
privați își achită serviciile. (S.P.)

Hațegul in 2010
în opinia viceprimarului Hațegului, localitatea va 

beneficia de acum în 10 ani de o groapă ecologică. De 
asemenea în 2010 Hațegul va avea o rețea de 
alimentare cu apă potabilă bine pusă la punct. Un bloc 
de locuințe sociale, de care duc lipsă deocamdată 
cetățenii din Hațeg, este în atenția conducerii 
primăriei. Nicolae Timiș vede Hațegul o frumoasă 
poartă de intrare în munții Retezat. Mai mult, IMM- 
urile de aici vor cunoaște o dezvoltare puternică. Că va 
fi așa cum prevede viceprimarul nu știm. Timpul ne va 
da însă un răspuns la toate acestea. (S.P.)

Metoda de calcul a 
tarifelor telefonice 

nu se schimbă
într-o declarație publică, 

fostul ministru al Comuni
cațiilor, Sorin Pantiș, a spus 
că hotărârea prin care 
ROMTELECOM poate majora 
tarifele este o parte din 
anexa la contractul de 
privatizare încheiat cu 
compania grecească OTE 
care deține 35 la sută din 
pachetul de acțiuni al 
operatorului național de 
telefonie. Vorbitorul a 
apreciat că nu tarifele 
ROMTELECOM sunt mari, ci 

^veniturile populației sunt

prea mici. Se apreciază că 
obligarea companiei elene 
să-și modifice formula de 
calcul a tarifelor, formulă 
care în prezent ține cont 
de rata inflației și de rata 
de schimb leu-dolar, i-ar 
prilejui acesteia să ceară 
statului român despă
gubiri în valoare de sute 
de milioane de dolari.

în aceste condiții, 
creșterea tarifelor la 
telefonia fixă va continua 
în același ritm alarmant... 
(A.S.)

S.C. MCM SANITFARM VET S.R.L.
________ DR.MIHĂILÂC-TIN
• CABINET VETERINAR

• CONSULTAȚII• TRATAMENTE• VACCINĂRI• URGENȚE• CHIRURGIE• EXAMEN DE LABORATOR• TRATAMENTE LA DOMICILIU
• FARMACIE VETERINARĂ

PETSHOP - FOOD SHOP
PROGRAM: L ■ V: 8-19; S: 8 -14 

DEVA, B-dul IULIU MANIU, BL. 1/11 
(VIZAVI DE McDONALD’S) 
TEL/FAX: 054 - 234552

S.C. CONTINENTAL 
TURIMEX SRL DEVA
Angajăm achizitori lemn pentru 

deplasări în țară.
Informații Deva, str. Liliacului, bl. 24, ap. 13.

Telefoane: 092/659791, 054/226149.

Aproape jumătate dintre americani 
(43 la sută) sunt conectați la Internet 
de acasă, depășindu-i cu mult pe 
europeni în această privință, se arată 
într-un studiu publicat, la New York, 
transmite AFP.

Procentele respective sunt mult 
mai mici în Europa. Cel mai bine sunt 
situați britanicii din acest punct de 
vedere, cu 24 la sută, urmați de 
germani, cu 18 la sută și de francezi, 
cu zece la sută. Americanii consultă 
rețeaua web în medie timp de 5,3 ore 
pe săptămînă, adică de două ori mai 
mult decât britanicii, francezii sau 
germanii.

Jumătate dintre americanii care 
folosesc Internetul conectându-se de 
acasă o fac pentru a profita de poșta 
electronică în primul rând. Englezii 
sunt împărțiți între e-mail și funcțiile de 
căutare, în timp ce francezii și 
germanii acordă prioritate acestor 
funcții.

LUBRIFIN Vfcrtor
/lciutfiufiu y VllWwl
Pentru motoare • Asigură consum minim de ulei • pornire ușoară la 
—. | . temperaturi scăzute • reduce uzura pieselor în mișcare •

iese SI conservă motorul pe timpul staționării • mărește duratt

OG benzina de funcționare și reduce cheltuielile de întreținere

WLQU LA

S.C. CLASS PROIECT SRL DEVA
De astăzi și de la noi vă puteți aproviziona cu: gips 

carton, vată minerală, bitubit (materiale hidroizolații), 
tablă zincată, ciment, var, ipsos, faianță, cărămidă de 
sticlă, materiale tencuieli și multe alte materiale de 
construcții,

DAR LA UN PREȚ MAI BUN !
DEPOZIT: Deva, str. M. Eminescu, nr. 48, tel: 054/ 

232715.

primul ulei parțial sintetic românesc

QUASAR J
INDUSTRIES

WWWJ0I18X.M PERICOL MARE!
AU VENIT OLTENCELE I

Fara taxe interurbar <

. REZERVAT VII?
30

Specialitatea casei... 

soluții confortabile 
pentru viitor!

Sisteme, uși și ferestre din PVC! Geam termopan !

Phare
DEVA, B-dul. DECEBAL, Bl. R, parter,Hel/Fax 054-222.999 
PETROȘANI, Str. Liv4zeni, nr.102, Îel/Fax 054-546.419 

ARAD, Tel. 092-344.622. 092-257.387

TROCAfc
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren pentru con
strucție, suprafață 2534 mp, 
3 DM/mp, Deva. Informații tel. 
092/648055, 054/720558 
(7158)

• Vând 3100 mp teren 
intravilan în Deva, gaz, apă, 
curent Preț 30 000 lei/mp. 
Tel. 624195(6003)

• Vând apartament 2 ca
mere, etaj 1, str. N. Bălcescu. 
Tel. 626182. (7643)

• Vând apartament 2 ca
mere, complet mobilat, ultra
central, chioșc alimentație 
publică, toate utilitățile și 
autorizațiile, vad excepțional, 
autocamion IFA, 7,5 tone, 
stare perfectă, remorcă 
autoizotermă, 6 tone, auto
utilitară Renault Trafic, ben
zină, 1,5 tone, prețuri avan
tajoase. Deva, tel. 218308, 
094/561810. (7534)

• Vând casă în Ghelari, 
(ne)mobilată, fântână în curte, 
baie cu apă curentă. Tel. 
054/220506 (7649)

• Vând convenabil con
strucție în reparație, 88 mp. 
Vata de Jos, tel. 054/271141 
(4)

• Vând casă, gaze, curte, 
grădină, 500 mp. Deva, tel. 
212188(6004)

• Vând urgent garsonieră, 
str. Eminescu, bloc 105, ap. 
2. Informații tel. 626617 
(8119)

• Vând casă superbă în 
comuna Dobra, 8 camere, 
demisol, salon 45 mp, curte, 
1500 mp, curent trifazic, 
dependințe. Informații tel. 
054/716352(7175)

• Vând casă Hunedoara, 
zona Ceangăi, posibilitate 
bună de privatizare sau depo
zit en-gros. Te: 711052(7176)

• Vând urgent apartament 
2 camere, etajul 9, tel. 
219066, negociabil. (7538)

• Vând mașină BMW 528, 
multiple îmbunătățiri și spațiu 
comercial, zona teatru. Tel. 
094/850836,710232(7174)

• Vând Nissan Sunny Die
sel, înmatriculat, 2700 DM, 
negociabil. Vând ieftin im
primantă color, alb-negru, 
videorecorder, compact disk. 
Tel. 711063 (7179)

• Vând Wartburg, gaz 69, 
TV carosat, motor Brașov, 
Baia de Criș, tel. 141. (8318)

094/229442(6009)________

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

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

• 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 orice telecomandă 
pentru televizor (160 000 lei), 
video, satelit. 092/368868 
(6759).

• Vând mașină produs 
sifon, în funcțiune, expresso 
cafea profesional, 3 brațe, 
cedez cu chirie chioșc ali
mentar în Piața Centrală, 
Deva. Tel. 218308, 094/ 
561810(7534)

• Vând navete plastic im
port. Tel. 234283. (7681)

• Vând , decodez și repar 
pe loc celulare GSM, foarte 
ieftin. Tel. 094/859958

• îngrijesc copii la do
miciliul meu sau al clientului. 
Tel. 625223 (6311)

• Societate comercială caut 
agenți comerciali, posesori 
autoutilitară 1-2 tone pentru 
distribuție concentrate și sucuri, 
salarii atractive. Deva, tel. 
218308,094/561810(7534)

• S.C. Nelia Serv Corn 
SRL caută cosmeticiană. 
Informații la tel. 094/515457, 
231250,220936(6005)

• Efectuez transport camion 
carosat, acoperit cu prelată, 7 
tone, preț convenabil, tel. 
730565, orele 16-20. (7539)

• Business! We are look
ing for smart person. 
www.workfromhome.cz.

• Intermedieri locuri de 
muncă în Grecia. Informații 
tel. 230441 (6008)

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Hatu Cecilia. îl 
declar nul. (7178)

iii COMEMORĂRI

• Cu adâncă durere în 
suflet soția Ana, fiica 
Liliana și fiul Dan anunță că 
se împlinesc 6 săptămâni 
de la decesul celui care a 
fost un minunat soț și tată

F/L/ALA
HUNEDCARA-DEVA

str. luliu Maniu, bloc L4, mezanin-Tcl/fax 214658

ANUNȚĂ
că termenul pentru depunerea dosarelor în vederea 

înscrierii la examenul pentru atribuirea calității de expert 
contabil și contabil autorizat va avea loc la următoarele 

date și ore:
- 30 octombrie 1999 pentru contabili autorizați, ora 9,30;

- 13-14 noiembrie 1999, pentru experți contabili, ora 9,30.

Concursul sc va organiza de Corpul Experților Contabili și 
Contabililor Autorizați din România în centrele universitare 
București, Cluj, Craiova, Iași și Timișoara, precum și în alte 
centre de examinare arondate centrelor universitare care sc vor 
stabili de Consiliul Superior, în funcție de numărul de candidați și 
cu condiția existenței condițiilor tehnico-organizatorice necesare.

înscrierea candidați lor se face până la data dc 26 octombrie 

1999-pentrucontabili autorizați și lOnoiembrie 1999-pentru 

experți contabili.
Condițiile pentru înscriere, tematica și material bibliografic se 

găsesc la Sediul Filialei și se pot procura contra cost.

Biroul Permanent
DIVERSE DAVID RUSU (poet)

ÎNCHIRIERI

• închiriez rochii de mi
reasă, import, modele deo
sebite și accesorii. Orăș- 
tie, str. Primăverii nr. 19, 
tel. 243442 (7127)

• Ofer spre închiriere 
spațiu central pentru depozit, 
200 mp, tel. 223468 (7542)

• Caut de închiriat gar
sonieră, în Hunedoara. Tel. 
621506, după ora 15. (661)

• Caut de închiriat gar
sonieră, mobilată, tel. 667246 
(7541)

OFERTE DE 
SERVICII

• Ofer spre închiriere gar
sonieră nemobilată, confort I 
parter, lângă Astoria. Informații 
216590, după ora 18.

• 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. (7642)

< ASIGURAREA POPUlARl ROMANI SA
Societate de asigurare - reasigurare 

Sucursala Hunedoara
Piața Victoriei, nr.2, cam.409, tel./fax 233814 

vă oferă condiții avantajoase de protejare prin:
- asigurări de autovehicule și Carte verde;
- asigurări de răspundere a transportatorului;
- asigurarea mărfurilor pe durata transportului;
- asigurarea de răspundere civilă;
- asigurări de persoane altele decât cele în viață;
- asigurări medicale pentru călătorii în străinătate;
- asigurări de incendiu și alte bunuri;
- asigurări de pierderi financiare;
- asigurări agricole.
Asigurarea Populară Română vă oferă:
- protecție maximă prin reactualizarea valorii bunurilor asigurate;
- flexibilitate în negocierea condițiilor și a primelor de asigurare. 
 Cu noi viitorul este mai sigur!

Director, loan Stănilă

• Numita Vălean Paulina 
este citată în data de 
12.10.1999 la Judecătoria 
Hațeg pentru divorț. (6924)

• S.C. Hațegana SA Ha
țeg, str. Progresului, nr. 29 
convoacă adunarea ge
nerală a acționarilor, la data 
de 25 10 1999, ora 10, la 
sediul societății, cu urmă
toarea ordine de zi: 1. Nu
mirea administratorului unic, 
urmare a selecției efectuate 
conform hotărârii de Guvern 
nr. 364/1999. 2. Diverse. în 
caz de neîndeplinire a con
dițiilor prevăzute de lege 
AGA va avea loc la data de 
26.10.1999, la aceeași oră 
și în același loc. Informații 
suplimentare la telefon 054/ 
770550 (6923)

Dragul nostru vei 
rămâne veșnic în inimile 
noastre. Odihnește-te în 
pace!

• Cu adâncă durere, 
familia anunță dispariția 
fulgerătoare a celei care a 
fost soție, mamă și bunică

PLESA MiNODORA- 
PUPI

înmormântarea a avut 
loc în 10.10.1999 la 
cimitirul Călugăreni. Pe 
această cale mulțumim 
tuturor celor ce au fost 
alături de noi. (6013)

Regionala CF 
Timișoara 

cu sediul in Timișoara, B-dul 16 Decembrie 
1989, nr. 2

organizează LICITAȚIE PUBLICĂ în vederea exe
cutării unor lucrări de construcții sau reparații la 
sobele de teracotă prevăzute în stațiile de cale 
ferată de pe raza RCF Timișoara și reparație clă
dire stație CF Berzovia.

Licitația va avea loc în data de 22.10.1999, ora 
9.00, la sediul RCF Timișoara.

Caietul de sarcini și alte informații privind 
desfășurarea licitației și documentele necesare 
participării Se obțin de la sediul RCF Timișoara, 
Divizia Patrimoniu, etaj II, cam. 70 sau la tele
foanele PTT 056 191700 sau 056 191696, 191607, 
191608, int. 3371 sau 2447.

PIERDERI

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Duca loan. îl 
declar nul. (7177)

• Pierdut buletin de iden
titate și carnet de șomaj pe 
numele lacob Dorel. Le 
declar nule. (7180)

/-----------------------------------------------\
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Nr. Reg. Com: J20/ 528/ 1996
- Cod fiscal: R 8473080

DEALER autorizat “DUNAFER” vă oferă la 
prețuri de importator:

-.gama completă de calorifere cu accesorii 
livrate de producător;

- centrale termice murale cu tiraj forțat și 
natural;

- țevi multistrat, conectori și gama completă 
de accesorii pentru realizarea instalațiilor de 
încălzire centrală.

INFORMAȚII la tel: 094/ 937999,094/ 583125.

EN-GROS FLANDRA
Deva, str. G. Coșkuc, nr.31, telefon 

219634, vizavi de Compania de pompieri
Distribuitor BEGA-PAM SA Timișoara: 
paste, biscuiți, napolitane, Eugenia, 

Dănuț.
Cele mai mici prețuri!

COtfCIUL MEDICILOR,
Comisia Electorală Județeană Hune

doara aduce la cunoștința tuturor me
dicilor din județul Hunedoara că alegerile 
pentru Consiliul Județean al Colegiului și 
a reprezentanților în Adunarea Generală 
Națională a Colegiului Medicilor va avea 
loc în zilele de 15 și 16 octombrie 1999, 
orele 8.00-20.00, în sala de ședințe a 
Spitalului Județean Deva.

Președinte 
comisie electorală 
Dr. RAD LIVIU

Secretar 
comisie electorală 
Dr. HRECINIC VIRGINIA

SC HABER COMERCIAL
SRL HAȚEGr

Angajează pentru depozit Deva
GESTIONAR

Cerințe:
•experiență minimum 2 ani in gestiune; avârsta 

Anaximă 35 ani; abărbat; adomiciliul în municipiul 
Deva; adisponibilitate pentru program flexibil.

Scrisoarea de intenție, însoțită de CV se vor depune la 
CP nr. 7, Oficiul Poțtal Hațeg, cod 2650, până la data de 14 
octombrie 1999.> ..... .. .

SC UJCACILJ COIWEX SRL
Distribuitor al firmelor STAR FOOD’S SA, SARAY 

SA, WRIGLEY ROMÂNIA SA, OLEATIM SA

Angajează AGENȚI COMERCIALI 
cu experiență și mașină proprie.

Informații la telefon 092-794230.

http://www.workfromhome.cz
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Atenție acționari!
ÎNCEPÂND CU 1 OCTOMBRIE AX» 

SIF BANAT - CRIȘANA A FOST 
ADMISĂ LA COTA BURSEI DE 

VALORI BUCUREȘTI
Conform celor declarate la Deva de Daniel Manațe, director 

în Departamentul Strategie al SIF Banat-Crișana, 
tranzacționarea efectivă a titlurilor va demara în circa două 
săptămâni. Ce înseamnă acest lucru pentru acționarii societății 
de investiții? Aceștia vor primi un cod confidențial pe baza 
căruia vor putea tranzacționa acțiunile pe care le dețin. Codul 
respectiv are rolul de a asigura o protecție eficientă a 
proprietății acționarilor și a tranzacțiilor derulate de ei. Ca să 
intre în posesia codului acționarii trebuie să trimită o scrisoare 
care să conțină următoarele: o cerere de eliberare a codului 
confidențial însoțită de certificatul de acționar SIF și copie xerox 
după adresa și codul numeric personal înscris în buletin. Trebuie 
știut că scrisoarea se poate trimite pe una din adresele: 
REGISCO SA București, str. Făgăraș, nr. 25, sector 1 sau SIF 
Banat-Crișana, Arad, Calea Victoriei, nr. 33-35. Acționarii vor 
primi lista confidențială printr-o scrisoare închisă cu valoare 
declarată cu suportarea taxelor poștale la primire.

într-o conferință de presă susținută de reprezentanții SIF 
Banat-Crișana s-a recomandat acționarilor să nu solicite aceste 
liste decât în momentul în care doresc să vândă acțiunile pe 
care le dețin. De asemenea e bine de știut că divulgarea codului 
confidențial poate înlesni furtul acțiunilor deținute la Societățile 
de Investiții Financiare. Așadar, atenție mare! Daniel Manațe a 
mai declarat că SIF Banat - Crișana, la care sunt acționari peste 
nouă milioane de persoane, și-a propus o strategie cu 
următoarele direcții: • Restructurarea portofoliului după criterii de 
lichiditate, rentabilitate și diversificarea riscului astfel încât să se 
obțină un portofoliu cu rentabilitate maximă în condiții preimpuse 
de risc scăzut;

• Corelarea politicii de dividende cu necesitățile restructurării 
portofoliului prin dimensionarea cuantumului dividendelor către 
acționari la nivelul cuantumului dividendelor încasate din 
participării; • Implementarea unui sistem de management al 
lichidității în care să permită corelarea plasamentelor la termen 
de pe piața monetară cu ieșirile de cash necesare plății 
dividendelor către acționari și plasamentelor pe piața de capital;

• Continuarea perfecționării personalului societății;
• Inițierea și susținerea unor modificări legislative privind 

impozitarea și restricțiile existente în prezent pentru Societățile 
de Investiții Financiare - tratament fiscal pentru SIF similar cu cel 
aplicat celorlalte Organisme de Plasament Colectiv și fonduri de 
investiții;

• Eliminarea actualelor restricții pentru SIF-uri de deținere a 
unor cote de capital al emitenților și respectiv de răscumpărare 
a acțiunilor proprii pentru susținerea cotației;

• Adoptarea de către Ministerul de Finanțe a unor planuri de 
cont adecvate pentru fondurile de investiții.

Sorina POPA

Sfințirea Bisericiir

din Tîmpa
In duminica de 6 

octombrie, cu soare darnic ce 
se strecura printre frunzele 
copacilor etalând cu dărnicie 
aurul bogat al toamnei, în 
satul Tîmpa a avut loc un 
eveniment deosebit, așteptat 
cu mare emoție de către toți 
locuitorii: sfințirea bisericii. 
O veche tradiție este 
relevatoare în construirea 
lăcașului de cult în această 
localitate încă din sec. XVII. 
Mărturie în acest sens stau 
vestigiile bisericii de pe dealul 
cu salcâmi, satul fiind denumit 
odinioară și Tîmpa "floare de 
acaț” ale cărei ziduri mai 
există și astăzi, aflate însă în 
paragină. Pe peretele sudic al 
altarului s-a mai păstrat până 
în ultimul deceniu pictura 
bisericească,’iar pe peretele 
opus scene cuharistice, cu 
menționarea ctitoriei Safta 
Toma și anul 1701. Biserica din 
deal și cimitirul ce o înconjoară 
au fost părăsite datorită 
înființării triajului ce făcea 
greu accesibil drumul la 
bisericuța din dealul cu 
salcâmi.

Enoriașii au hotărât astfel 
construirea unei noi biserici 
în sat în anul 1912, având 
hramul Cuvioasei Paraschiva.

?\ceastă biserică a fost 
supusă unui amplu proces de 
renovare în vederea măririi 
gradului de frumusețe, 
confort, sacralitate. Inițiativa 
a aparținut preotului paroh 
Ion Dragoman care a alcătuit 
un minuțios plan de renovare 
asumat și susținut de către 
membrii Consiliului biseri
cesc și Cnoriași.

Astfel a fost refăcută în 
întregime pictura bisericească 
în suprafață de 632 mp de către 
artiștii plastici Camelia

Cibian și Antonie Susan. 
Reprezentarea prepon
derentă a fost a sfinților 
români, respectându-se 
stilul tradițional bizantin, 
într-o armonie cromatică cu 
o tonalitate deschisă. Totul 
este asortat cu ansamblul 
pictural, mobilier maro, 
covoare persane, candelabre. 
A fost instalată o nouă 
clopotniță.

In fața unui mare număr 
de credincioși, veniți și din 
localitățile limitrofe, s-a 
oficiat serviciul divin de către 
un sobor de protopopi și 
preoți în frunte cu 
Preasfințitul dr. Timotei 
Seviciu, episcopul Aradului 
și Hunedoarei.

In cuvântul său, preotul 
paroh Ion Dragoman a 
reliefat faptul că întreaga 
lucrare de renovare a 
bisericii în această perioadă 
de mare dificultate 
economică pe care o 
traversează țara noastră s-a 
făcut prin contribuția 
bănească a credincioșilor, 
prin eforturile deosebite ale 
Consiliului parohial, ale 
epitropului, ale membrilor 
Comitetului parohial, care 
au răspuns cu promptitudine 
și devotament la orice 
solicitare și la orice fel de 
muncă. De asemenea au fost 
făcute o seamă de donații de 
către fiii satului. I’entru 
eforturile sale, pentru 
inițiativa și munca fără 
preget, desfășurate, preo
tului paroh Ion Dragoman i- 
a fost conferit de către PS 
Timotei titlul de ICONOM cu 
brâu roșu.

Zina VESESCU

La Atelierul arhitecților șefi de la Vața

S-au propus soluții pentru 
reducerea birocrațieir

La sfârșitul săptămânii 
trecute Baza RomTelecom din 
stațiunea Vața a fost gazda unui 
Atelier de lucru al arhitecților șefi 
de județe, organizat de Ministerul 
Lucrărilor Publice și Amenajării 
Teritoriului (MLPAT) în colaborare 
cu Consiliul județean Hunedoara, 
la care au participat arhitecți șefi 
ai majorității județelor din țară 
(excepție făcând vreo 6-7 
județe). Lucrările care au fost 
conduse de arh. Șerban 
Antonescu - ministru secretar 
de stat în MLPAT, au fost dedi
cate Zilei Mondiale a Arhitectului 
(prima zi de luni a lunii octombrie) 
și Zilei Mondiale a Habitatului și i- 
au avut ca invitați pe Gheorghe 
Barbu, președintele Consiliului 
județean Hunedoara, și pe

Gheorghe Griin, directorul 
Camerei de Comerț și Industrie a 
județului Hunedoara

Fenomenul construcțiilor fără 
autorizații, generat de numărul 
foarte mare de avize (uneori 
chiar 40) necesare autorizării, 
lacunele legislative ori lipsa 
specialiștilor au dat multă bătaie 
de cap autorităților hunedorene 
și celor care au vrut să 
investească în județul nostru. 
Astfel dl Gheorghe Barbu le-a 
propus celor prezenți să 
analizeze o inițiativă a Consiliului 
județean și a CCI Hunedoara, 
inițiativă menită a simplifica 
procedura de autorizare în 
domeniul construcțiilor.

La rându-i, dl Șerban 
Antonescu a propus discutarea

unor aspecte vizând proiectele 
Legii Urbanismului și Amenajării 
Teritoriului care e în dezbaterea 
Senatului și a Legii Executării 
Profesiei de Arhitect, 
Problematica Planurilor 
Urbanistice Generale ori 
Problema Agenției Naționale de 
Locuințe. Astfel au fost create 
două secțiuni de lucru, una care 
să analizeze reducerea 
birocrației prin instituirea unui 
aviz unic de autorizare a 
construcțiilor - condusă de loan 
Constantinescu, arhitect șef al 
județului Hunedoara - și a doua 
care să facă propuneri și 
observații la chestiunile legisla
tive ridicate de ministrul Șerban 
Antonescu.

Se pare că activitatea celor

două comisii a fost mai 
productivă decât a altor 
instituții similare. Astfel arhitecții 
din prima secțiune au susținut 
că au identificat câteva 
modalități de instituire a 
“avizului unic” - propus de 
hunedoreni, iar cei din cea de 
a doua comisie au propus 
numeroase soluții de 
îmbunătățire a actelor legisla
tive dezbătute.

în final dl Șerban 
Antonescu ne-a declarat: 
"Propunerea hunedorenilor a 
fost bine argumentată, pare 
viabilă și a fost tratată cu 
prioritate pentru că ea poate 
duce la accelerarea procesului 
investițional românesc și 
străin. Există de asemenea 
măsuri, datorate experienței și 
seriozității și pentru rezolvarea 
celorlalte probleme discutate în 
cadrul Atelierului arhitecților 
șefi".

Ciprian MARINUȚ

Parlamentul României
Interpelarea senatorului 

Doru Gaița privind 
situația siderurgiei

în prezenta interpelare mă adresez domnului Prim-ministru 
al Guvernului Radu Vasile.

Am mai adus în atenția executivului situația siderurgiei, 
respectiv a metalurgiei în ansamblu, în așa fel încât să se 
realizeze ceva concret în această ramură strategică a 
economiei românești.

Am și acum convingerea că mulți dintre specialiștii în 
domeniu și cu bună orientare în contextul economiei de piață 
sunt foarte competenți și dispuși să elaboreze soluții tehnico- 
economice pe care să le întrebuințeze clasa politică.

Cu diferite ocazii am arătat necesitatea unui program de 
restructurare - modernizare ca o premisă a supraviețuirii 
ramurii, cu componente de privatizare, lucru pe care l-am 
concretizat împreună cu Comisia Economică a Senatului în 5 
noiembrie 1998 la Hunedoara, când ș-a elaborat o hotărâre cu 
măsuri organizatorice, tehnice și economice, înaintată 
Executivului spre punere în aplicare la termenele și 
responsabilitățile stabilite.

Un program concret de restructurare - modernizare este 
finalizat de Ministerul Industriei șî Comerțului și conduce la 
corelarea strictă a capacităților de producție cu cerințele 
pieței, la asigurarea competitivității și la minimalizarea 
cheltuielilor, reperând clar unitățile cu perspectivă de cele fără 
perspectivă și ținând cont și de programul de acompaniament 
social.

Acest program, însă, nu are în prezent girul în special al 
FPS care a mai demonstrat superficialitate în acest domeniu, 
lipsă de interes, chiar ignoranță, ca de fapt față de toată 
industria din România.

Lipsa acestui program aprobat de Guvern duce la 
disfuncționalități majore. Un exemplu poate fi dat și prin 
cheltuirea a cca 140 milioane DM la “Siderca" Călărași pentru 
punerea în funcțiune a unui flux modern, format din 2 cuptoare 
electrice de 100 tone, instalație de tratare oțel sub vid și 
turnare continuă, iar acum se solicită de către FPS cu 
scrisoarea nr. 225559/ 27.08.1999 către Ministerul Industriei și 
Comerțului, din lipsă de lichidități (chiar neplata salariilor și plăți 
restante), nici mai mult nici mai puțin decât închiderea 
operațională totală. Se mai arată că aceasta conduce la 
obligativitatea înstrăinării activelor de la "Siderca" în condiții 
atractive potențialilor cumpărători. Foarte interesantă este și 
scrisoarea Sindicatului Liber Independent “Siderca” nr. 156/ 
9.09.1999 către Ministerul Industriei și Comerțului, care solicită 
acestuia avizul pentru a proceda de asemenea la oprirea 
operațională totală.

Toate acestea se petrec în timp ce la celelalte patru mari 
combinate de acest tip din țară se solicită sprijin consistent 
pentru finalizarea unor lucrări asemănătoare.

Precizez că la nivelul pieței actuale, un singur modul plasat 
la un combinat, ca de exemplu Hunedoara, care are și 
laminoare performante, ar rezolva problema, satisfăcând piața 
de desfacere internă.

Pentru eliminarea tuturor disfuncționalităților din siderurgia 
românească, rog, domnule Prim-ministru a analiza cele relatate 
și a dispune de urgență finalizarea avizelor tuturor ministerelor 
și FPS astfel că până cel târziu în 15 noiembrie 1999 
programul de restructurare și modernizare a metalurgiei 
românești să fie adoptat prin Hotărâre de Guvern.

Vă mulțumesc, 
Senator Doru Gaița

Portofoliul SIF Banat - Crișana 
conține peste 800 societăți

Structura portofoliului SIF Banat - Crișana arată că 
ponderea cea mai mare o dețin societățile comerciale ce au 
ca obiect de activitate comerțul și alimentația publică, urmate 
de cele din agricultură și prelucrarea lemnului. SIF Banat- 
Crișana deține la această oră acțiuni la peste 800 de 
societăți. De asemenea, SIF Banat - Crișana deține 
participanții la 47 de societăți listate la BVB ceea ce 
reprezintă 5,4 la sută din portofoliu și un număr de 349 titluri 
listate pe piața Rasdaq reprezentând 41,64 la sută. Restul de 
52,74 la sută sunt fie societăți comerciale deschise dar 
nelistate sau societăți comerciale închise.

. Sorina POPAt- ----- --------------- ------ -

învățământul rural
"Se uită de noi"

în prima zi mai rece a acestui 
început de octombrie, pe la Orele 
amiezii, cursurile pentru elevii 
claselor l-IV de la Școala 
Generală Burjuc se apropiau de 
sfârșit. Sala de clasă era bine 
încălzită (căci Primăria a asigurat 
lemnele necesare), atmosfera 
era liniștită. Cei mai mici școlari, 
care abia au împlinit o lună de... 
activitate, se “luptau” cu scrierea 
lui A. Alții aveau gramatică, 
matematică sau lectură, cei 10 
elevi din clasele l-IV învățând 
simultan.

Printre desele solicitări ale 
bobocilor, care au nevoie încă de 
confirmările și încurajările 
doamnei învățătoare, am reușit 
să schimbăm câteva vorbe. Dna 
Zoița Jianu, învățătoare localnică, 
își aprecia elevii ca "foarte buni 
și ordonați", iar pe părinții lor, mai 
ales ai unora din clasele l-ll, 
deosebit de înțelegători, ajutând- 
o în treburile gospodărești. Cu 
ajutorul lor a igienizat școala, iar 
mama unuia dintre copii este 
îngrijitoare (altă femeie probabil 
nu s-ar deranja s-o facă pentru

banii primiți).
Din nefericire puterea 

economică a satului și deci și a 
familiilor care au copii la școală e 
redusă. Părinții abia pot să le 
cumpere caiete. Nici vorbă să 
poată participa la constituirea 
unui fond al clasei din care să se 
poată procura ceva material di
dactic, redus la literele, cifrele și 
planșele confecționate de dna 
învățătoare Jianu. Aparatura 
lipsește cu desăvârșire, elevii 
neavând posibilitatea ascultării 
unei povești, a unei audiții 
muzicale. Inexistența unor 
sponsori în comună face 
imposibilă chiar acordarea unor 
premii premianților la sfârșit de 
an școlar.

Senzația dnei. învățătoare 
este că depărtarea de Deva face 
ca inspectoratul școlar să uite 
de nevoile lor. De fapt 
învățământul rural e ultima verigă

a unui lanț al uitării, care 
pornește de la mai marii zilei 
pentru care școala 
românească pare să fie una 
dintre ultimele preocupări.

♦♦♦ » - ♦ V ♦♦Copiii fara jucării
într-o sală alăturată, din 

aceeași clădire, își desfășoară 
activitatea Grădinița Burjuc. 
Grupa mixtă-mijlocie și mare 
plus un bobocel - are 13 copii 
înscriși, dar la data documentării 
erau prezenți doar patru, ceilalți 
având “bube dulci". “Uriașii” 
care nu se îmbolnăviseră de la 
colegii lor tocmai își încheiau 
lucrările de pictură în acuarelă.

Și aici există aceleași 
neajunsuri privind dotarea. 
Actuala educatoare, dna 
Gabriela Berbeceanu, spune că 
la venirea sa, în urmă cu doi ani, 
a găsit în grădiniță doar cuburi. 
Cu ajutcrul unei sponsorizări de 
500 de mii de lei a cumpărat 
ceva jocuri și jucării, care însă 
au început să se strice. Din 
ajutoare, primăria le-ă mai dat

ceva jucării de pluș. Această 
grădiniță se pare că a dispus 
de ceva dotare, dar atunci 
când a fost desființată, jucăriile 
au fost duse în alte sate. Cum 
părinților care sunt săraci nu 
le poate pretinde decât strictul 
necesar (de rechizite), 
educatoarea face deocam
dată ce poate, continuând 
pictarea pereților începută de 
predecesoarea sa pentru a 
crea o ambianță plăcută celor 
mici. Căci despre obținerea de 
jocuri și jucării noi nu se prea 
poate vorbi, iar despre 
aparatură de practică 
pedagogică nici atât.

Viorica ROMAN
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