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O hotărâre a Executivului privind

Drumul Câmpu 
lui Neag - Băile 

Herculane
Printr-o hotărâre adoptată recent, Executivul a aprobat 

clasificarea unor sectoare de drum forestier și a terenurilor 
aferente zonei de siguranță a drumului, intrate în patrimoniul Regiei 
Autonome “Administrația Națională a Drumurilor din România1', ca 
drum național DN 66 A, de clasă tehnică V.

Prin acest act normativ, se creează condițiile realizării legăturii 
între Câmpu lui Neag și Băile Herculane, transformându-se astfel 
aproximativ 35 km de drum forestier în drum național ce va fi 
amenajat la clasa tehnică V, respectiv două benzi de circulație, 
acostamente, șanțuri de scurgere a apelor, drenuri, poduri, podețe 
și zone de siguranță. DN 66 A va măsura în total 66,5 km lungime.-

Ieri a avut loc

Lansarea oficială a Nederianden Asigurau
de Viață România SA - Agenția Deva

Ieri, la sediul Agenției din Deva a 
Nederianden Asigurări de Viață România SA, 
membru al concernului financiar ING Group, a 
avut loc lansarea oficială a companiei 
Nederianden în județul nostru. Cu acest prilej, dl 
Jetse de Vries, director general și dna dr. Violeta 
Ciurel, director de marketing ai companiei 
Nederianden, împreună cu directorul Agenției 
Deva, dl Lucian Boldura, au susținut o conferință 
de presă.

în context au fost subliniate preocupările și 
realizările de succes ale companiei, care acum 
deține primul foc pe țară în privința asigurărilor de 
viață, totodată prezentându-se obiectivele și 
strategia de viitor în privința diversificării

produselor specifice, astfel încât acestea să 
răspundă cât mai bine cerințelor clienților.

Din datele prezentate în sinteză am reținut că 
Nederianden s-a impus cu seriozitate și 
profesionalism pe piața românească de asigurări, 
având un capital social de peste 150 miliarde lei, 
după numai doi ani de activitate în țara noastră.

Apreciind că piața asigurărilor, din România 
are încă un potențial ridicat, compania 
Nederianden Asigurări de Viață România SA 
militează consecvent pentru extinderea și 
diversificarea ofertelor sale specifice, accentuând 
și componenta investițională a activității.

Nicolae TÎRCOB
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ACORDA DOBÂNZI ATRACTIVE 
IA DEPOZITELE ÎN LEI

- PERSOANELOR FIZICE '
X la 30 de zile - 

50% /an 
prin capitalizare - 

63,21%/an
X la 90 de zile - 

53% /an 
prin capitalizare - 

k 64,49%/an

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA Grupul Școlar Industrial Material Rulant 
Simeria
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PUSH — clarificări, 
in cazul revenirii

la guvernare
Conferința Națională a 

PDSR a adus clarificări 
extrem de importante 
referitoare la strategia 
viitoare a partidului în cazul

WMM
revenirii la guvernare. De 
altfel, așa după cum arată 
toate sondajele de opinie, 
PDSR este favoritul alegerilor 
din anul viitor. Nu este vorba 
despre o dragoste subită a 
românilor față de vechii 
guvernanți, ci este mai 
degrabă expresia deziluziei și 
a dezgustului provocate de 
actuala putere. Oamenii s-au 
săturat de algoritmi, de 
certuri pentru fotoliile 
călduțe, de incompetența și 
imaturitatea actualei puteri 
și ca urmare vor vota nu 

Lpentru PDSR ci împotriva

CDR. Liderii partidului, în 
frunte chiar cu președintele 
Ion Iliescu, sunt conștienți 
de acest fapt, responsa
bilitatea care apasă pe 
umerii lor fiind cu atât mai 
mare. Românii își fac 
speranțe enorme în privința 
PDSR-ului, iar partidul 
trebuie să găsească cu 
precizie acei oameni - pe 
care de altfel îi are - care să 
poată aduce România măcar 
la nivelul la care au lăsat-o 
în 1996. Din fericire însă, 
promisiunile populiste nu 
mai pot avea trecere și 
oricum ele ar da extrem de 
rău pentru un partid cu 
experiența politică a PDSR- 
ului. Prin urmare, a fost 
elaborată o strategie clară 
de scoatere a țării din criză, 
de relansare economică și 
de stabilizare a nivelului de

______ Andrei NISTOR 
(Continuare în pag. 2)

SC Avicola Deva-Mintia își 
dimensionează producția 
la nivelul cerințelor pieței

La sfârșitul săptămânii 
trecute am consemnat un 
eveniment cu semnificații 
deosebite ce s-a petrecut în 
activitatea SC Avicola Deva- 
Mintia. Este vorba despre 
schimbarea structurii 
acționariatului acestei firme, 
în sensul că 74 la sută din 
capitalul social este deținut 
acum de către un acționar 
majoritar, respectiv dl ing. 
Marin State, ceea ce 
marchează pasul decisiv 
pentru privatizarea acestei 
unități și nu spre lichidarea 
ei, așa cum s-a dorit și s-a 
intenționat multă vreme de 
la nivelurile cele mai înalte, 
începând de la FPS 
București.

Călăuzindu-se după 
principiul potrivit căruia dacă 
nu poți ajuta, cel puțin nu 
băga bețe în roate, dl ec. 
Constantin Ion, expert în

\__________ _______  

Ministerul Finanțelor, care 
până acum era 
reprezentant în AGA la 
Avicola, dar al cărui mandat 
s-a încheiat' odată cu 
schimbarea structurii 
acționariatului, FPS 
nemaideținând acțiuni la 
această firmă, ne-a făcut 
câteva considerații în 
legătură cu situația întâlnită 
și cu viitorul Avicolei. în 
opinia interlocutorului 
Avicola Deva-Mintia 
reprezintă.una dintre cele 
mai bune unități de profil 
din țară. în ciuda unor 
interese obscure și 
intervenții ostile privatizării, 
văzând că aici există o 
echipă în adevăratul sens 
al cuvântului - dîn partea 
AGA, consiliului de

A consemnat 
Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

Ziua de vineri va rămâne în 
analele Grupului Școlar 
Industrial Material Rulant 
Simeria ca sărbătoarea unui 
sfert de veac de existență. De 
fapt liceul a împlinit 25 de ani 
de activitate în acest local, 
întrucât învățământul feroviar 
simerian datează din 1886. 
Până în 1974 când s-a înființat 
liceul a existat o școală 
profesională de profil în 
apropierea primăriei.

Pe structura vechii școli 
profesionale (o dovedește și 
conceperea spațiilor de 
învățământ) s-a realizat grupul 
recent sărbătorit, care a purtat 
de-a lungul vremii mai multe 

Aspect din timpul festivității dedicate aniversării a 25 de ani de 
existență a Grupului Școlar Industrial Material Rulant Simeria.

Foto: Traian MÂNU

^GENDEșIcALENDÂrE^ 
pentru anul 2000

Comandați ACUM prin Agenția 
L GLOBAL MEDIA IMAGE,

Deva, tel/fax 231870; 231871

nume. De la înființare pe 
poarta grupului au ieșit peste 
5000 de absolvenți, dintre 
care unii au ajuns 
economiști, ingineri, mun
citori, un medic, iar 5 s-au 
întors aici ca profesori. Alte 
rezultate cu care liceul se 
poate lăuda sunt sutele de 
premii, în special tehnice, la 
fazele județene și cele 26 de 
distincții naționale la 
concursurile pe meserii și 
olimpiade școlare.

In prezent există 25 de

Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 2)

„CONTURI ÎNVĂȚĂMÂNT", cu o dobândă de 22% pe an 
? „DISPONIBILITĂȚI CURENTE PENTRU PENSIONARI”, cu 

bir o dobândă de 30% pe an 
prin

BANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILOR 1.. >_________________
• Deschiderea contului - fără comision
• Prin aceste disponibilități se pot efectua zilnic plăți 
și încasări pentru care nu se va percepe comision și 
fără diminuarea dobânzii

Operațiunile se pot efectua zilnic la sediile 
Sucursalei Deva și agențiilor Brad, Orăștie, Hațeg. 

Program de lucru cu clienții: 
luni-vineri: 8-18 
sâmbătă: 8-12

%

Grațierea nu ar anula și 
fapta lui Miron Cozma

Avocatul Viorel Dumitrescu, 
apărător în procesele lui Miron 
Cozma, precizează că ar fi 
două posibilități în ceea ce 
privește detenția lui Miron 
Cozma, și anume: grațierea 
care poate fi făcută doar de 
președintele Emil Constan- 
tinescu sau promovarea de 
către Parchetul General a unui 
recurs în anulare împotriva 
hotărârii pronunțate de Curtea 
Supremă de Justiție.

Având în vedere faptul că lui 
Miron Cozma i se aduc acuzații 
deosebit de grave - subminarea 
puterii de stat - acesta 
ispășește acum o pedeapsă de 
18 ani închisoare. împrejurările 
in care sentința Curții Supreme 

de Justiție a fost pronunțată 
sunt considerate de av. Viorel 
Dumitrescu nu tocmai bune, 
motivând prin faptul că:” actuala 
putere nu l-a agreat nici pe 
Cozma și nici mineriadele și deci 
recursul în anulare nu va avea 
nici o șansă, deoarece puterea 
are impresia pe undeva că așa; 
zisele mineriade și Miron Cozma 
au subminat forțele de dreapta. 
Unica șansă pentru Cozma ar fi 
ca la viitoarele alegeri forțele de 
stânga să acceadă la putere."

Pe de altă parte, av. 
Dumitrescu a înaintat 
președintelui României, Emil 
Constantinescu, un memoriu prin 
care cere grațierea lui Cozma. 
“însă nu prin grațierea pedepsei 

se rezolvă problema-de fond, 
ci numai prin promovarea 
recursului în anulare. Grațierea 
pedepsei înseamnă a-l ierta pe 
Cozma de pedeapsă, dar 
fapta rămâne. Deci grațierea 
nu înseamnă și ștergerea 
faptei”, a declarat av. Viorel 
Dumitrescu.

Din discuția pe care am 
avut-o cu av. V. Dumitrescu, 
am înțeles că moralul lui 
Cozma este unul bun, 
deoarece el are sentimentul 
nevinovăției. Cozma așteaptă 
cu încredere ziua în care i se 
va face dreptate, deoarece 
dorește să se recunoască 
judecătorește nevinovăția lui.

Mihaela FĂGAȘ
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PDSR — clarificări, in cazul 
revenirii la guvernare

(Urmare din pag. 1)

trai. Au fost lăsate la o parte 
orice fel de promisiuni care 
se știe din start că nu vor putea 
Ci îndeplinite, marșându-se pe 
câteva idei realiste.

Din păcate, PDSR se 
găsește în fața unei mari 
dileme, fiind creditat pe de o 
parte cu încrederea majorității 
românilor, dar fiind lipsit de 
încredere în fața occidentului. 
Or, nici nu se poate pune 
problema unei guvernări cu 
spatele la occident. Tocmai din 
acest motiv în documentele 
Conferinței Naționale s-a 
precizat extrem de clar 
opțiunea pentru continuarea 
reformelor și pentru 
intensificarea demersurilor de 
aderare a României la 
structurile euro-atlantice. Se 
încearcă astfel o schimbare a 
imaginii partidului în exterior, 
pentru a demonstra că este cu 
adevărat un partid european. 
Pentru a fi mai vizibilă 
orientarea partidului a fost 
modificat chiar statutul său, 
susținându-se că “proprietatea 
privată stă la baza economiei 
de piață”. Se vorbește de 
asemenea despre lichidarea 
întreprinderilor cu pierderi și 
despre flexibilitatea politicii 

uNtvrmAi
PROIECTARE

CONSTRUCȚII
INSTALAȚII

OFERTĂ SPECIALĂ 
în perioada Ol 10.1999 - 20.12.1999achiziționând 
un echipament complet (centrale termice și materiale) 

pentru o instalație de încălzire de la 
mag.Economic al S.C. Universal Imp.-Exp. SA Deva, 

firma vă asigură proiectarea fi execuția instalației.
MANOPERA = O

Beretta, Vaillant, Junkers, Wolf, Riello, 
Omnitech, Ferolli, Lmborghini,Viessmann, Buderus,etc.
Primele la capitalal calitate *

Si IN 60 RATE
, x Tel/Fax: 44 0S4 231950 ;T4 054 227328 J

Efti In Pagini Aurit, 
deci exițti.

Urmează Hunedoara, unde înscrierile în Pagini Aurii, ediția 
locală, sunt în plină desfășurare.
E orașul tău! E afacerea ta! E ghidul tău! înscrie-te și tu în Pagini Aurii, ediția de Hunedoara: o nouă promisiune 
ce va deveni în curând realitate.

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 dienților 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an.
• Distribuit gratuit.

economice în funcție de 
“constrângerile” institu
țiilor financiare mondiale. 
Pe de altă parte însă PDSR 
este decis să reia legăturile 
foarte bune cu țările din 
extremul orient, piețele de 
acolo fiind un debușeu 
pentru produsele românești.

Constrânși fiind din ex
terior, dar și datorită 
experienței politice acu
mulate, liderii partidului au 
transformat PDSR-ul într-o 
nouă formațiune politică, 
dându-i nu doar haine noi, 
ci și substanța necesară 
pentru viitoarea guvernare 
ce se prevede după alegeri. 
Din fericire, la nivelul 
conducerii partidului s-a 
înțeles că România trebuie 
să evolueze spre capitalism, 
o întoarcere la societatea 
etatistă din trecut fiind 
imposibilă. Totul este doar 
găsirea drumului corect și a 
ritmului adecvat poporului 
nostru pentru ca această 
trecere să fie cât mai lipsită 
de tragedii. Din această 
cauză - susțin liderii PDSR - 
doar un partid social-demo
crat puternic poate duce la 
îndeplinire o asemenea 
sarcină.

SHOW ROOM

(Urmare din pag. 1) 

administrație și comisiei de 
cenzori - dl Constantin Ion s- 
a implicat efectiv în 
susținerea eforturilor pentru 
ca demersurile pentru 
privatizare să fie încununate 
de succes, colaborând în 
acest sens cu toți cei animați 
de gânduri bune. 
Cunoscând că numai 
privatizarea poate salva 
unitatea și că aceasta are un 
viitor sigur, fostul 
reprezentant în AGA și-a 
exprimat convingerea că 
managementul constituie 
un factor care dă consistență 
și stabilitate în obținerea de 
rezultate performante, astfel 
încât unitatea să reziste în 
competiția dură a tranziției și 
economiei de piață.

Discuția purtată cu dl ing. 
Marin State, acționar 
majoritar, a relevat faptul că 
unitatea își va urma 
derpersul ascendent pe care 
se găsește, existând create 
premisele necesare în acest 
sens. După ce a adus

✓-----------------------------------
(Urmare din pag. 1)

clase de liceu, cursuri de zi și 
seral, școală profesională, 
școală de ucenici (în premieră), 
școală de maiștri (din nou după 
5 ani): sunt 532 de elevi care 
studiază la profilele teoretic și 
tehnologic cu 34 de profesori și 
7 maiștri. Dotările ce le stau la 
dispoziție: 18 săli de clasă, 4 
laboratoare (de chimie, de 
fizică, de electrotehnică, de 
măsurători), ateliere, cabinete, 
o sală de sport recent renovată 
și bază sportivă. intre 
realizările recente se numără 
rezolvarea încălzirii, care 
înainte “era o teroare", prin 
montarea unei centrale proprii, 
în această toamnă s-a făcut 
racordarea la rețeaua de apă 
potabilă a orașului (până acum 
liceul a fost “legat” la uzină și 
avea probleme). La cantină, cu 
80 de locuri pe serie, este în 
curs de refacere hidroizolația. 
Au început, la etajul al ll-lea al 
căminului, amenajările pentru

SC Avicola Deva-Mintia i$i 
dimensionează producția

mulțumiri fostei AGA, dl State 
a spus că dimensionarea 
producției se va face în 
funcție de cerințele pieței. în 
acest scop firma se găsește 
într-un program de 
modernizare a fermelor 
pentru creșterea puilor de 
carne, aplicându-se 
tehnologia proprie. începând 
din anul viitor intenția este de 
a se continua investițiile 
pentru modernizare cu 
utilaje din import, de la firme 
consacrate în domeniu. De 
menționat că a fost achitat 
integral contractul încheiat cu 
FPS.

Personal - cum spunea 
interlocutorul - simte atât 
bucuria de a fi finalizat, nu 
fără greutăți, procesul de 
privatizare al Avicolei, dar în 
același timp are și gândul 
responsabilității ce și-a 
asumat-o. Cu încrederea că 
angajații vor înțelege, la

După un sfert de veac 
de activitate

un mini-hotel pentru elevi, 
destinat elevilor și sportivilor 
care trec prin oraș (ce nu 
dispune de hotel).

La dezvelirea plăcii 
aniversare au participat Petru 
Păun Jura, consilier 
prezidențial, Simion Molnar, 
inspector general adjunct, alți 
inspectori școlari, Octavian 
Budac, director general, Mihai 
Poenar, director tehnic și 
directorii executivi, liderul 
sindical Gheorghe Sârmoi, de 
la REVA (fostă întreprindere 
patronatoare, acum principalul 
colaborator), directorul 
Depoului Simeria Constantin 
Vălceanu. Dl Marius Steici, 
directorul G.S.I.M.R., a salutat 
asistența, punctând câteva din 
reușitele liceului, iar dl Mihai 
Țărlea, director adjunct, a 

rândul lor, ce au de făcut 
pentru a menține unitatea 
la parametri ridicați de 
funcționare, dl State spune 
că va urmări cu 
perseverență ca Avicola 
să-și îndeplinească 
menirea.- Experiența 
practică în domeniu 
reprezintă garanția că toate 
gândurile bune vor deveni 
o certitudine.

De la dl ing. loan 
Simion, director general al 
SC Avicola Deva-Mintia, 
âm reținut că în scurt timp 
se va ajunge de la 400.000 
la 600.000 pui pe serie. Cu 
toate că este îngrijorătoare 
situația actuală privind 
piața internă a produselor 
avicole, deoarece continuă 
să se mai facă importuri 
dubioase, există credința 
că vor fi depășite toate 
greutățile, în competiție 
rezistând cei mai buni.

prezentat fragmente din 
monografia școlii. Dnii loan 
Bădoi, Florian Brădeanu, 
Corneliu Damian și losim 
Blaj, foști directori ai 
instituției aniversate, au 
evocat momente din evoluția 
sa, au adresat gânduri bune 
și urări pentru viitor. Invitat să 
dezvelească placa, dl loan 
Rovinaru, primarul Simeriei, a 
considerat că această cinste 
se cuvine celor care au 
condus destinele grupului 
școlar, foștii directori. în 
încheierea festivității, 
părintele Marius Draia a 
oficiat slujba de sfințire a 
plăcii aniversare, după care 
invitații, împreună cu dascălii 
liceului, au închinat în cinstea 
sfertului de veac de activitate.

Miercuri,
13 octombrie

2 BERBEC
A sosit momentul să vă 

scoateți asul din mânecă. Așa 
că folosiți-vă ideile despre 
cum ați putea face ca firma 
să dea mai mult randament, 
fără să vă jigniți colegii și șefii.

O TAUR
Zi ideală pentru a iniția 

câteva schimbări. Nu puteți 
greși, dacă luați decizii de 
moment. Banii vor veni dacă 
vă puneți proiectul în aplicare.

3 GEMENI
Azi aveți șanse mai bune; 

reluați deci proiectele care v- 
au fost refuzate de curând și 
faceți unele modificări.

O RAC
Ziua începe cu posibilități 

materiale deosebite. Nu 
refuzați afacerile bune, 
posibilitățile oferite de locul de 
muncă. Jupiter vă ajută mult și 
veți avea reușite în viața 
particulară.

O LEU
Analizați atent situația, 

înainte de a face investiții. 
Doamnele trebuie să evite 
risipa și cheltuielile exagerate.

O FECIOARĂ
Azi e o zi favorabilă, puteți 

să vă dovediți abilitatea în 
negocieri; beneficiu nesperat.

O BALANȚĂ•
Nu fiți pasiv, apropiați-vă 

mai des de partener. Este 
important echilibrul între 
muncă și relaxare. în plan 
afectiv și familial, conjunctura 
planetelor este bună

O SCORPION
Simțiți influența benefică a 

lui Jupiter. Dacă știți să vă 
împărțiți banii, nu aveți 
probleme, dar acum este 
momentul să vă bucurați de 
viață.

O SĂGETĂTOR
Zi instabilă, fiți prudenți mai 

ales în plan financiar. Posibile 
mici neplăceri la locul de 
muncă. îngrijiți-vă căci aveți o 
stare de oboseală.

2 CAPRICORN
Aproape ies scântei în jurul 

dv, toți vă scot din sărite. 
Concentrați-vă mai bine 
asupra muncii, deoarece 
greșelile pe care le puteți 
face vă vor afecta bunul 
renume.

O VĂRSĂTOR
Azi veți avea parte de o 

atmosferă excelentă. Colegii 
de muncă vor fi receptivi și 
cooperanți cu dv.

O PEȘTI
S-ar putea ivi ocazii de 

îndeplinit sarcini care vă vor 
aduce venituri bănești. Aveți 
succes în toate activitățile 
care se termină într-un 
interval scurt de timp.
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Fără transferuri spectaculoase, prin 
întinerirea lotului cu juniori, 

Corvinul confirmă
Interviu cu ing. Vaier Iacob, 

președinte al Fotbalului Club 
“Corvinul” Hunedoara
- Die Iacob, sunteți unul din

tre cei mai tineri președinți de 
club din fotbalul divizionar B. Cu 
ce gânduri ați preluat acest post 
pe care au fost o seamă de 
oameni de fotbal, unii fotbaliști de 
renume ai Hunedoarei?.

- Și înaintea învestirii mele pe 
acest post făceam parte din con
siliul de administrație, așa că eram 
familiarizat cu întreaga problematică 
a acestui activ organism de con
ducere, cu obiectivele sale și nu în

ultimul rând cunoșteam bine și cerințele principalului sponsor, 
“Siderurgica"SA. lată de ce pe agenda de lucru a conducerii clubului 
se află problemele prioritare privind aducerea la cârma echipei a 
unui nou antrenor (V.Roșca), creșterea valorică a fotbalului practicat 
de Corvinul, formarea unei echipe competitive, dornică de 
performanța atacării în viitor a promovării, cu preponderență a unor 
tineri din propria pepinieră, unde există câțiva fotbaliști foarte 
talentați, de frumoasă perspectivă. Așa se face că din fostul lot al 
Corvinului din anul trecut (36 de jucători fiind rulați în această 
perioadă) au rămas acum 16 jucători, la care s-au adăugat câțiva 
juniori hunedoreni, unii dintre ei făcând parte, în prezent, din echipa 
de bază. Este vorba de Marincău și Stârc, ambii cu câte 8 prezențe 
în echipă din primele 10 etape, dar și Ocneanu și Schiau cu câte 6 
și respectiv 5 jocuri în acest început de campionat. Cu echipa mult 
întinerită, cu prezența în teren tot timpul a 3-4 jucători foarte tineri, 
Corvinul a adus 7 puncte din deplasare și nu a cunoscut nici o 
înfrângere pe propriul teren, plasând Corvinul de câteva etape în 
fruntea clasamentului. Aș dori să mai precizez că în lot se mai află 
încă trei tineri Apostu, Sălăjan și Pascal și numai de ei depinde mult 
râvnita titularizare.

- Corvinul a început promițător cu victorii acasă, dar și la UTA 
și Tg. Mureș și un egal la Motru și iată a ajuns în poziția de a 
cocheta cu primul loc în clasament. Drept urmare a început să vină 
un public mai numeros la stadion, cu speranța că în curând vor 
asista și la meciuri disputate pe prima scenă fotbalistică a țării.

- Așa cum am declarat cu diferite' prilejuri, consiliui de 
administrație, într-un deplin consens cu sponsorul principal, are în 
vedere pregătirea unei echipe care să atace promovarea în 
campionatul viitor. Totuși, dacă echipa realizează în acest an 
creșterea valorică preconizată și de antrenorul Victor Roșea și 
conjunctura ne este favorabilă, nu o să ne dăm la o parte

- intr-un ziar de specialitate a apărut o însemnare în care 
se afirma:” Corvinul între locul întâi și jena financiară”. Care 
este situația reală?

- Ne-a surprins și pe noi acel articol. Aș vrea să precizez că nici 
clubul nostru nu face excepție în confruntarea cu greutățile de azi, 
nici noi nu ne “scăldăm” în bani. însă, cu ajutorul sponsorilor, cu 
chibzuință, cu bună gospodărire a fondurilor bănești, ne străduim să 
achităm la timp contractele precum și primele de joc cuvenite.

- Evoluția bună a echipei a atras privirile conducerilor unor 
cluburi asupra unor jucători hunedoreni pe care și i-ar dori în 
echipele lor. Dacă se pune problema unui transfer, s-ar aproba 
de către conducerea clubului?

- S-a stabilit deja în consiliul de administrație că până în vară 
nu pleacă nici un jucător de la Hunedoara. Lotul echipei noastre 
va rămâne neschimbat, în structura actuală, până în vară.

- Având în vedere rezultatele bune obținute și de antrenorul 
V. Roșea și cu Corvinul i-ar fi aprobată o eventuală plecare la 
o altă echipă?

- Antrenorul are contract ferm încheiat pe trei ani cu clubul 
nostru și deci ar fi greu să plece la altă formație. O singură 
posibilitate s-ar putea ivi: o eventuală ofertă de la una din 
echipele de top, Dinamo, Steaua sau Rapid, atunci contractul 
poate fi reziliat, însă în condiții avantajoase pentru noi.

- Sper ca prin cele relatate în acest interviu și precizările 
făcute să fie liniștiți și suporterii hunedoreni pentru ca echipa 
lor de suflet să le aducă noi satisfacții.

- Așa dorim și noi!
Sabin CERBU

CLASAMENTELE CELOR 9 GRUPE DIN PRELIMINARUL!’ EURO 2000
Grupa I Grupa a Vl-a

1. ITALIA 8 4 3 1 13-5 15
2. Danemarca 8 4 2 2 11-8 U
3. Elveția 8 4 2 2 9-5 14
4. Tara Galilor 8 3 0 5 7-16 9
5. Belarus 8 0 3 5 4-10 3

Grupa a ll-a
1. NORVEGIA 10 8 1 1 21-9 25
2. Slovenia 10 5 2 3 11-13 17
3. Grecia 10 4 3 3 12-7 15
4. Letonia 10 3 4 3 13-12 13
5. Albania 10 1 4 5 8-14 7
6. Georgia 10 1 2 7 8-18 5

Grupa a lll-a
1. GERMANIA 8 6 1 1 20-4 19
2. Turcia 8 5 2 1 15-6 17
3. Finlanda 8 3 1 4 13-13 10
4. Irlanda de Nord 8 1 2 5 4-19 5
5. Moldova 8 0 4 4 7-17 4

1. SPANIA 8 7 0 1 42-5 21
2. Israel , 8 4 1 3 25-6 13
■57 Austria 8’ 4 r 3 ■ 9-20 13
4. Cipru 8 4 0 4 12-21 12
5. San Marino 8 0 0 8 1-44 0

Grupa a Vll-a
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

Grupa a VII l-a
1. IUGOSLAVIA 8 5 2 1 18-8 17
2. Irlanda 8 5 1 2 14-6 16
3: Croatia 8 4 3 1 13-9 15
4. Macedonia 8 2 2 4 13-14 8
5. Malta 8 0 0 8 6-27 0

Grupa a IV-a
Grupa a IX-a

1 FRANȚA 10 6 3 1 17-10 21
2. Ucraina 10 5 5 0 14-4 20
3. Rusia 10 6 1 3 22-12 19
4. Islanda 10 4 3 3 12-7 15
5. Armenia 10 2 2 6 8-15 8
6. Andorra 10 0 0 10 3-28 0

Grupa a V-a
1. SUEDIA 8 7 1 0 10-1 22
2. Anglia 8 3 4 1 14-4 13
3. Polonia 8 4 1 3 12-8 13
4. Bulgaria 7 1 2 4 3-8 5
5. Luxemburg 7 0 0 7 2-20 0

1. CEHIA 10 10 0 0 26-6 30
2. Scotia 10 5 3 2 15-10 18
3. Estonia 10 3 2 5 15-17 11
4. Bosnia 10 3 2 5 14-17 11
5. Lituania 10 3 2 5 8-16 11
6. Faroe 10 0 3 7 4-17 3

S-au calificat pentru turneul .final EURO 2000, ce se va 
disputa în Olanda și Belgia, Italia, Norvegia, Germania, Franța, 
Suedia, Spania, România, Iugoslavia, Cehia, Portugalia - cea mai 
bună clasare pe locul 2, Olanda și Belgia (țări organizatoare).

își vor disputa meciuri de baraj Scoția, Irlanda, Anglia, 
Danemarca, Slovenia, Ucraina, Turcia și Israel. Stabilirea meciurilor 
de baraj de către UEFA are loc azi, 13 octombrie. Meciurile se vor 
disputa la 13-14 (turul) și 17 noiembrie (returul).

Odată cu deschiderea spre occident care a însemnat adu
cerea unor mașini performante, sporturile cu motor au căpătat o 
dezvoltare și o atractivitate tot mai mare și în România. Mulți români 
sunt pasionați de automobilism și ar avea tona de curaj și dramul 
de nebunie pentru a pilota mașini de curse, dar nu au posibilități 
materiale pentru a practica acest sport. Un răsfățat al destinului 
care a avut norocul profesional și material de a putea practica 
automobilismul este brădeanul Mihai Cîmpeanu.

De câțiva ani Mihai Cîmpeanu reprezintă A.S.Michael Autosport în 
Campionatul Național de viteză pe traseu montan, pilotând o Honda 
CRX - proprietate personală. Anul trecut brădeanul s-a clasat mai 
bine decât cunoscutul pugilist Mihai Leu, celălalt hunedorean 
participant în competiție. Iar în acest sezon, după evoluții bune în toate' 
cele patru etape desfășurate până la ora actuală, Mihai Cîmpeanu 
ocupă locurile ll-lll la clasa H2 (mașini cu o capacitate de până la 1600 
cmc) și speră ca în final să se claseze pe podium. în prima etapă 
desfășurată la Arad, Mihai Cîmpeanu a obținut locul secund și l-a 
întâlnit pe Dan Gabriel Boric, directorul SC Petrom Arad, care i-a 
devenit colaborator și sponsor. în etapa a It-a desfășurată în perioada 
8-9 mai la Pârâul Rece, Mihai s-a clasat pe locul III în prima cursă și a 
abandonat în cea de a doua. Apoi, în etapa a lll-a desfășurată la 
Râșnov-Valea Cetății, în perioada 8-11 iulie, brădeanul a obținut un 
loc II și un loc III acumulând noi puncte în clasament. Aceeași 
performanță a obținut-o Mihai și în etapa a IV-a desfășurată la Reșița 
- Valea Domanului, în perioada 7-8 august a.c., pentru ca în etapa a V- 
a de la Bâlvânyos (Tușnad) pilotul hunedorean să reușească un loc 
II în prima probă și să iasă în decor la cea de a doua. în urma acestor 
rezultate talentatul pilot hunedorean speră să obțină o performanță 
deosebită la clasa H2 și e convins că dacă ar avea o mașină mai 
competitivă ar obține rezultate mai bune.

Ciprian MARiNUȚ

CLASAMENTELE JUNIORILOR
... ---------------------- _------------- . i

( JUNIORI Al
FC Corvinul Hunedoara 4 4 0 0 21-2 12
Jiul Petroșani 4 2 0 2 11-5 6
Victoria Călan 4 2 0 2 7-11 6
Viitorul Orăștie 4 0 0 4 0-21 0

JUNIORI Bl )
FC Corvinul Hunedoara 4 4 0 0 41-1 12
Jiul Petroșani 4 3 0 1 21-11 9
Viitorul Orăștie 4 1 0 3 9-43 3
Victoria Călan 4 0 0 4 4-20 0

JUNIORI C - Valea Mureșului ")
Tehno Sporting Simeria 7 7 0 0 33-5 21
ASA Aurul Brad 7 6 0 1 29-7 •'
FC Corvinul Huned. 7 5 1 1 42-11 16
Starting Deva 7 5 0 2 28-12 15
Dacia Orăștie 7 3 1 3 23-14 10
CSS Hunedoara 7 3 0 4 16-24 9
Minerul Certej 7 2 0 5 9-20 6
CIF Aliman Brad 7 1 0 6 7-23 3
Cetate Deva 7 1 0 6 5-37 3
Viitorul Orăștie 7 1 0 6 8-47 3

C JUNIORI C - Valea Jiului .)
Jiul Petroșani 4 4 0 .. 20-4 12
Minerul Lupeni 4 3 0 1 8-5 9
Inter Petrila 4 1 0 3 5-14 3
Minerul Uricani 4 0 0 4 2-12 0

In Divizia D

Măsuri disciplinare pentru abateri pe 

terenurile de fotbal
în etapa din 3 octombrie pe tere

nurile de sport din campionatele 
Diviziei D seniori și juniori s-a înre
gistrat o serie de abateri de la regu
lile jocului de fotbal: lovirea arbi
trilor de către spectatori la jocul 
Retezatul Hațeg - Victoria Dobra, 
retragerea echipei Casino Ilia la 
jocul cu CFR Marmosim Simeria, 
neprezentarea echipei CIF Aliman 
Brad la jocul cu Minerul Bărbăteni - 
juniori, injurii la adresa arbitrilor și 
jucătorilor, repetate proteste la deci
ziile arbitrilor, folosirea de jucători 
pe fals. Față de aceste abateri Co
misia Campionatului județean a luat 
următoarele măsuri disciplinare:

Omologarea jocului de seniori CFR 
Marmosim - Casino Ilia cu 3-0 în favoa
rea echipei CFR Marmosim Simeria.

La jocul Minerul Bărbăteni - CIF 
Aliman Brad echipa de juniori CIF

Aliman Brad nu s-a prezentat pentru 
disputarea jocului. Meciul s-a omo
logat cu 3-0 în favoarea echipei 
Minerul Bărbăteni și CIF Aliman 
Brad a fost amendat cu 200.000 lei.

La jocul Universitatea Petroșani - 
Retezatul Hațeg jucătorul Marin 
Liviu a evoluat la echipa de seniori 
și la... juniori. Jocul s-a omologat cu 
3-0 în favoarea echipei Universitatea 
Petroșani.

Pentru pătrunderea pe terenul de 
joc a unor spectatori și lovirea arbi
trilor, echipa Retezatul Hațeg a fost 
amendată cu 200.000 lei și ridicarea 
dreptului de a organiza jocuri ofi
ciale 2 etape pe terenul din Hațeg.

Au fost sancționați cu câte o 
etapă 11 jucători și cu 2 etape doi 
jucători. S-au aplicat celor sanc
ționați amenzi pecuniare în raport 
cu gravitatea faptelor comise.

Comunicat al AJ 
Fotbal Hunedoara

La jocul Diviziei D seniori din 3 octom
brie 1999 dintre CFR MARMOSIM 
SIMERIA și CASINO ILIA arbitrul MÎNDRU 
IOAN din Hunedoara s-a făcut vinovat de 
arbitraj necorespunzător, care a com
promis total spectacolul sportiv și a con
dus la vicierea rezultatului.

Arbitrul MÎNDRU IOAN, notat de obser
vatorul KELEMEN LAZĂR cu nota 5. a fost 
suspendat de subcomisia disciplină ar
bitri pe timp de 6 (șase) luni și retrogradat 
de la arbitru centru în lotul arbitrilor asis
tenți, iar jocul respectiv întrerupt în min. 72 
cu retragerea echipei CASINO ILIA de pe 
teren a fost omologat de Comisia Cam
pionatului județean cu scorul de 3-0v 
pentru CFR Marmosim.

în cazul jocului RETEZATUL HAȚEG - 
VICTORIA DOBRA din 3 oct. 1999, în 
urma căruia terenul din Hațeg a fost sus
pendat 2 (două) etape pentru producere 
de incidente, cercetările continuă cu pri
vire la maniera de arbitraj a brigăzii de 
arbitri care a oficiat la acest joc.

Președinte AJF 
Prof. Mircea SÎRBU

Q> DIVIZIA 9 JUNIORI
Rezultatele etapei a 10-a din 10 oc

tombrie: Victoria Călan - Casino Ilia 2-1; 
Metalul Crișcior - Min. Aninoasa 8-2; FC 
Paroșeni Vulc. - Dacia Orăștie 14-1; CIF Aliman 
Brad - Constr. Hunedoara 0-7; Univ. Petroșani - 
Min. Bărbăteni 5-1; Victoria Dobra - Min. Poiana 
Rusca (nedisp.) Retezatul Hațeg - CFR Marm. 
Simeria 0-1.

CLASAMENTUL
1. CFR MARM. SIM.10 9 1 0 40-11 28
2. Victoria Călan 10 9 1 0 28-7 28
3. Retezatul Hațeg 10 6 2 2 36-9 20
4. FC Par.Vulcan 10 6 2 2 36-11 20
5. Constr. Huned. 10 5 3 2 29-10 18
6. Min. Bărbăteni 10 5 1 4 26-19 16
7. Casino Ilia 10 4 3 3 24-12 15
8. Min. P.Ruscă 9 5 0 4 18-18 15
9. Viet. Dobra 9 3 1 5 23-26 10
10. Univ. Petroșani 10 3 0 7 19-32 9
11. Min. Aninoasa 10 3 0 7 17-32 9
12. FC Dacia Orăștie 10 1 2 7 25-54 5
13. CIF Aliman Brad 10 1 0 9 7-39 3
14. Met. Crișcior 10 1 0 9 15-62 3

Etapa viitoare din 17 oct.: CFR 
Marmosim Sim. - Victoria Călan; Casino Ilia - 
Met. Crișcior; Min. Aninoasa - FC Paroșeni 
Vulcan; Dacia Orăștie - CIF Aliman Brad; 
Constr. Huned. - Univ. Petroșani; Min. Bărbăteni 
- Victoria Dobra; Mirt. Poiana Rusoă - Retezatul
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Scârbiți după 10 ani de somai, sărăcie si corupție.

Cetățenii vor înapoi proprietatea de 
stat și centralismul în economie

Ultimul sondaj dat 
I publicității de Metro Media 

Transilvania demonstrează 
un lucru de netăgăduit: 
populația României tânjește 
după o economie de 
comandă croită pe 
principiile etatizării. Cifrele 
sunt elocvente în acest 
sens. Câteva procente ce 
dau dimensiunea majorității 
în sondaj ne arată că 60 la 
sută din români sunt de 
părere că salariile ar trebui 
să fie controlate de stat, 66 
la sută consideră că 
serviciile publice, în speță 
electricitatea, transportul, 
gazul și telefoanele, trebuie 
să rămână în proprietatea 
statului, iar 58 la sută din cei 
intervievați sunt pentru

Și alcoolul e...corupt
Evaziunea fiscală din activități 

de producere și comercializare a 
alcoolului atinge cote 
inimaginabile în România. 
Ultimele evaluări arată că peste 
70 la sută din băuturile alcoolice 
existente pe piața românească 
sunt contrafăcute. Interesele fiind 
imense, pierzându-se la nivele 
ridicate ale puterii, nimeni nu 
acționează pentru a limita acest 
fenomen negativ care, efectiv, 
scoate de pe piață producătorii 
legali de alcool și băuturi 
alcoolice. Aceștia, de la un an la 
altul, sunt tot mai puțin numeroși 
fiind obligați, din cauza 
concurenței neloiale făcută de 
economia subterană, să închidă 
distileriile și fabricile de alcool 
perioade îndelungate de timp. O 
cifră este elocventă din acest 
punct de vedere. Dacă în .1997, 
15 societăți comerciale 
specializate în producerea și 
comercializarea alcoolului 
plăteau statului accize de 2195 
miliarde de lei, pe primele 7 luni 
din acest an producătorii legali de 
alcool abia dacă au achitat

/------------- 7----- ?--------- \
Pagină realizată de 

k Adrian SĂLĂGEAN 

controlul prețurilor de către 
stat acceptând chiar și o 
penurie a mărfurilor pe piață. 
Extrem de ridicat - 45 % - 
este și procentul'celor care 
consideră că statul trebuie 
să ajute cu bani propriile lui 
întreprinderi neprofitabile, în 
timp ce doar 46 de procente 
sunt de părere că 
întreprinderile nerentabile 
trebuie închise. 30 la sută 
din intervievați consideră, pe 
de altă parte, că investițiile 
străine pun în pericol 
economia României. Totuși, 
56 de procente sunt de 
părere că acestea sunt de 
bun augur în economie.

Coroborând semnificația 
procentelor prezentate de 
sondajul dat publicității

bugetului de stat 500 de 
miliarde. Pentru ca harababura 
să fie totală, la nivelul 
Ministerului Finanțelor nu se știe 
ce cantități de alcool există pe 
piață și nici câte distilerii sunt 
înregistrate în România. De 
asemenea, nici legislația nu e 
pusă la punct, actele normative 
emise în domeniu fiind 
modificate de zeci de ori fără a 
se ajunge nici acum la o formă 
coerentă și funcțională. 

Conform unor informații date publicității 
de dl ing. Gheorghe Pogea, directorul general 
la “Siderurgica" Hunedoara, nivelul pierderilor 
curente din exploatare s-au redus la 
combinat în proporție de 60 la sută după 
închiderea sectorului primar. O ameliorare se 
face simțită și la nivelul fluxurilor financiare, 
ponderea lichidităților din totalul rulajului 
firmei ridicăndu-se de la 26 de procente în 
luna mai, la 59 de procente la finele lunii 
septembrie a.c. La nivelul lunii august 1999, 
“Siderurgica" a vândut marfă în valoare de 
J08 miliarde de lei, cca. 58 de miliarde

încasând cash. Diminuarea cheltuielilor a 
permis ritmuri mult mai importante de 
achitare a serviciilor publice de electricitate și 
transport, progrese făcându-se și în 
achitarea obligațiilor curente față de bugetul 
de stat și cel local. Totuși, cheltuielile 
necesare conservării sectorului primar 
presupun cheltuieli suplimentare de miliarde 
de lei lunar, păstrând un decalaj destul de 
important între venituri și cheltuilei, iar lipsa 
unei modernizări complete a tehnologiei face 
deocamdată imposibilă lărgirea pieței.

reiese evident că românii, 
fără să le vadă acasă, s-au 
săturat de capitalism și 
economie de piață. Una din 
cauzele acestei optici o 
constituie lanțul nesfârșit de 
eșecuri pe care partidele 
aflate la putere după 1989 
le-au înregistrat în politica de 
restructurare și privatizare a 
economiei. Semnificativ 
este, de asemenea, 
procentul de 82 la sută al 
celor care consideră că 
privatizarea în România se 
face cel mai adesea 
necinstit. Aceasta dovedește 
neîncrederea populației în 
buna-credință a celor care 
guvernează România.

Un lucru însă trebuie 
lămurit I Marea’ parte a

capitalului social al firmelor 
românești este de stat, 
majoritatea băncilor, 
energetica, gazul, 
transporturile sunt de stat, 
grosul sistemului sanitar e 
al statului, la fel ca și 
siderurgia și mineritul... 
Deci, după zece ani de 
propagandă pro
privatizare și economie de 
piață, românii au, de fapt, 
în țară o economie 
cvasietatistă și discret 
centralizată. Nu trebuie 
decât un “la loc comanda” 
dat oficial și avem, din 
nou, centralism și 
etatizare. Rămâne însă o 
întrebare: în lipsa URSS și 
a C.A.E.R.-ului, cine ne va 
ține spatele?

Societatea comercială 
“Bentocalcar" din Deva 
este specializată pe extracția, 

prelucrarea și valorificarea 
calcarului și bentonitei. Calcarul 
este folosit, ca și materie 
primă, în procesele de 
producție desfășurate în 
siderurgie, chimie, la fabricarea 
zahărului și detergenților. 
Bentonita face la rândul ei 
obiectul interesului firmelor ce 
fac prospecțiuni miniere, a 
celor din construcții 
hidrotehnice și a turnătoriilor. 
După cum se poate observa, 
întreaga activitate desfășurată 
de “Bentocalcar" începe și se 
termină în zona industriei grele, 

Iarna viitoare va
fi mai bine, sau 
nu va fi...deloc

una din cele mai lovite sectoare 
ale economiei naționale. Tarele 
acestui secto, se răsfrâng 
automat și asupra furnizorilor 
săi, firma deveană fiind unul 
dintre aceștia. “Din beneficiarii 
noștri, 99 la sută sunt firme cu 
capital majoritar de stat, 
precizează dl Petru Beldean, 
directorul societății. Cu o 
producție în plin regres, aflate în 
plin proces de restructurare/ 
lichidare, sugrumate de blocajul 
financiar, societățile noastre 
beneficiare sunt literalmente la 
pământ". Acest lucru este 
oglindit și de nivelul cerinței de 
calcar și bentonită pe piață. 
Dacă în 1998 firma a desfăcut 
150.000 de tone de calcar, în 
acest an producția livrată n-a 
depășit 100.000 de tone, în timp 
ce la bentonită producția din 
acest an se situează mult sub 
jumătate din cea a anului trecut. 
Dacă față de beneficiari 
Bentocalcar trebuie să fie 
înțelegător, acceptând achitarea 
mărfii mult timp după livrarea ei 
și suportând devalorizarea 
aferentă acestei perioade, 

Bani românești pentru 
IMM-urile europene

Printr-o hotărâre adoptată recent, Guvernul a aprobat 
plata a unei cote din aportul României la al treilea program 
multianual pentru intreprinderile mici și mijlocii în 
Uniunea Europeană(1997-2000). Suma acordată, de la 
bugetul statului, reprezintă echivalentul în lei a 223.400 
euro pentru anul 2000.

furnizorii firmei, care asigură 
aprovizionarea cu materiale și 
servicii specifice, încarcă 
permanent factura legând 
prețul de evoluția cursului leu- 
dolar. Ca să fie cât de cât 
rentabilă și să poată asigura 
"de facto" o creștere salarială 
cerută de sindicate, 
Bentocalcar ar trebui să vândă 
anual 6000 de tone de 
bentonita, față de 2000 cât 
vinde acum și peste 200.000 
de tone de calcar. 
Funcționarea sub pragul minim 
de rentabilitate îngroașă 
pierderile din exploatare și 
obligațiile firmei către bugetul 
de stat care la această oră, cu 

penalități cu tot, se ridică la 
cca. 7 miliarde de lei.

în opinia conducătorului 
firmei, ce este proprietate de 
stat, singura alternativă pentru 
ca Bentocalcar să supra
viețuiască este privatizarea. 
Sunt deja câteva firme străine 
care și-au manifestat interesul 
de a cumpăra pachetul 
majoritar de acțiuni al firmei. 
Cu o investiție în tehnologie 
care să amelioreze 
randamentele de exploatare, 
șansele relansării Bento- 
calcarului vor fi extrem de mari 
pe fondul unui reviriment 
economic general. Cu alte 
cuvinte, dat fiind faptul că s-a 
ajuns aproape de fundul 
sacului, anul 2000, pe fondul 
privatizării, va fi cel care va 
putea consemna o eventuală 
schimbare în bine a societății. 
Altfel continuarea activității pe 
aceleași coordonate, fără 
subvenție de la stat dar 
suportând aproape toate 
costurile specifice, va deveni 
imposibilă.

Un lucru e cert. Ca să 
reziști în actualul 
mediu economic trebuie, pe 

de-o parte, să fii mic, iar pe 
de alta să ai posibilitatea de 
a mai lua o gură de 
"oxigen", culmea, din 
economia subterană. 
Ambele alternative sunt 
însă aproape inaccesibile 
acelor firme, azi private, 
care provin din foste 
entități economice ale 
statului. Problema acestor 
firme reprezintă exact 
opusul tendințelor micului 
întreprinzător ce abia s-a 
lansat în afaceri.. Dacă 
aceste din urmă are un 
singur gând, de a crește 
continuu și a se extinde, 
fostele firme ale statului, 
privatizate pe structurile 
patrimoniale gargantuelice 
ale unor ex-monopoluri, 
sunt nevoite să aibă ca 
preocupare rezolvarea “la 
plus" a unei ecuații în care 
cheltuielile induse de 
șiragul de spații moștenite 
la privatizare au tendința 
firească de a depăși 
veniturile continuu
“degradate" din cauza 

\_____________________ ____

Din paradoxurile tranziției

Rețeaua de librării bibliofor -
9

atrofierii pieței.
Un exemplu în acest 

sens îl constituie și SC 
"Rețeaua Librăriilor 
Bibliofor" SA Deva, fostul 
“Centru de librării" 
Hunedoara, ce deține o 
rețea de peste 30 de soații 
comerciale acoperind 
întreg județul, firma fiind 
cel mai . important 
distribuitor de papetărie și 
carte din zonă. La sediul 
societății purtăm un dialog 
cu directorul general al 
acesteia, dl Horea Crișan, 
și directorul adjunct, dl 
Viorel Șuclea. întrebarea de 
la care a pornit discuția a 
fost aceasta: A devenit 
rețeaua librăriilor Bibliofor, 
în actual# conjunctură, o 
moștenire grea?

H.C.: Depinde din ce 
unghi o privim. Haideți s-o 
analizăm în înțelesul 
sugerat de d-voastră ca și 
cost comparat cu nivelul 
veniturilor. Din acest punct 

de vedere ea poate fi într- 
adevăr privită, mai în 
glumă, mai in serios, ca o 
moștenire grea. Avem 
spații, preponderent în 
Valea Jiului, ai căror venit 
este neglijabil în 
comparație cu costurile pe 
care le induc. Noile majorări 
de tarife la energia 
electrică, termică și 
telefonie pur și simplu le 
transformă în zone de 
pierdere totală. Am închiriat 
unele din aceste spații unor 
întreprinzători, cerând 
chirie atât cât să fie 
acoperite costurile aferente 
spațiului. Chiar și așa 
încasarea banilor se face 
anevoios, procedând în 
unele cazuri, pentru 
recuperarea banilor, la 
acționarea în instanță a 
chiriașilor.

REP.: De ce nu vindeți 
pur și simplu spațiile care 
vă “jenează” financiar?

V.Ș.: Din mai multe 

motive. în primul rând 
această rețea, așa cum se 
prezintă ea astăzi, ne face 
să avem un cuvânt greu de 
spus în negocierile pe care 
le avem cu furnizorii noștri. 
Forța de distribuție pe care 
o are Bibliofor este 
"recompensată" cu prețuri 
mai mici de achiziție, 
anumite facilități și 
discounturi. Vânzarea de 
spații ar știrbi acest 
potențial al nostru.

H.C.: Și apoi, e lucru 
știut în lumea afacerilor că 
vânzarea de active e pe 
undeva un semn de 
disperare a celui care 
vinde. Chiar dacă ne este 
greu îo acest an, totuși 
situația financiară a firmei 
e departe de valențele 
crizei.

REP.: Cât de departe?
V.Ș.: Zona cea mai 

"defavorizată" pentru noi 
rămâne Valea Jiului unde în 
ultimul an vânzările au 

scăzut cu peste 50 la sută. 
Nici începerea anului școlar 
n-a mai constituit pentru 
librarii noștri acel “boom" 
al vânzărilor din fiecare an. 
Comparativ cu perioadele 
similare ale anului trecut, în 
luna august 1999 am vândut 
de 1,6 miliarde de lei, față 
de 1,4 miliarde, iar în 
septembrie 1999, încasările 
s-au ridicat la 2 miliarde de 
lei, față de 2,4 miliarde lei în 
1998. Socotiți și d-voastră 
reculul punând în analiză 
inflația și devalorizarea 
leului...

REP.: S-a destrămat și 
colaborarea pe care ați 
avut-o cu Editura “TEORA”, 
aceasta deschizându-și 
deja o librărie la Deva.

H.C.: E adevărat, cărțile 
acestei edituri prind în 
prezent bine pe piață și 
regretăm că relația noastră 
de afaceri s-a destrămat. Nu 
regretăm însă atitudinea din 
ultima vreme a acestui fost 

partener de afaceri, care 
uitând lecția modestiei a 
trecut la practici 
inacceptabile în lumea 
afacerilor “civilizate" 
făcând tot mai improbabilă 
posibilitatea de a continua 
colaborarea noastră.

REP.: Dacă prezentul e 
“gri”, cum vedeți viitorul ?

H.C.: Nespectaculos, 
evident! Supraviețuirea 
presupune găsirea de noi 
piețe, extrajudețene, noi 
pătrunzând deja în alte 
zone ale țării cu produsele 
editurii noastre, cărți de 
colorat pentru copii, și cu 
mica producție de plicuri, 
dosare, notes-uri și impri
mate scoase pe utilajul 
nostru tipografic. Să 
tipăresc, să editez și să 
vând sub egida Bibliofor e 
o direcție ce-mi pare bună 
de urmat în prezent. Chiar 
dacă mergem cu motoarele 
la "relantl", potențialul de 
care dispunem ne va per
mite să fructificăm primii 
un eventual reviriment 
economic general. Cu 
condiția ca acesta să nu 
vină prea târziu...
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La tastaturile calculatoarelor din 

școlile românești se lucrează la... 340 de 
mâini. O statistică dată recent publicității 
de Ministerul Educației Naționale arată că 
la 170 de elevi in școlile din România 
există un singur calculator. Majoritatea 
acestor dotări sunt apanajul strict al 
liceelor cu specialitate în informatică, 
calculatoarele lipsind aproape cu 
desăvârșire din restul institutelor de 
învățământ

Privind comparativ cu țările Europei 
vestice, se poate spune că România tră
iește în prezent epoca “fierului” în in
formatizare. De exemplu, în Franța 80 la 
sută din licee sunt conectate la Internet, 
60 la sută din gimnazii și 5 la sută din 
școlile primare. In Suedia fiecare elev și 
student are contul său de poștă elec
tronică (e-mail), peste 60.000 de profe
sori urmând în această țară cursuri de

calificare în informatică. Chiar și mai 
învecinații noștri slovaci au un calcu
lator la 18 elevi, în țară existând 17.000 
de PC-uri. Nu mai spunem că în Olanda, 
guvernul a alocat pentru informatizarea 
școlilor o sumă de 250 de milioane de 
guldeni.

România dispune de multe intenții bune 
referitoare la ridicarea nivelului 
informatic al școlilor. Din păcate, lipsa 
resurselor financiare face ca toate aceste 
proiecte să rămână pe hârtie, iar cele 
începute să fie rapid abandonate. Este și 
cazul ordinului ministrului Marga, care 
cu timp în urmă a dispus ca fiecare unitate 
de învățământ să fie conectată la Internet și 
să dispună de o rețea de calculatoare 
formată din cel puțin patru sisteme. O 
utopie în fața actualei austerități a 
bugetului...

Adrian SĂLĂGEAN

-------------------------------------------------------------------------------------------

în formula Lawless, Kulick, 
Banali și Howland grupul 
WASP intră în studiourile Fort 
Apache din LA pentru a înre
gistra mult așteptatul album.

Albumul “The Crimson 
Idol" a apărut pe piață de abia 
la 24.05.1992. The Crimson Idol 
este o operă rock la care Law
less a lucrat timp de 5 ani. La 
fel ca și în cazul lui Judas 
Priest, nici WASP nu a fost 
ocolit de critică, care a deni
grat albumul determinând o 
vânzare slabă. The Crimson 
Idol s-a vrut inițial un film video 
însă din cauza complicațiilor 
apărute în componența gru
pului s-a optat spre un album 
audio conceptual. Contrar ima
ginii de psihotic notoriu a lui 
Lawless albumul este cel mai 
elevat disc realizat de el. LP-ul 
este un mesaj adresat tinerilor 
muzicieni, ce li se poate în
tâmpla dacă nu sunt atenți cum 
abordează relațiile cu marile 
case de discuri. Violența ata
cului la adresa show-busi- 
nessului american i-a adus 
albumului cronici nefavorabile, 
mai multe persoane din vârful

(tngând și-opoanta ta
Dacă nu se expune la primejdii, 

omul nu vede fericirea; dacă însă 
riscă, atunci, dacă trăiește, o vede. 
(Mahabharata)•----------------

- Lilico, eu nu cred în dragoste 
I V1 la prima vedere!

, - De ce, Mioaro?
- Păi, de unde se știe la prima 

vedere cât câotigă fiecare?

Internetul este astăzi - o 
știe toată lumea - una din
tre principalele surse de 
informare pentru un număr 
tot mai mare de cetățeni ai 
planetei. Am făcut-o în re
petate rânduri până acum, 
așa că nu mai are rost să 
insistăm asupra beneficii
lor pe care le-a adus și le 
aduce în continuare noua 
tehnologie în viața cotidi
ană a oamenilor. Totuși 
trebuie spus că cei care be
neficiază din plin de acce
sul la Internet sunt mai 
ales cetățenii țărilor cu stan
darde de viață relativ ridi
cate, adică țările occiden
tale. Explicația este simplă, 
oamenii au suficiente re
surse financiare pentru a- 
și permite așa ceva, acce
sul la Internet devenind o 
necesitate. Pentru noi cei

ierarhiei recunoscându-se în 
personajele din album. Jonathan 
Aaron Steel este un puști care 
se luptă să devină rock star. 
Mulți l-au identificat pe Jonathan 
drept Lawless iar albumul o au
tobiografie a vieții sale. The Crim
son Idol un amalgam de senti
mente și trăiri proprii este o rea
lizare ambițioasă a lui Blackie, 
care a demonstrat în ciuda criti-

MUSIC BOX

cilor că poate realiza o muzică 
heavy metal de calitate. Albumul 
este dedicat tatălui lui Blackie - 
William Lawless, și cuprinde 
piesele: The Titanic Overture / 
The Invisible Boy / Arena Of 
Pleasure / Chainsaw Charlie 
(Murders In The New Morgue) / 
The Gypsy Meets The Boy / 
Doctor Rocker /1 Am One / The 
Idol / Hold On To My Heart și The 
Great Misconception Of Me.

în luna august albumul The 
Crimson Idol figura pe locul 15 în 
revista Metal Hammer. Singlelul 
promoțional Chainsaw Charlie

lalți, pentru Estul sălbatic, 
Internetul rămâne încă un 
lux.

Din nefericire Internetul 
nu are doar beneficii, el este 
și un extraordinar mijloc de 
propagandă pentru grupuri 
dintre cele mai diverse. Or
ganizații rasiste, minorități 
sexuale, grupări extremiste, 
toate își expun în diverse pa
gini teoriile. Nu pot fi contro
lați deoarece Internetul este 
în așa fel conceput încât să 
nu poată fi controlat. Aceste 
organizații pot fi însă com
bătute în diverse moduri.

Ținem să prezentăm 
acum un astfel de caz autoh
ton, exemplul fiind edificator 
pentru extremismul de care 
dau dovadă anumite per
soane sau organizații. în ulti
mul timp s-a bătut monedă 
pe buna înțelegere între ma

(Murders In The New Morgue) 
a atras critici vehemente, de
oarece șeful casei de discuri 
Capitol s-a recunoscut în acel 
personaj. în componența gru
pului apare în locul lui Kulick 
chitaristul Doug Aldrich (ex. 
Lion, House Of Lords, Hurri
cane, Bad Moon Rising). Nici 
acesta nu va sta prea mult în 
grup și de aceea pe parcursul 
turneului promoțional compo
nența lui WASP a fost: Law
less (voce, chit), Johnny Rod 
(bass), Stet Howland (bat), și 
chitaristul necunoscut Dan Mc 
Dade. La 15 august sub de
viza "Blood’N'Guts Every
where" WASP participă alături 
de grupurile Iron Maiden, Hallo
ween, Black Sabbath, Slayer, 
Testament și The Almighty la 
festivalul Super Rock '92.

în clasamentele finale pe 
1992 în revista Metal Hammer 
albumul s-a situat pe locul 5 la 
categoria Best Album Of The 
Year, în timp ce în revista Rock 
Hard, The Crimson Idol s-a si
tuat pe locui 19.Ț- va urma -)

Horia SEBEȘAN
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ghiari și români, existând 
într-adevăr destule exemple 
hune de conlucrare între re- 

0 altfel de istorie
p, ezentanții celor două etnii. 
D . păcate sunt destui și cei 
Cr>re doresc cu, tot dinadinsul 
să învrăjbească și să distru
ge Sunt extremiștii ambelor 
părți. în aces*e zile, când 
apriga dispută referitoare la 
manualele de istorie a în
cins spiritele multora, iată că 
tot istoria este cea deforma
tă cu ajutorul web-ului, Inter

“Deseori mă frământă o- 
ntrebare/ Ce voi fi, eu oare?/ 
Nu știu care meserie o să-mi 
placă mie/ Mama zice că-s 
fată isteață/ Și-o s-ajung o 
mare cântăreață/ Cred că 
această meserie/ O să-mi 
placă mie" - recunoaște 
Flavia, încheindu-și, veselă, 
cântecul preferat.

- îmi place să-l fredonez 
mereu. Cu acest cântec și cu 
“Ruga” am cucerit trofeul Ma
relui premiu la ultima ediție a 
festivalului noslru “Voci de 
copii". La prima mea partici
pare am obținut un premiu 
special, la a doua, premiul I, 
iar in acest an, la a treia, 
Trofeul. A fost un vis al meu, 
pe care, iată, l-am implinit!

- Și, acum, la ce visezi?
- Deocamdată trebuie să 

învăț. Am trecut în clasa a IV- 
a și materia e mult mai grea. 
Dar, dacă înveți, e ușoară. Am 
dat câteva teste, apreciate cu 
“foarte bine."

- Și clasa a lll-a ai inche- 
iat-o cu calificativul “foarte 
bine". Când erai în clasa I și 
te-am întrebat ce-ți place mai 
mult la școală, mi-ai răspuns 
“pauza”. Acum te rog să-mi 
spui care sunt materiile tale 
preferate?'

- Tot matematica, tot I. ro
mână și I. franceză, tot științele 
naturii. Cam toate-s preferate.

- Cum a fost în vacanța 
mare?

“Revista elevilor isteți" 
ai Școlii “Andrei Mureșanu” 
Deva (fostă nr.5), “Speran
țe...”, a ajuns la nr.8 (al doi
lea pe acest an). Dat fiind 
momentul crucial din viața 
școlii - împlinirea a 25 de 
ani de existență și dobân
direa unui nume onorant 
ce se cere onorat - și revista 
a scos un număr omagial.

Având profilul amintit 
revista se deschide cu în
semnarea scriitorului 
Gligor Hașa “Scump ceas 
aniversar”, urmată de o 
prezentare a biografiei ce
lui al cărui nume l-a pre
luat școala. Cum se obiș
nuiește la momente ani
versare apare și un bilanț 
al realizărilor perioadei, 
nominalizându-se în mod 
special cele din 1991 în
coace. Bobocii și absol
venții anului aniversar își 

netul transformându-se în 
acest caz într-un mijloc de 
propagandă antiromâneas- 

că. Cazul nostru se referă la 
un site ce prezintă istoria 
orașului Miercurea Ciuc. Abil 
concepute de către autorii 
lor, informațiile prezentate în 
pagină sunt aruncate în re
țea cu scopul clar de Into
xicare a cititorului neștiutor. 
La adresa www.vlib.org se 
găsește una dintre cele mai 
complete biblioteci virtuale

- Foarte frumos! împreună 
cu părinții am fost în stațiunea 
Felix, unde am “prins” eclipsa. 
Acolo n-a fost totală, cum am fi 
“prins-o” aici, la Aninoasa, dar 
a fost impresionant! Am văzut 
cum, în amiaza mare, 
porumbeii se pregăteau de cul
care, iar mai târziu cum găinile 
cotcodăceau și cocoșii cântau. 
Am fost și la țară, la bunicii din

“Speranțe...”
regăsesc numele în pagi
nile “Speranțelor” alături de 
rubricile “Omul de la cate
dră - Reflecții, aduceri

aminte...” (cu mărturisiri ale 
unor foști și actuali dascăli). 
Sub genericul “Jurnal 
afectiv” au cuvântul absol
venții, pentru ca în paginile 

din lume. Se găsesc aici in
formații dintre cele mai di
verse despre orice colțișor al 
lumii. Nu mică ne-a fost mi
rarea când la capitolul de
dicat României - pe pagina 
oficială așadar - am găsit 
câteva date extrem de "in
teresante". Pe lângă infor
mațiile generale despre 
țara noastră pagina găzduia 
și legături spre alte site-uri 
care prezintă orașe din Ro
mânia; printre ele era și Mier
curea Ciuc (http://www.geo- 
cities.com/Athens/Forum/ 
9061/europe/romania.html). 
Pagina este în limba engleză 
dar are și traduceri în maghi
ară, română și germană. Infor
mațiile diferă însă în funcție de 
limba în care este pagina. în 
varianta engleză, istoria locu
rilor este "maltratată”; infor
mațiile respective nu se regă

Bacău, am văzut cum se 
sărbătorește acolo ziua Sf. 
Marii.

- Acolo ai cântat?
- Oho! Am făcut și o mică 

discotecă în curte la străbu
nica. Tata a fost inginer de 
sunet și lumini, iar eu... Vă 
dați seama ce puteam fi!

- Aici, la Aninoasa, când 
ai cântat ultima oară?

- ieri. împreună cu Roxa
na Hie am fost la Roxana 
Caria Marc, prietena și cole
ga mea de clasă și de partici
pare la festivalul cântecului 
pentru copii. A fost ziua ei de 
naștere. A împlinit 10 ani. A 
fost foarte frumos! Toate trei 
am cântat, am dansat. “E totul 
ca un joc/ Vino și tu, nu sta pe 
loc. ”

- Ce-mi cânți?
- A, nu... Am rămas în 

minte cu refrenul pe care l-am 
repetat ieri.

- Te gândești de pe acum 
la noua ediție a festivalului 
“Voci de copii"? Ce melodii 
vei alege?

- La noua ediție, eu, ca po
sesoare a marelui premiu, voi 
susține un recital, din reper
toriul de până acum. Mai de
parte, nu știu. Chiar așa: “Ce 
voi fi, eu, oare?" - se întreabă 
Flavia Edit Munteanu, fetița 
isteață, frumoasă și talentată 
pe care o îndrăgesc toți 
aninoșenii.

Lucia LICIU

următoare să fie evi
dențiate “succesele școlii” 
(participanții la fazele 
naționale ale olimpiadelor 
școlare în anii 1983-1999 
și contribuția cadrelor di
dactice la dezvoltarea în
vățământului).

La ceas aniversar era 
firesc ca revista să-și reme
moreze propria activitate, 
reamintindu-le cititorilor 
conținutul celorlalte șapte 
numere, începând cu pri
mul său număr apărut în 
1997. Creațiile literare ale 
absolvenților, “Gânduri 
pentru școala mea, pentru 
dascălii mei", imnul școlii, 
cântecul “Doamna mea 
educatoare” și lista spon
sorilor manifestărilor ani
versare încheie numărul 
omagial.

Viorica ROMAN

sesc însă și în varianta în lim
ba română. Se vorbește 
acolo despre o "invadare a 
Transilvaniei de către Ro
mânia în 1916" sau despre 
"anexarea orașului Csiksze- 
reda (Miercurea Ciuc - n.n.) 
împreună cu întreaga Tran
silvanie, de la Ungaria la Ro
mânia căreia nu i-a aparținut 
niciodată." Exemplele pot 
continua, extremismul celor 
care au conceput-o fiind ușor 
de observat. Pagina este găz
duită de serverul www.kaho- 
net.ro din Miercurea Ciuc. 
Suntem curioși dacă vreuna 
dintre autoritățile locale sau 
naționale s-a sesizat în 
această problemă și ce mă
suri s-au luat. Oricum, se 
vede treaba că pentru unii 
istoria este altfel, cea din 
imaginația lor.

Andrei NiSTOR

http://www.vlib.org
http://www.geo-cities.com/Athens/Forum/
http://www.kaho-net.ro
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Oamenii nu și-au revenit încă 
după inundațiile din vară

I - discuție cu Ioan Filip, primarul comunei Sântămăria Orlea - J

Comuna Sântămăria 
Oriea a fost - o știm cu to
ții - puternic afectată de 
inundațiile din vară. Pagu
be materiale imense și 
multă disperare sunt 
rezultatul acestor inundații, 
efectele fiind încă resimțite 
și acum. Domnul loan Fiiip, 
primarul comunei, ne-a 
explicat în detaliu care 
este exact situația actuală 
și ce măsuri a luat primăria 
pentru limitarea efectelor 
dezastrelor.

Rep.: - Die primar, câte 
persoane au fost sinis
trate?

I.F.: - în comuna noastră 
50 de oameni au avut de su
ferit de pe urma acelor inun
dații. Desigur, nu toți au avut 

■ pagube asemănătoare. Am 
I avut și grajduri distruse, gar
duri dărâmate, însă majori- 

i tatea pagubelor au fost de 
mai mică amploare.

Rep.: - Ce s-a făcut 
pentru ajutorarea acestor 
oameni?

I.F.: - în primul rând vreau 
I să vă spun că evaluarea pa

gubelor a fost făcută de către 
o comisie formată din spe
cialiști ai Consiliului județean, 
ai Prefecturii, specialiști de la 
Inspecția în construcții, ei fă
când evaluările pagubelor 
pentru fiecare caz în parte. 
Țin să menționez acest as
pect datorită faptului că unii 
oameni nu au fost mulțumiți 
de respectivele evaluări, ei 
dând vina pe primar. Or, nu 
primarul și nici instituția pe 
care o conduce nu sunt cei 
care au competențe în rea
lizarea evaluărilor. Pornind de 
la acest aspect, oamenii tre
buie să știe că primăria nu 
poate acorda ajutoare de ca
pul ei. Există liste întocmite cu 
fiecare persoană în parte, 
comisia respectivă stabilind cu 

exactitate valoarea despă
gubirilor pentru fiecare si
nistrat.

Rep.: - înțeleg că au 
fost probleme destul de 
mari.

I.F.: - Au fost probleme, 
nu foarte multe, însă există 
oameni nemulțumiți. Oricum, 
noi am întocmit niște tabele 
din care se poate vedea 
exact ce am făcut și ce 
urmează să mai facem pentru 
ajutorarea lor. Vreau să mai 
spun că banii pe care i-am 

primit se regăsesc în mate
rialele de construcții ce le 
dăm oamenilor. De aseme
nea, fondurile primite sunt 
direcționate și spre plâtirea 
unor lucrări de reparații de 
drumuri și poduri distruse, 
precum și pentru lucrările de 
regularizare a cursurilor unor 
râuri. Așadar, oamenii vor pri
mi ciment, var, cărămidă, ți
glă, cherestea, lemn, oțel- 
beton. Cimentul l-am adus 
deja și urmează să îl împăr- 
țim. Singura problemă din 
cauza căreia am întârziat cu 
împărțirea acestor materiale a 
fost lipsa banilor promiși.

Rep.: - Ce sume au fost 
alocate?

I.F.: - Nu știm exact ce su- 

me fiindcă nu noi suntem cei 
care primim banii. Sumele sunt 
folosite direct pentru cumpă
rarea materialelor de construc
ții. Practic, noi nu avem de-a 
face cu banii. Oricum, știu că 
o parte din banii primiți de la 
ambasadorul Olandei au fost 
alocați comunei noastre.

Rep.: - Ce se poate face 
pentru ca oamenii să fie 
mulțumiți?

I.F.: - Cetățenii au dreptate 
în felul lor, în sensul că, vedeți și 
dumneavoastră, se apropie 

anotimpul rece și nu se mai 
poate construi nimic. Trebuie 
deci urgentată împărțirea 
materialelor de construcție. 
Probleme au mai apărut și 
datorjtă faptului că multe aju
toare primite de la diverse firme 
sau persoane fizice nu au 
trecut pe la noi, fiind date direct 
oamenilor. Or, acest fapt a 
provocat dispute, oamenii cer- 
tându-se între ei din cauză că 
nu au primit destul. Noi am 
încercat să împăcăm pe toată 
lumea, însă este destul de 
greu. Sperăm, totuși, ca până la 
venirea anotimpului rece, 
marea majoritate a problemelor 
să fie rezolvată.

Rep.: - Die primar, vă 
mulțumim.

f Apă Hai "| 

Subcetate'
După cum ne-a infor- | 

| mat dl loan Filip, primarul | 
| comunei Sântămăria Or- |
• lea, în foarte scurt timp vor > 
! fi finalizate lucrările la re- !
• țeaua de distribuție a apei • 
I potabile în satul Subcetate. I 
| începută în 1995 și sus- | 
| ținută financiar de bugetul | 
| local, lucrarea a fost destul |
■ de amplă presupunând și 
J realizarea unui bazin de
■ captare a apei din care se ' 
I va asigura distribuția prin I 
| cădere. Finalizarea acestei | 
| lucrări vine să contribuie la | 
| îmbunătățirea gradului de | 
I confort al locuitorilor satului ! 
^Subcetate.

i Telefonia 
: o realitate: 
1 I

De mai multă vreme I
• introducerea telefoniei în • 
J comună a fost una dintre 1 
i principalele preocupări ale , 
i executivului de la Sântă- • 
' măria' Orlea. Așa după ' 
, cum ne mărturisește dl pri- , 
< mar loan Filip, s-au făcut ■ 
’ foarte multe demersuri 1 
i pentru ca această pro- , 
i blemă să fie rezolvată. în i
• multe dintre satele comu- 1 
, nei există numeroase ce- , 
i reri ale cetățenilor pentru i 
' introducerea unui post te- * 
I lefonic, astfel că operatorul , 
i național de telefonie ar a- i 
1 vea numai de câștigat 1 
, dând curs acestor cereri. '
■ în satele Sântămăria și i 
1 Subcetate problema a fost 1 
i parțial rezolvată prin cd- J
■ nectarea la centrala i
1 telefonică a orașului Hațeg. ' 
J în prezent se lucrează la J 
i extinderea și în celelalte i 
1 sate a rețelei. J

„Asta nu este 
medicină, 

e un coșmar
Expresia din titlu aparține doamnei doctor Mariana ' 

Andrei de la Dispensarul Medical Teritorial Sântămăria Orlea. 
,,Este o asemenea harababură în tot sistemul sanitar - 
continuă dna doctor - încât pur și simplu nu mai știm ce să 
facem; nu știm cum să procedăm în anumite situații. Deciziile 
venite de sus se bat cap în cap, iar exemplul cel mai 
edificator este cel referitor la medicamentele compensate. Pe 
de o parte Casa Asigurărilor de Sănătate nu ne permite să 
scriem rețete compensate, iar pe de altă parte farmaciile 
eliberează asemenea medicamente. Oamenii vin la noi și ne 
întreabă pentru că nu mai știu ce să facă, iar noi dăm din 
umeri fiindcă și noi suntem în dilemă.”

O altă problemă este lipsa actelor necesare bunei des
fășurări a activității. Deși de drept noile, reglementări sunt ’ 
funcționale, în fapt ele nu pot fi transpuse în realitate. 
,.Birocrația este la ea acasă; pentru acreditarea noastră 
sunt necesare sute de acte. Se încearcă prin forță și șantaj 
semnarea de către toți medicii a noului contract cadru, or, 
așa ceva este strigător la cer.”

Omul sfințește 
locul

Nu cu mult timp în 
urmă peregrinările noastre 
jurnalistice ne-au purtat 
pașii în Colonia mun
citorească de ia Mintia. Am 
întâlnit acolo sărăcie, 
resemnare, disperare, dar 
mai grav decât atât mizerie 
socială și morală.

Astfel că, atunci când 
zilele trecute am ajuns în 
Colonia muncitorească de 
ia Sântămăria Oriea, ne 
așteptam să întâlnim o 
situație similară. Spre 
plăcuta noastră surpriză n- 
a fost să fie așa. Casele tip 
baracă care îi găzduiesc pe 
muncitorii de aici au un aer 
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mai îngrijit, mai curat, 
semn că omul sfințește 
locul, chiar dacă și aici 
oamenii se confruntă cu 
aceleași probleme generate 
de tranziție ca și mun
citorii de ia Mintia.

Dar cum nu există 
pădure fără uscături, 
sălășluiesc și aici câțiva 
disponibiiizați - de etnie 
romanes - care nu au din 
ce trăi. Deoarece creează 
probleme poliției și preferă 
să meargă ia pescuit decât 
ia muncă, conducerea 
șantierului a încercat să-i 
îndepărteze din colonie 
prin diverse metode.

Restructurările care s-au abătut în ultimii ani asupra • 
diverselor sectoare ale economiei au adus numai necazuri. 
Bunăoară, restructurările de la SC Hidroconstrucția Rău-Mare 
Retezat n-au avut ca efect doar disponibilizările de personal, ci 
au însemnat și demolarea clădirii în care funcționa Grădinița 
Coloniei muncitorești de la Sântămăria Orlea. A foste nevoie ca, 
prin sprijinul părinților, grădinița să fie reamenajată într-un 
apartament, spațiu nu tocmai adecvat pentru o astfel de 
activitate. Dar, când lucrurile au fost cât de cât puse la punct, 
asupra coloniei și deci a grădiniței s-au abătut inundațiile, 
producându-se astfel pagube destul de importante.

Astfel că, pentru cei 20 de copii, cu vârste între 3 și 7 ani, 
înscriși la Grădinița Coloniei, activitatea de preșcolari nu e 
tocmai o bucurie a copilăriei. Din cauza lipsurilor materiale cu ; 
care se confruntă familiile din care provin, câțiva dintre acești 
copii vin destul de rar la „grădi" Aceeași sărăcie este și motivul 
pentru care doar părinții a nouă copii din cei 20 au putut plăti 
fondul clasei în valoare de... 10.000 lei. Tot lipsa banilor se 
reflectă negativ și asupra dotărilor grădiniței: mobilier puțin și 
vechi, jocuri și rechizite insuficiente și depășite, lipsa caietelor 
speciale necesare celor de la,,grupa pregătitoare".

Acest tablou cenușiu și sărac al Grădiniței Coloniei de la 
Sântămăria Orlea este înviorat doar de prezența și spiritul 
educatoarei Cornelia Gușe. îndrăgostită de copii și de meseria : 
sa doamna educatoare e dedicată trup și suflet micuților cărora 
le călăuzește primii pași în viață. Cu dragoste și blândețe le 
insuflă copiilor primele reguli de comportament social. Prin 
imaginație și pasiune reușește să înlocuiască și chiar să întreacă 
cele mai sofisticate materiale didactice. Planșele desenate de 
ea, materialele adunate de-a lungul timpului, jocurile create cu 
sufletul și experiența unei educatoare pasionate compensează 
toate lipsurile materiale.

Astfel chiar dacă nu au cele mai bune condiții materiale și le 
lipsesc uneori pachețelul ori jocurile minunate văzute la televizor, 
copiii din grădinița de la Sântămăria Oriea sunt veseli, inteligenți, puri. 
Și pentru aceasta mulțumim doamnei educatoare Cornelia Gușe.

-
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In urma unei scrisori 
primite de la un cititor 
al ziarului nostru am aflat că, 

deși oamenii din satul Subce
tate au adunat bani pentru 
introducerea gazului, conduc
ta de gaz n-a ajuns în casele 
locuitorilor de aici. Ba, mai 
mult decât atât, prin sat cir
culă zvonul că nu doar că nu 
va veni gazul, dar și că o par
te din banii adunați de la po
pulație in acest scop ar fi dis
părut. Pentru a elucida cât de 
cât situația și a-i răspunde 
cititorului nostru, ne-am depla
sat la Subcetate încercând să 
discutăm cu toți cei implicați.

Am aflat că în 1996 (înainte 
de alegeri) la inițiativa Primă
riei s-a început adunarea de la 
populație a banilor pentru intro
ducerea gazului. La Subcetate, 
unul din cele trei sate în care 
urma să se concretizeze acest 
proiect, s-a constituit o Asociație 
de locatari în care s-au înscris 
164 de familii doritoare a fi 
beneficiare ale introducerii re
țelelor de gaz metan.

La prima adunare generală 
a acestei asociații desfășurată 
la Căminul Cultural la care au 
participat 180 de persoane a 
fost ales președintele - Cornel 
Groza, vicepreședintele - 
Gheorghe Băranu, cenzorii și 
alți membri ai Comitetului de 
conducere, format în total din 

*11 persoane. Apoi, Comitetul 
de conducere a stabilit Re
gulamentul Asociației de lo

catari, regulament care s-a 
dorit transparent și atent cu 
folosirea banilor populației, 
împreună cu reprezentanții 
Primăriei s-au stabilit sumele 
ce urmau a fi plătite șl anu
me: 210.000 lei/familie pentru 
rețelele exterioare și 140.000 
lei/familie pentru proiectul 
rețelelor interioare și racord, 
în total 350.000 lei plătibili în
șase rate lunare. (De men-

La Subcetate,

Banii localnicilor n-au 
fost suficienți pentru 
introducerea gazului

țîonat că la vremea respec
tivă cursul leu-dolar era de 
1$= 3030 lei, astfel că 350.000 
lei reprezenta o sumă destul 
de serioasă).

Cornel Groza, președin
tele Asociației, povestește 
cum au decurs lucrurile: 
„Printr-un proces verbal în
cheiat la 26.05.1996 comitetul 
de conducere l-a predat dnei 
Stela Costăchel, adminis
trator și casier ai asociației, 
actele contabile (chitanțiere, 
registru casă, registru jurnal 
de încasări și plăți) urmând 
ca dânsa să se ocupe de adu
narea banilor. La .nceput 
lucrurile au mers bine, adu- 

nându-se suma de 7.050.000 
lei care a fost depusă la ban
că. Apoi, însă, Primăria n-a 
reușit să găsească banii ne
cesari investiției din partea 
statului (95 la sută), oarpenli 
șl-au pierdut speranța și nu 
au mai dat bani. în plus, la o 
ședință desfășurată în 
21.11.98 când s-a analizat si
tuația încasărilor am consta
tat că nu toate sumele înca

sate de casieriță au fost de
puse la bancă. Constatând în 
urma verificărilor că există o 
„gaură” de 673.475 lei am 
propus suspendarea din func
ție a casieriței, propunere 
care s-a adoptat cu 7 voturi 
din 11. în continuare, deși.am 
mai convocat câteva adunări 
nici una nu s-a putut ține, 
neîntrunlndu-se un număr ne
cesar ae membri. Astfel că, 
nici la ora actuală nu s-a luat 
o hotărâre asupra modului 
cum se vor folosi sumele în
casate, banii aflându-se în 
continuare la bancă, iar re
țeaua de gaz neajungând bi
neînțeles la noi în comună.”

Gheorghe Băranu, vice
președintele asociației, apre
cia că: „această inițiativă a 
Primăriei a avut numeroși 
adepți, dar că așteptările le- 
au fost înșelate. Primăria care 
n-a reușit să găsească banii 
promiși pentru investiție ne-a 
dezamăgit. Iar consăteana 
noastră Stela Costăchel în 
care am avut încredere ne-a 
înșelat așteptările în modul 
cel mai neplăcut cu putință. 
Acum deși avem studiul de 
prefezabilitate, toate celelalte 
aprobări obținute și ceva bani 
la bancă noi pe banii noștri nu 
putem aduce gazul în sat.”

Pe Stela Costăchel, per
soana cea mal des acuzată în 
această afacere, nu am reușit 
să o găsim. Dar i-am solicitat 
primarului loan Filip o expli
cație pentru „nereușita” insti
tuției pe care o conduce și 
am aflat că: „Extinderea rețe
lei de gaz în satele Bărăștii 
Hațegului, Vadu și Subcetate 
s-a sistat din lipsă de fonduri, 
odată cu autonomia locală 
statul nemaialocând bani 
pentru cota sa de 95 la sută 
din investiție. Noi suntem bi
ne intenționați, dar fără bani 
nu putem face nimic. Iniți
ativa introducerii gazului și 
organizarea licitațiilor pentru 
acest proiect n-a fost o poză 
electorală, ci o intenție se
rioasă doborâtă de sărăcia 
bugetului cu care se confrun
tă țara.”



• Primesc elevă în gazdă. 
Tel. 217969 (7542)

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

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

• Vând apartament 2 
camere, etaj 1, str. N. Băl- 
cescu. Tel. 626182. (7643)

• 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 urgent apartament
2 camere, zonă centrală, 
decomandat, balcon închis, 
zugrăvit, vopsit, situat în 
Brad, str. Independenței, 
bloc 17. Informații la tel. 
655300(6007)

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

• Vând apartament 2 
camere, Orăștie, Pricazului, 
bloc 6/21, tel. 247733 (7129)

• Vând casă din lemn, 
demontabilă, 4 camere plus 
hol, mărime 9/9 m, preț 
avantajos, sat. Pătrușești, 
corn. Horia, jud. Alba, fa
milia Ivan. (7130)

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

• Vând tractor U 650, 
plug, remorcă. Băita, nr. 174 
A (610)

• Vând Ford Escort 1,3 
pentru piese schimb. Tel. 
094/229442(6009)

• Vând tractor U 445, 
Deva, tel. 627660 (6015)

•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 păuni, papagali, 
fazani, iepuri, porumbei, 
canari. Tel. 212960, orele 8- 
14, (6006) 

• Vindem telefoa
ne celulare NOKIA 
THF-9, conectate la 
rețeaua “Telemobil 
S.A.”. Tel. 211275, 
212157, 098/
591742.

• Vând cruce marmură, 
preț 1.500.000, Deva, str. 
A.VIaicu, nr. 99 bis, orele 8- 
17. (7596)

• Vând cruce marmură, 
1.600.000, Deva, A. Vlaicu, 
112.(7545)

• Vând mașină de scris, 
electronică, nouă și cântare, 
500 kg. Informații tel. 092/ 
457260(6926).

ÎNCHIRIERI

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

OFERTE DE 
SERVICII

• In atenția cetățenilor 
din orașul Deva. Concernul 
Euro L.G. anunță deschi
derea noii filiale din oraș, 
iar cu această ocazie pune 
la dispoziția celor greu în
cercați de soartă 80 de noi 
locuri de muncă. Condiții: 
domiciliul stabil în Deva, 
Simeria sau Hunedoara; 
fără ocupație; vârsta cu
prinsă între 18 - 40 ani. Se 
oferă training profesional, 
carte de muncă și asis
tență psiho - socială; 
câștiguri între 1.500.000 
3.000.000 lei. Pentru pro- 
grarrrare sunați la tel. 
219770.(7394)

• Corpul Experților Tehnici, 
Filiala Hunedoara organi
zează la Sibiu curs de 
perfecționare și verificare a 
experților tehnici atestați de 
Ministerul Justiției. Informații 
la tel. 233570. (6019)

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

• Vând en gros cartofi, preț 
convenabil. Hațeg, tel. 
770552. (6020)

• 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 telecoman
dă pentru televizor (160.000 
lei), video, satelit. 092/ 
368868(6759).

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

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

• Societate internațională 
de import oferă imediat 
locuri de muncă cu câștiguri 
între 500000 - 600000 lei / 
săptămână. Angajăm per
soane fără experiență, stu- 
denți, șomeri. Tel. 621446, 
092/565828. (7642)

• Firma ALTEX angajează
gestionari pentru magazinul 
din Deva, în următoarele 
condiții: studii superioare, 
cunoștințe operare-calcula- 
tor (FOX PRO), vârsta 
maximă 35 ani. Cunoștințele 
de electrotehnică reprezintă 
un avantaj. Acte necesare: 
CV, copie după actele de 
studii, fotografie recentă, 
înscrieri prin fax: 033/230817 
sau prin poștă, str. Ștefan cel 
Mare, 6, Piatra Neamț, 5600. 
Relații la 033/210671/Șef 
Birou Personal. (OP)______

• Angajăm ingineră în 
domeniul industriei ușoare. 
Informații Orăștie, tel. 241238, 
241115, după ora 18.(7128)

•S.C. Ford Turism Intercom 
S.R.L. Deva anunță pierderea 
blocului de comenzi nr. 1- 
1000. Se declară nule. (6018)

• Pierdut Brac German, 
culoare docolatie. Ofer recom
pensă. Tel. 217295. (7548)

• Pierdut carnet ajutor de 
șomaj pe numele David 
Liviu. îl declar nul. (7181)

PIERDERI

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Acojocăriței 
Petru. îl declar nul.(7182)

DIVERSE

• S.C. Panicor SA Hune
doara, cu sediul în Hunedoara, 
str. M. Viteazul, nr. 1 a depus 
documentație pentru obținerea 
autorizației de mediu pentru 
chioșc distribuție produse de 
panificație în Deva (incinta 
gară). Informații se obțin la 
APM Deva, str. A.VIaicu, nr. 
25, în termen de 10 zile de la 
apariția anunțului. (6012)

^COMEMORĂRI
Vai

• Familia anunță cu deo
sebită durere împlinirea a 4 
ani de la decesul celui care 
a fost un minunat soț, tată 
și bunic și un mare om

NICOLAE PETRESC
Vei rămâne veșnic în 

sufletele noastre. (7531)

Bankcoop - 
Banca 

Generală de 
Credit și 

Promovare SA 
Sucursala 
Județeană f 
Hunedoara- 

Deva 
Vinde la 

LICITAȚIE 
PUBLICĂ

E Apartament 4 
camere situat în 
Hunedoara, Aleea 
Mierlei, Bl. 7, sc. ii, et. 
I, ap. 3. Preț de 
pornire: 90.000.000 lei 

® Apartament 2 
camere situat în 
Hunedoara, str. Gh. 
Lazăr, nr. 9, ap. 12. Preț 
de pornire: 60.000.000 
lei

Licitația va avea loc în 
data de 22.10.1999, ora 
10, la Judecătoria munici
piului Hunedoara, Birou 
executor judecătoresc.

Oricum te uiți,
e cel mal ieftin abonament GSM I
Ai toate motivele să te abonezi la Dialog Inedit:
* cele mai atractive tarife pentru convorbirile în rețea, 9* cenți de luni pînă 

vineri, iar în weekend, pentru toate convorbirile, tot 9* cenți
* 2 luni de abonament gratuit și conectare gratuităl
* cel mai ieftin abonament GSM - 4$*

341**!7 091 rnoWI 1W MOTOROLA începnd cu 345”,

Prin rețeaua

ComputerLand
ROMÂNIA

Informații la tel.: (01)231.26.55; (01)230.77.37

! 
i

NOKIA, ERICSSON
Cu orice abonament Dialog

Ofertă valabilă pînă la 13 noiembrie 1999

Silog
B-dul Decebal BI.S, parter, Tel. 054-216.759

I

ll

cu sediul în Hunedoara, str. Piața lancu de Hunedoara, nr. 1, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ 
CU STRIGARE, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată 
prin Legea nr. 44/1998, modificată și completată prin Legea nr. 99/1999 și a Normelor metodologice 
privind privatizarea societăților comerciale aprobate prin HG, nr. 450/1999, PENTRU VÂNZAREA 
URMĂTOARELOR ACTIVE ÎNCHISE OPERATIONAL:

Nr. 
crt.

Denumirea activului Adresa activuluiPrețul de 
pornire* USD

Garanția de 
participare - mii lei -

1. Secția cocsificare-chimic Hunedoara 488.000 236
2 Secția reparații UCC Hunedoara 60.640 28
3. Secția distilăria de gudroane Hunedoara 93.680 44
4. Secția aglomerare-mat. prime Hunedoara 1.084.160 524
5. Secția furnale Hunedoara 1.148.000 556
6. Atelier Crăciunești sat. Crăciunești, 130.560 63

jud. Hd.
7. Secția OSM Hunedoara 898.480 435

‘Prețul de adjudecare se calculează în lei, la cursul oficial al BNR din data semnării contractului 
de vânzare - cumpărare.

La prețul de adjudecare se adaugă TVA suportată de către cumpărător.
Licitația va avea loc la sediul societății, sala DME, în data de 01.11.1999, ora 12.00, în ordinea 

menționată în tabel.
Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate contra cost, de luni până vineri, de la sediul 

societății, între orele 8.00-14.00.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul societății, până la data de 

29.10.1999, ora 14.00, documentele prevăzute, în Dosarul de prezentare.
Participantii la licitație vor depune la casieria societății sau în contul nr. 2511.1 - 2.1./ROL, 

deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Hunedoara, contravaloarea dosarului de 
prezentare - 500.000 lei, taxa de participare de 2.000.000 lei și vor face dovada consemnării la 
dispoziția societății a garanției de participare.

Valoarea terenului aferent fiecărui activ închis operațional nu este inclusă în prețul de pornire, 
acesta urmând să fie vândut cumpărătorului, prin negociere directă, după obținerea titlului de 
proprietate.

Date suplimentare și informații despre activele ce urmează a fi vândute se pot obține la 
Serviciul Organizare, Privatizare și Relații Publice, telefon 054/718549 sau 054/716121, ini. 1070.

GH
RO

SC GAZ HAȚEG SA
9

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 latei: 094/937999,094/583125.

S.C. MCMSANITFARM VET S.R.L.
DR. MIHĂILĂ C-TIN

• CABINET VETERINAR
• CONSULTAȚII• TRATAMENTE• VACCINĂRI• URGENȚE• CHIRURGIE• EXAMEN DE LABORATOR• TRATAMENTE LA DOMICILIU

• FARMACIE VETERINARĂ
PET SHOP - 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

A ASIGURAREA POPUlARfi ROMÂNĂ SA
Societate de asigurare - reasigurare 
Sucursala Hunedoara - Deva

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 civila;
- asigurări de persoane altele decât cele în viață;
- asigurări medicale pentru călătorii in 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 Stânilă
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CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE AL SC 

CORVINUL SA 
HUNEDOARA

Convoacă ADUNAREA GENERALĂ 
ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 
4.11.1999, ora 11, la Complex Union pen
tru toți acționarii înscriși la Registrul Ro
mân al Acționarilor la data de 1.11.1999, 
cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Analiza situației economico-finan- 
ciare a societății la data de 30.09.1999;

2. înlocuirea Consiliului de Admi
nistrație;

3. Alegerea unui nou Consiliu de Admi
nistrație;

4. Diverse.
în cazul în care adunarea nu va fi legal 

constituită, se va reprograma în data de 
5.11.1999 în același loc și la aceeași oră.

MACON 
SA DEVA

angajează prin 
concurs ELECTRICIENI 

la Fabrica BCA. 
Cererile de intenție, 

o xerocopie după 
cartea de muncă și 
curriculum vitae se 

depun la sediul 
MACON SA până la 
data de 20.10.1999.

Relații la tel: 
212333, 213931,
213130, int. 116, 
177.

LUBRIFIN Vfeetor
Pentru motoare * Asigură consum minim de ulei • pornire ușoară la 1 
niocol ci temperaturi scăzute • reduce uzura pieselor în mișcare

conservă motorul pe timpul staționării ■ mărește durata 1 
nr benzina de funcționare și reduce cheltuielile de întreținere

primul ulei parțial sintetic românesc

SC LUCACIU COMEX 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.

BANCA DACIA FELIX SA SUCURSALA DEVA
vă anunță că:

începând cu data de 7.09.1999 ratele de dobânzi bonificate la conturile curente și
depozitele pentru persoane fizice și juridice sunt:

1.1. Dobânzi practicate la conturile curente:

Valută Pers, juridice nebancare Pers, fizice
LEI 9% pa 8% pa
USD 2% pa 2% pa
DEM 2% 2% pa

1.2. Dobânzi practicate la depozitele în lei cu plata dobânzii la scandență.

Hună 2 luni 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni
Pers, juridice nebancare 30% 25% 23% 22% 21% 20%
Pers, fizice - 3(rx> 20% 20% 20%

, 1.3. Dobânzi practicate la depozitele în valută pentru persoane juridice nebancare și
persoane fizice, cu plata dobânzii la scadență.

Valută 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 9 luni un an
USD 3% 3% 3% 3,5% 4% 4,5%
DEM 3% 3% 3% 3,5% 4% 4,5%

NB Plafoanele minime pentru constituirea depozitelor

PLAFON . persoane fizice persoane juridice
lei 10 mnioane 10 milioane
valute 10.000 USD 10.000JUSD
*începând cu 7.10.1999 se promovează pe piață depozitul pe 7 zile pentru persoane 

fizice cu dobânda de 25% pa și limita minimă de 10 mii. lei.

Direcția de Sănătate
♦

Publică a Județului
Hunedoara - Deva

organizează CONCURS în 
conformitate cu HGR nr. 150/1999, 
pentru ocuparea următorului post:
- 1 post asistent medical 
profil laborator din cadrul 

Laboratorului de 
Microbiologie.

Dosarele de participare la concurs 
se depun la Serviciul RUNOS până la 
data de 25 octombie 1999. Concursul 
va avea loc la sediul Direcției de 
Sănătate Publică Hunedoara - Deva , în 
data de 28 octombrie 1999.

Informații suplimentare la telefon 
231255, între orele 8-10.

EN-GROS FLANDRA
Deva, str. G. Cotjbuc, nr.31, telef'.n 

219634, vizavi de Compania de pompieri

Distribuitor BEGA-PAM SA 
Timișoara: paste, biscuiți, 

napolitane, Eugenia, Dănuț.
Cele mai mici prețuri!

QUASAR
INDUSTRIES

Specialitatea casei... 
soluții confortabile 

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

Phare
DEVA, B-dui. decebal, bi. r, parter, Tel/Fax 054-222.999 
PETROȘANI, Str. Livezeni, nr.102, Tel/Fax 054-546.419 

ARAD. Tel. 092-344.622, 092-257.387

rri&AC

CREDIT BANK 

DEVA
vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ, 

organizată în data de 19.10. 
1999, ora 10, la sediul Credit 
Bank din Deva, str. 1 Decembrie, 
nr. 16, următoarele bunuri:

- Fiat Fiorino, an fabri
cație 1993;

- vitrină frigorifică, bu
toaie bere, casă bani, apa
rate aer condiționat, fax AF 
310, role PVC (1 buc = 15 
m), șină T - 3,6 m.

Informații suplimentare la 
sediul băncii sau la telefon 
211853.

In plus ia.oricare din restaurantele 
McDonald's din 1 iui ișoara, Arad, 

Oradea, Baia Mare,șiljeva 
taperioada 20.09-3140.1999 

cumparââdtfw
prind cadou un ghiozdan McDonald’s

Prețuri mult mai mici! Ji

• Happy Meal Hamburger; un hamburger, o porție mică de cartofi, 
o băutura râcortoara mică+JUCĂRIE
• Happj Meal Cheesebc er. un cheeseburger, o porție mică de cartofi, 
o băutură răcoritoare mică ■ feJCÂRIt
• Happy Meal Chicken MgHțgtefeChicken McNuggets * 4, o porț«
tnca de cartofi, o băutură * JUCĂRIE


