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La Călan,

Sute de oameni trăiesc de luni de zile fârâ ană, 
curent electric, dar cu șobolanii alături

9 9

Reportajul pe care-l veți citi în cele ce urmează am 
fi vrut să nu-l fi putut realiza. Căci ce poate fi mai urât 
decât mizeria în care sunt nevoiți să-și ducă traiul unii 
dintre semenii noștri? Din păcate viața pe care o duc 
cei despre care o să vă relatăm pare să fie la fel pentru 
tot mai mulți dintre românii

Suntem în Călan, Orașul 
Nou. Avem o adresă: strada 
Romanilor. Acolo unde se 
află două blocuri de locuință, 
nr. 2 și 3, ce aparțin de SC 
Minag Val SA Călan, 
societate rezultată în urma 
divizării combinatului 

siderurgic. Din afară lucrurile 
nici nu par să stea chiar așa 
de prost, ne spunem. Te- 
mpiedici de puradeii care se 
joacă în fața blocului și, cu
rios, prea multe femei cu 
găleți în amândouă mâinile 
se îndreaptă spre un loc știut 

doar de ele. Ne dumirim 
imediat despre ce este vorba. 
Dăm să intrăm într-unul din 
cele 2 blocuri, deși mirosul 
înțepător te avertizează de la 
câțiva metri de clădiri că e un 
pas periculos.

în câteva secunde însă 

suntem înconjurați de mai 
mulți locatari care-și varsă 
pur și simplu necazurile. 
“Veniți să vedeți cum umblă 
șobolanii pe coridoare și în

Sorina POPA
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„CERTIFICATE PENTRU 
CONTUL DE DEPOZIT” 
cu DOBÂNDA FIXĂ de 

56% pe an 
și scadență la 

96 de zile prin 
unitățile sale din*

Deva, Brad, Orăștie 
și Hațeg
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în județul Hunedoara

Bolnavii sunt în așteptarea 
noilor liste cu medicamente

compensate
Bolnavii au așteptat în 

zadar luna trecută să Tie puse 
în circulație noile liste cu 
medicamente compensate și 
gratuite. Așa cum se întâmplă 
de fiecare dată cu aceste liste 
a trebuit să le mai așteptăm, 
puțin, in județul Hunedoara 
Casa Județeană de Asigurări 
de Sănătate a intrat în posesia 
listelor urmând să fie 
distribuite farmaciilor. Până 
atunci se lucrează după 
listele vechi. Constantin 
Cărăuș, președintele
interimar al Colegiului 
Farmaciștilor din județul 
Hunedoara, ne-a precizat că 
de acum compensarea se va 

face pornind de la prețul de 
vânzare al medicamentului. 
„Beneficiarul plătește 4 la 
sută dacă valoarea rețetei se 
situează sub 50.000 de lei și 
20 la sută în cazul când rețeta 
are o valoare de peste 50.000 
de lei. De asemenea, trebuie 
precizat că valoarea unei 
rețete compensate nu are voie 
să depășească 600.000 de lei 
și să includă maximum trei 
produse. Apoi, bolnavul mai 
achită 2000 de lei pentru 
fiecare medicament indicat. 
Ce reprezintă această sumă? 
Farmaciile care au încheiat 
contractul cadru cu Casa 
Județeană de Asigurări de

Sănătate primesc de la 
aceasta din urmă niște 
bonuri valorice (2000 lei). 
Acești bani vor fi utilizați de 
Casă pentru dezvoltarea 
serviciilor farmaceutice. 
Bolnavii să știe, așadar, că 
pentru fiecare medicament 
care se găsește pe rețeta 
compensată trebuie să 
plătească câte 2000 de Iei”, a 
menționat Constantin 
Cărăuș. Conform aceleiași 
surse au fost omologate 269 
de produse pentru 
compensare, ceea, ce

Sorina POPA
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Deși anotimpul friguros ne-a luat prin surprindere

4000 d<? familii din municipiul 
Petroșani au renunțat la 

agentul termic
Cum în casa lui, fiecare face 

ce dorește, 4000 de familii din 
municipiul Petroșani s-au hotărât 
să renunțe la agentul ternic și 
au cerut SC Termoficare SA 
Petroșani debranșarea de la 
rețeaua de furnizare a agentului 
termic. Ultima zi în care s-au mai 
putut depune, la SC Termoficare 
SA, cereri de debranșare, a fost 
8 octombrie. Pentru efectuarea 
serviciului de debranșare 
societatea de termoficare din 
Petroșani percepe o taxă de 
150.000 lei pentru un calorifer și 
85.000 lei pentru sistarea unei 
conducte de apă caldă.

Așa stând lucrurile, am 
cerut dlui Gheorghe Berea, 

managerul SC Termoficarea SA 
Petroșani, să ne răspundă la 
următoarea întrebare: De ce 
credeți că renunță populația la 
serviciile societății pe care o 
conduceți, nu sunt de calitate sau 
prețul lor este foarte ridicat?

"Calitatea serviciilor este 
destul de proastă, în ultimii ani, 
aceasta datorându-se și 
instalației care este foarte veche 
și care face insuficientă 
furnizarea agentului termic. 
Instalația de distribuție a fost 
montată în 1953. Abia în 1961 s- 
au construit centralele termice de 
cartier, apoi în 1981 au fost 
executate punctele termice. O 
altă problemă care slăbește 

calitatea agentului termic este 
colmatarea rețelei și nu în ultimul 
rând pauperizarea populației 
(80% din populație a ajuns în 
imposibilitatea de a plăti datoriile 
la societatea noastră), 
gratuitățile la energia electrică 
(pentru anumite categorii 
sociale din Valea Jiului, unii 
plătesc 0,25 bani pentru 1 KW) 
și o afluență a debranșărilor o 
constituie și introducerea 
gazului metan în locuințe", a 
răspuns Gheorghe Berea, 
directorul SC Termificarea SA.

Mihaela FĂGAȘ

(Continuare în pag. 2)

Prefectura întinde mâna prietenilor 
municipiului Hunedoara

Oferta județului la Forumul Anual 
al Programului Eurodyssee

Ieri, prefectul yr subprefectul județului 
Hunedoara i-au primit în cadru oficial la 
prefectură pe membrii delegațiilor din 
Zenița și Szombathely, orașe înfrățite cu 
municipiul Hunedoara.

Remarcate fiind contribuțiile 
reprezentanților autorităților din cele două 
localități în evoluția relațiilor de colaborare 
cu municipiul hunedorean, întâlnirea a 
constituit și un prilej ca mai- marii 
administrației publice locale să-i asigure 
pe aceștia, precum și pe primarul 
Hunedoarei, de tot sprijinul necesar 
dezvoltării în continuare și concretizării în 
diverse planuri a acestor legături de 
prietenie.

La rândul lor, oaspeții din Bosnia 
subliniau prin glasul primarului Aliț 
Ferid necesitatea de a împărtăși reciproc 
o experiență care în actualele condiții are

multe puncte comune. Cei prezenți au 
recunoscut de altfel rolul pe care l-a avut 
în stabilirea primelor contacte dintre 
Zenița și Hunedoara colonelul Dorian 
Branea, comandantul batalionului 96 
Geniu și al trupelor SFOR, care a 
participat direct la evenimentele 
dramatice din Bosnia. Pe de altă parte, 
Janos Kaczmarski, secretar al Primăriei 
din Szombathely, menționa că “este im
portant să ne întâlnim sistematic pentru a 
ne cunoaște cât mai bine; e nevoie, de 
asemenea, ca și cetățenii celor două 
localități să coopereze între ei și să 
încercăm pe toate căile să prevenim să 
comitem aceleași greșeli”.

Precizăm că oaspeții străini s-au aflat 
în această perioadă în municipiul de pe 
Cerna cu ocazia “Zilei municipiului 
Hunedoara”. (G.B.)

Organizat sub egida 
Adunării Regiunilor Europei, 
inclus în Comisia D (Cultură, 
Educație), Forumul Anual al 
Programului Eurodyssee s- 
a desfășurat în acest an în 
zilele de 7-8 octombrie în 
localitatea TROYES - PINEY 
(Franța), organizat de către 
Regiunea Champagne - 
Ardenne, regiune membră a 
acestui program.

Eurodyssee este un pro
gram adresat tinerilor de 
până la 30 de ani care au 
terminat o primă etapă de 
formare profesională, se află 
în căutarea unui loc de 
muncă și care pentru o 
perioadă de până la 7 luni 
se vor perfecționa într-o 

■ 

instituție sau firmă din profilul 
postulat. Județul Hunedoara 
a aderat la rețeaua 
Eurodyssee încă din 1995. 
De atunci până în prezent 12 
stagiari hunedoreni au 
participat la stagii 
profesionale în țări ale 
Europei Occidentale, iar doi 
tineri din Vest s-au identificat 
pentru o perioadă de șase 
luni cu realitățile județului 
nostru.

Delegația Consiliului 
Județean Hunedoara a fost 
formată din Ciprian Alic - șef 
Serviciu relații externe, lostin 
Vasiu - consilier județean și 
Dan Eugen Crișan 
coordonator Program 
Eurodyssee pentru județul

Hunedoara. Conform 
ordinii de zi a Forumului 
Anual, fiecare regiune a 
prezentat Raportul de 
activitate privind
schimburile de tineri 
realizate în ultimul an și 
problemele cu care s-a 
confruntat.

Județul Hunedoara a 
trimis în stagii de formare/ 
perfecționare în anul 1999 
pe perioade de șase, patru 
și respectiv trei luni un 
număr de trei tineri: unul în 
Regiunea Champagne- 
Ardenne (Franța) în 
domeniul informaticii, unul

Ciprian ALIC

(Continuare în pag. 2f
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4000 de familii din 

manie piui Petroșani...
(Urmare din pag. 1)

Având în vedere faptul că SC 
Termoficarea SA percepe o taxă 
de 277.811 lei/gigacalorie, pentru 
populație și 277.818 lei/ 
gigacalorie pentru agenții 
economici, directorul societății 
apreciază că pentru un 
apartament mediu (2 camere și 
4 persoane) se consumă pentru 
încălzire 1,6 g.calorii/ lună și 0,8 
g.calorii/ lună pentru apa caldă.

Datoriile populației către SC 
Termoficarea SA s-au acumulat 
în 2 ani la suma de 7 miliarde lei 
și având în vedere faptul că nici 
subvenția de la Guvern (cca 6 
miliarde) nu a fost livrată din iarna 
anului 98/ 99, societatea nu-și 
permite să-și plătească datoriile 
la FE Paroșeni, care se ridică la 
6 miliarde, iar FE Paroșeni nu va 
începe să furnizeze la timp apa 
caldă și agentul termic.

Managerul SC Termoficare 
SA ne-a spus că această 
instituție a demarat lucrări de 
investiții pentru reabilitarea 
punctelor termice din Petroșani, 
deoarece prin HG nr. 13/ 99 
Ministerul Finanțelor a alocat 4 
miliarde lei în acest sens. Nici 
Consiliul local al municipiului 
Petroșani nu s-a lăsat mai prejos

_

Bolnavii sunt în 
așteptarea noilor liste

(Urmare din pag. 1) 

înseamnă că față de lista veche 
numărul medicamentelor 
care se compensează a crescut 
cu o sută. La gratuități sunt 
prevăzute 146 de produse. 
Constantin Cărăuș se întreabă 
însă ce se va întâmpla cu 
persoanele handicapate și 
veteranii de război, pentru că 
prevederile legale men
ționează că pot beneficia de 
compensări și gratuități doar 
cei cu vârste cuprinse între 0 
și 18 ani, gravidele și lăuzele.

în acest moment toate 
unitățile farmaceutice din 
Deva au încheiat contractul 
cadru cu Casa Județeană de 
Asigurări de Sănătate. 
Colegiul Național a) 
Farmaciștilor a hotărât că în 
acest an toate farmaciile să k~ 

EI CU DISTRIBUIREA LOR, NOI CU ÎNSCRIEREA NOASTRĂ!
ÎN CURÂN», FIECARE JUDEȚ CU EDIȚIA 
SA LOCALĂ A GHIDULUI PAGINI AURII
Ghidul Pagini Aurii s-a distribuit deja în 27 de județe!

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

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. 

Ibuit gratuit.

Ești în Pagini Aurii, 
deci exiști.

și a făcut eforturi financiare 
plătind 40 de schimbătoare de 
căldură cu plăci, achiziționate 
în leassing de la FE Paroșeni și 
pentru care plătește, conform 
contractului, câte 36 milioane 
lunar. Din cei 110 km rețea, 
societatea de termoficare a 
reușit să înlocuiască până 
acum 3 km, și mai mult societatea 
își propune furnizarea apei 
calde către populație 24 de ore 
din 24, începând din această 
toamnă. Deși din 15 octombrie 
populația trebuia să 
beneficieze deja de agent 
termic și căldură, apă caldă, 
acest lucru nu va fi posibil până 
în momentul în care SC 
Termoficarea SA nu va achita 
datoria către FE Paroșeni.

în cursul acestei 
săptămâni, reprezentanți ai 
Prefecturii Hunedoara, 
Consiliului județean, Primăriei, 
FE Paroșeni și SC termoficarea 
SA se vor întâlni pentru a găsi 
o soluție astfel încât populația 
să poată beneficia de căldură 
și apă caldă. Rămâne de văzut 
dacă factorii de decizie vor găsi 
soluția favorabilă doar într-o 
singură ședință.

poată să încheie contractul 
respectiv. La anul însă 
organismul va impune o 
serie de condiții pentru 
unitățile farmaceutice 
(dotare, personal, program 
ș.a).

Constantin Cărăuș a 
mai adăugat că în acest con- 
tract-cadru nu se prevede o 
clauză de percepere de 
penalități pentru
întârzierea la plată a Cașei 
de Asigurări către farmacii. 
O altă nemulțumire este că 
farmaciștii au fost excluși de 
Ia posibilitatea de a efectua 
inspecția farmaciilor. Cu 
alte cuvinte Colegiul 
Farmaciștilor nu are 
dreptul să controleze 
unitățile de profil în timp ce 
medicii beneficiază de acest 
privilegiu.

(Urmare din pag. 1)

în Istria (Croația) în 
domeniul relații publice și o 
stagiară în regiunea Poitou- 
Charentes (Franța) în 
domeniul turismului. Aceștia 
au beneficiat de un curs 
intensiv de limbă franceză 
(de 1 lună), urmat de un 
stagiu de perfecționare în 
domeniile amintite în cadrul 
unor întreprinderi sau 
instituții de profil.

Prin activitatea depusă de 
Consiliul Județean Hune
doara de susținere și 
promovare a Programului 
Eurodyssee și alte județe din 
România au fost 
reprezentate la acest forum 
prin reprezentanți ai 
Consiliilor Județene din- 
Caraș-Severin și Arad. Au 
lipsit reprezentanții județelor 
Harghita și Satu Mare. Alte 
două județe au înaintat 
scrisorile de intenție în 
vederea aderării la program, 
respectiv Argeș și lași.

Cu ocazia participării la 
Forumul Eurodyssee județul 
Hunedoara - prin reprezen
tanții Consiliului județean, a 
susținut următoarele.

A confirmat faptul că 
suntem pregătiți să 
dezvoltăm asigurarea 
reciprocității acestui pro
gram în sensul de a primi 
mai mulți tineri din regiuni 
ale Europei Centrale și de 
Vest - de a le asigura cursul 
intensiv de limbă română, 
locuința cât și un loc de 
muncă într-o întreprindere 
ori instituție din județul 
nostru. Cei doi stagiari primiți 
în acest an au plecat
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Sir BANAT CBIȘANA j
Cu sediul In Arad, Calea Victoriei, nr.33-35 

ANUNȚĂ
Scoaterea la concurs a posturilor de administrator-director ge-. 

neral la următoarele societăți comerciale:
1. Alpin Lupeni
2. Comfruct Deva
3. Sarmitex
4. Straja Vulcan |
5. Transim Simeria
Candidați! vor prezenta curriculum vitae și plan de afaceri. Se pot | 

prezenta numai candidați cu studii superioare.
Termenul pentru depunerea ofertelor 27 oct. 1999.
Ofertele și orice informații despre societățile respective se pot j 

obține de la Sucursala SIF Banat-Crișana - Deva, str. 22 Decembrie, ! 
nr.37 A, et.2, cam.2, telefon 233537.

mulțumiți de modul de 
organizare și derulare a 
programului la noi în județ, 
devenind fără îndoială fideli 
ambasadori ai noștri în 
străinătate. Au fost astfel 
realizate (în limba franceză) 
două lucrări utile atât la nivel 
județean cât și național. 
Prima lucrare este un “Ghid 
al Investitorului Străin" - 
realizată de dl Damas Jean 
Frangois (stagiar din Poitou-

Oferta 
județului la 

Forumul 
Anual...

Charentes - Franța) - prin 
colaborare cu Camera de 
Comerț și Industrie a 
județului Hunedoara. A doua 
este un “Studiu al 
Posibilităților de Export în 
Elveția al Apelor Minerale 
Românești” - realizată de dra 
Favre Isabelle (stagiară din 
RCJura - Elveția) -prin 
colaborare cu Societatea 
Națională al Apelor Minerale 
SA-Sucursala Vest.

Angajamentul nostru 
pentru anul 2000 a constat 
în faptul că vom încercă să 
primim un număr de până la 
5 stagiari din Europa de Vest, 
concomitent cu lansarea 
propunerii de a extinde în 
anul viitor dezvoltarea 
relațiilor prin Programul 
Eurodyssee cu încă trei 

regiuni din Franța (Rhone- 
Alpes, Limousin, Pays de la 
Loire) și Landul Baden- 
Wurtemberg (Germania), 
adică cu încă patru regiuni, 
în total colaborarea pe 
acest program s-a realizat 
până în prezent cu Repu
blica și Cantonul Jura 
(Elveția), trei regiuni din 
Franța (Poitou-Charentes, 
Franche-Comte, Cham- 
pagne-Ardenne), Regiu
nea Wallonie (Belgia), 
Regiunea Istria (Croația).

Obținerea vizelor 
rămâne în continuare o 
problemă greu de 
surmontat și pentru care 
este nevoie de intervenția 
Regiunilor din Vestul 
Europei în a o rezolva prin 
intervenția susținută pe 
lângă ambasadele țărilor 
vizate. în acest sens 
exemplul concret a fost dat 
privind Ambasada Franței 
care nu acordă viză pe 
Programul Eurodyssee 
viitorilor stagiari români fără 
un acord prealabil în scris 
din partea Direcției 
Departamentale de Muncă, 
Angajare și Perfecționare 
Profesională din Franța, 
care nu-l dă întotdeauna, 
ceea ce uneori duce la un 
cerc vicios greu de rezolvat. 
Cu toate acestea, cel puțin 
în acest an, județul nostru 
a reușit să obțină vizele 
necesare celor doi tineri ce 
efectuează la această dată 
stagii în Franța - prin faptul 
că au fost însoțiți și susținuți 
în fața reprezentanților 
Ambasadei de corespon
dentul Programului 
Eurodyssee.

l
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Z> BERBEC
Faceți parte din categoria 

marilor câștigători, prin urmare 
seara veți avea o întâlnire care 
vă va influența în bine viitorul 
apropiat. Nu ratați această 
șansă!

O TAUR
Sunteți strânși cu ușa, vi se 

impune, prin toate mijloacele, să 
ocupați un post într-o schemă 
din care v-ar fi plăcut să ieșiți. 
Nu vă lăsați! Decizia dv. poate 
fi hotărâtoare.

O GEMENI
Urmează o perioadă 

favorabilă nativilor acestei 
zodii. Cel mai important este să 
se concentreze la o singură 
activitate. Relația cu partenerul 
se va dezvolta în armonie.

O RAC
Vă puteți aștepta la o zi 

promițătoare. în viața dv. s-ar 
putea să intervină o schimbare 
de poziție surprinzătoare. 
Poate fi vorba de un câștig sau 
de dragoste la prima vedere.

O LEU
Prietenii vă lasă baltă, ceea 

ce vă poate provoca răni 
sufletești dureroase. Dar acest 
incovenient nu vă împiedică să 
vă puneți în practică planurile 
financiare sau profesionale.

O FECIOARĂ
Această zi poate aduce 

tensiuni, mai ales celor născuți 
în a doua decadă. Chiar dacă 
dificultatea problemelor le dă 
bătăi de cap, dispun de forța 
necesară pentru a le depăși.

O BALANȚĂ
lată o bună ocazie în ce 

privește recomandările din ziua 
precedentă. Veți întâlni “sufletul 
pereche” la o petrecere sau 
un eveniment cultural. La locul 
de muncă lucrați din plin.

O SCORPION
Nesiguranță și neînțelegeri în 

afaceri. Vă recomandăm multă 
gândire și logică înaintea 
fiecărui pas. Studiați în 
amănunt fiecare problemă.

3 SĂGETĂTOR
Nativii primei decade sunt 

echilibrați și optimiști. Primesc 
vești bune și au satisfacții 
profesionale, succesele 
financiare nelăsându-se nici 
ele așteptate.

3 CAPRICORN
Se arată o schimbare 

nefavorabilă. Acum sunteți 
foarte influențabil și mai puțin 
rezistent fizic decât altădată. 
Diferite “situații” din viața 
personală se pot înrăutăți 
brusc.

O VĂRSĂTOR
Ați dori să faceți față tuturor 

așteptărilor, dar evitați eforturile 
prea mari. Simțiți că dacă ați 
face prea mult, ați atrage 
antipatia unora. Evident, greșiți.

O PEȘTI
Doamnele din Pești sunt 

sfătuite să nu își ducă acasă 
grijile, problemele și durerile de 
cap de la serviciu. Chiar dacă 
nu le este întotdeauna ușor, în 
mijlocul familiei trebuie să fie 
drăguțe.

neteseep<__________ >1
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Bilanț excelent la Mondialele din China ft DIVIZIA A ft DIVIZIA 82 ft DIVIZIA CA

România a cucerit al patrulea 
titlul consecutiv 

MARIA OLARU - NOUA STEA A 
GIMNASTICII MONDIALE

Dinamo și-a 
mărit avansul

Cred că sunt foarte puțini cei 
care sperau într-o astfel de com
portare excelentă a fetelor noas
tre la cea de-a 34-a ediție a 
Campionatelor Mondiale de gim
nastică de la Tianjin - China. Cu 
siguranță însă că cei care spe
rau într-o victorie a Măriei Olaru 
la individual compus, potfi numă
rați pe degete. Cert este că ni
meni nu poate contesta valoarea 
tinerei sportive încununată cu 
laurii campioanei absolute și mai 
ales meritul cuplului de antrenori 
Octavian Belu - Mariana Bitang - 
care, prin rezultatele obținute cu 
echipa națională a României, 
greu mai pot fi detronați.

Revenind la evoluția din a- 
cest concurs mondial a gimnas
tei din Deva, Maria Olaru, trebuie 
să remarcăm capacitatea de 
concentrare, modul deosebit în 
care a privit fiecare execuție. De 
altfel, odată urcată pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului de 
premiere, expresia feței a fost 
aceea de parcă o medalie de aur 
la un campionat mondial este 
ceva normal.

A fost medalia care lipsea 
din panoplia Clubului Sportiv 
Școlar Cetate Deva, care în cei 
peste 20 de ani de activitate a 
avut tot felul de campioane - olim
pice, europene, mondiale - cu 
echipa, multimedaliate în compe
tițiile internaționale și pe aparate, 
dar nu și o campioană mondială 
absolută. Pentru România este al 
doilea succes de acest fel după 
ce în octombrie 1987, la Rotter
dam, Aurelia Dobre cucerea titlul 
suprem. Erau atunci alte vremuri.

Maria Olaru - născută pe 4 
iunie 1982, la Fălticeni, este legi
timată la CSS Cetate Deva din 
clasa a ll-a și s-a pregătit în de
cursul anilor cu Carmen Goreac, 
Ecaterina Szabo, Liliana Cosma 
și loan Cărpinișan, pentru ca din 
octombrie 1996 ea să fie pro
movată la lotul național unde s-a 
pregătit cu Octavian Belu și 
Mariana Bitang.

Debutul său într-o mare 
competiție internațională s-a pro- <______  '________ ’_____________

dus în 1996, când a ocupat locul 
I la sărituri în cadrul CE de juni
oare de la Birmingham și apoi în 
1998, locul I cu echipa și locul II 
la sărituri.

Anul acesta la Tianjin - gim
nastele din echipa feminină a 
României au reușit să cucereas
că șapte medalii - 3 de aur, 3 de 
argint și o medalie de bronz. Fi
nalele pe aparate de vineri și 
sâmbătă ne-au adus - pe lângă 
aurul de la echipe și individual 
compus - o altă medalie de aur la 
sol pentru Andreea Răducan, 
argint pentru Simona Amânar - la 
sărituri și sol, Andreea Răducan 
la bârnă și Maria Olaru - o me
dalie de bronz la sărituri.

Un bilanț excelent la care să 
adăugăm medalia de argint la cal 
cu mânere, obținută de Marius 
Urzică. O dovadă în plus că Ro
mânia este o adevărată putere în 
gimnastica mondială.

Fetele de aur au sosit ieri 
acasă, cu salba de medalii pe 
care le-au cucerit. Ministerul Tine
retului și Sportului va organiza 
festivitatea de premiere, pentru 
care are nevoie de mulți bani - 
cca 2 miliarde, dar credem că 
este ceva normal ca pentu efor
turile făcute gimnastele și antre
norii să fie recompensați pe mă
sura, realizărilor.

în final - încă o confirmare. 
Antrenorul Octavian Belu a 
afirmat că va rămâne la condu
cerea tehnică a lotului feminin și 
după J.O. de la Sydney, de anul 
viitor. Gândul bun al antrenorului 
Belu nu face decât să ne 
confirme faptul că încă nu s-a 
terminat seria talentelor din gim
nastica românească.

Medalii obținute de sportivii 
români la Campionatul 

Mondial din China:
- 3 de aur: echipa feminină, 

Maria Olaru la individual compus 
și Andreea Răducan la sol.

- 4 de argint: Simona Amâ
nar - la sărituri și sol, Andreea 
Răducan la bârnă, Marius Urzică 
la cal cu mânere.

- 1 de bronz: Maria Olaru 
la sărituri.

Clasamentul individual 
compus ia feminin:

1. MARIA OLARU (Rom.) - 38,774
2. Victoria Karpenko (Ucr.) -38,705
3. E. Zamaloddkova (Rus.) -38,687
4. Elena Produnova (Rus.) ■ 38,673
5. Andreea Răducan (Rom.) ■ 38,617
6. Fongxiao Dong (China) - 38,143

Nicolae GAVREA

față de Rapid
Marele derby al turului 

n-a reușit să umple până la 
refuz stadionul din B-dul 
Ștefan cel Mare, mulți ama
tori de fotbal și chiar susți
nători ai celor două formații 
preferând să vizioneze 
această interesantă partidă în 
fața micului ecran. Meciul, 
fără mari virtuți tehnice, a 
fost foarte disputat, fiecare 
echipă dorind să-și apropie 
victoria, să cucerească cele 3 
puncte puse în joc. Dinamo- 
viștii au început mai bine, 
oaspeții preferând să nu pri
mească gol, s-au apărat or
ganizat până în min. 25 când 
Dinamo a beneficiat de o lo
vitură de colț executată de 
Iftodi, portarul Bratu nu reu
șește intercepția și Mihalcea 
marchează primul gol al gaz
delor. Apoi, tot dintr-o fază 
fixă, la o lovitură liberă de la 
20 de metri, Mutu, cu o exe
cuție magistrală, majorează 
scorul la 2-0 pentru Dinamo. 
La reluare, în min. 58, Măl- 
dărășanu reduce din handi
cap 2-1, scor cc rămâne ne
schimbat până la final. Și de 
această dată conducerea 
Rapidului a acuzat arbitrajul 
lui Corpodean, așa cum o 
face deseori, în special în caz 
de insucces.

Surpriza etapei s-a ivit la 
Galați, unde Astra Ploiești, cu 
noul antrenor la timonă, Cos- 
tică Ștcfănescu, a obținut a 
cincea victorie în acest cam
pionat și l-a lăsat fără replică 
pe Țiți Dimitriu. La Pitești, 
foștii elevi ai antrenorului ac
tual de la FC Argeș, Halagian, 
s-au străduit și au reușit să 
aplice ce i-a învățat când i-a 
antrenat la Bacău, și au scos 
un egal prețios în Trivale.

In etapa viitoare, s-ar cu
veni un cuplaj bucureștean: 
Steaua - Dinamo și FC Națio
nal - Rapid.

S. CERBU

Deși hunedorenii au jucat bine, 
si-au creat numeroase ocazii (si 2 
bare), scorul a rămas alb

CORVINUL-FC BIHOR 0-0
Nici cei mai înfocați suporteri și chiar oa

menii din conducerea administrativă a echipei 
FC Bihor nu credeau înaintea partidei cu Corvi
nul că vor scăpa la Hunedoara de o înfrângere 
la un scor de 2-3 la zero. Și totuși, la sfârșitul 
celor 90 de minute de joc, plus 4 min. de 
prelungiri, tabela de marcaj a rămas 
neschimbată, validând un rezultat de egalitate, 
nevisat de oaspeți.

Partida a început foarte promițător pentru 
gazde care pur și simplu zburdau spre careul 
bihorenilor. Așa se face că în min. 8 am asistat la 
prima mare ocazie a Corvinului: la un atac pe 
partea dreaptă, balonul a fost centrat în careu 
unde se afla și Marincău (foarte bun pe întreaga 
durată a meciului) și de la 2-3 metri trimite mingea 
în stâlpul porții din dreapta lui Câmpean! Nu trec 
decât 3 minute și Mitrică, de la 25 de metri, șu- 
tează, dar balonul trece pe lângă poartă. Cu Mitrică 
și Șandor în vervă, atacurile hunedorenilor cresc 
în intensitate pe măsură ce se scurgea timpul de 
joc, după ce în min. 15, la un șut - centrare a lui 
Rus, Pavel irosește și el o mare ocazie de a des
chide scorul, de la numai 2-3 metri! în min. 17 
Mitrică și Șandor, creează-o "șarjă” ofensivă de 
toată frumusețea, penetrând din 3-4 pase centrul 
apărării și Sandor ajungând în apropierea punc
tului de la 11 metri, șutează din întoarcere în 
transversală, mingea cade în terenul de joc și 
Farcaș respinge, eliminând pericolul. Hunedorenii 
continuă să domine, să-și mențină adversarul în 
jumătatea lui de teren. Cei 5000 de spectatori, 
mulțumiți de jocul echipei lor favorite, așteptau 
minutul în care Corvinul să spargă gheața.

A venit repriza a doua și în min. 48 notăm 
primul șut pe poartă al oaspeților prin Pop. 
Hunedorenii intensifică acțiunile de atac și noi, 
la masa presei, notăm alte ocazii create de 
Stârc, Mitrică, Mocioi, Șandor, Pavel, dar fie că 
experimentatul Câmpean (care a prins o zi de 
excepție) s-a opus, fie că hunedorenii au 
greșit ținta, scorul rămânea același de la înce
putul partidei. Finalul a fost de-a dreptul incan
descent, în sprijinul atacanților venind și cei mai 
înalți fotbaliști ai Corvinului, Marincău și Gheară. 
Și cu tot arsenalul hunedorean, cu toate situa
țiile bune de gol ale gazdelor, bihorenii au reușit 
să scape de înfrângere! Ultimele 10 minute, 
spectatorii au urmărit meciul în picioare, cu 
sufletul la gură, balonul refuzând parcă să intre 
în poartă, deși Gheară (de 2 ori), Mitrică, șandor 
și Mocioi au fost la un pas de râvnitul gol.

încheierea meciului i-a găsit pe jucătorii 
hunedoreni cu lacrimi în ochi! Spre cinstea și 
lauda publicului spectator, ei au fost întâmpinați 
cu aplauze îndelungi, în timp ce galeria îi sus
ținea "Corvinul, orice ar fi, noi tot te iubim!”

A arbitrat Tudorel Balmuș (Galați).
CORVINUL: Rahoveanu, Rus, Marincău, 

Haidiner, Gheară, Beloaia (84 Babarți), Mo
cioi, Stârc, Mitrică, Șandor, Pavel (86 Muth).

Sabin CERBU

Cel mai dificil examen al turului j

AURUL BRAD - 
ELECTRICA 

TIMIȘOARA 2-0
Privit prin prisma clasamentului, jocul 

din etapa a XII-a a însemnat pentru Aurul 
Brad cel mai dificil examen pe teren pro
priu din acest sezon, minerii primind 
replica unei echipe situate pe podium: 
Electrica Timișoara - locul III. Și deși oas
peții și-au onorat cartea de vizită, replica 
lor fiind la nivelul așteptărilor, brădenii 
au obținut o victorie mai clară decât o 
arată scorul. Partida a fost foarte dispu
tată și a avut un nivel tehnic și specta
cular peste media jocurilor din Divizia C, 
ambele echipe făcând o frumoasă ple
doarie fotbalului.

în prima repriză jocul a fost foarte 
echilibrat. Ambele echipe și-au luat mă
suri suplimentare în apărare, astfel că 
ocaziile clare de gol au fost destul de 
puține. Prima oportunitate a aparținut 
gazdelor, dar Lazăr (min. 24) a șutat late
ral de la doar 6 metri. Oaspeții au re
plicat prin Stan (min. 29) și Brucă (min. 34 
- torpilă în tranversală). Finalul reprizei a 
fost de asemenea încins, Lazăr (min. 42) 
solicitând penalty, llluță (min. 43) contra
atacând tăios și Mihăilă (min. 44) înscriind 
un gol anulat corect pentru ofsaid.

Repriza secundă a debutat fericit pen
tru elevii antrenorului Virgil Stoica. în 
minutul 50, în urma unul corner executat 
de Mihăilă, portarul Muraru a boxat prea 
scurt, iar Goanță a reluat din voie printr-o 
pădure de picioare, deschizând scorul: 1- 
0. Golul le-a dat aripi brădenilor, după doar 
două minute ei reușind majorarea sco
rului: Achim a executat un penalty acordat 
în urma unui henț clar al Iul Cîndea, Muraru 
a respins, dar Lazăr pe fază a înscris din 
apropiere: 2-0. Nemulțumiți de scor, oas
peții au ieșit la joc, încercând să întoarcă 
rezultatul. Atitudinea aceasta era să-i 
coste, pe spațiile rămase libere în apă
rarea timișoreană minerii inițiind câteva 
tăioase contraatacuri, care ar fi putut duce 
la un scor și mai categoric. Dar brădenii n- 
au scăpat de boala ratărilor din poziții 
clare, astfel că Lazăr (min. 59), Mihăilă 
(min. 62, 64 și 68) și M. Lupea (min. 82) n- 
au reușit să concretizeze pe tabela de 
marcaj din poziții de singur cu portarul.

Foarte bun arbitrajul brigăzii formate 
din Adrian Volca (Bistrița) - la centru, 
Eduard Dumitrescu (Pitești) și Andi lo- 
nescu (Drăgășani) - asistenți.

AURUL: Sandu - Șerban, Șimon, Fiii- 
paș, Stoica, Goanță - Frandeș, Vacaru 
(cpt.) - Achim (80 M. Lupea), Mihăilă (70 
Vereș), Lazăr.

ELECTRICA: Muraru - Cîndea, Mateescu, 
Durlă (72 Tărnăuceanu), Petrică - Gomoi, 
Noja, Brucă, Stan - Vișan, lliută (cpt.).

Ciprian MARiNUȚ

DIVIZIA A
Rezultatele etapei a 12-a: Gloria Bistrița - 

Univ. Craiova 1-0; Petrolul PI. - Farul C-ța 0-0; 
Extensiv Craiova - CSM Reșițal -0; Rocar Buc. - FC 
Onești 5-1; FC Brașov - FC Național 3-1; Dinamo - 
Rapid 2-1; Oțelul Galați - Astra Ploiești 0-1; Steaua 
- Ceahlăul P.N. 3-0; FC Argeș - FCM Bacău 1 -1.

CLASAMENTUL

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

1. DINAMO 11 10 1 0 34-7 31
2. FC Argeș 12 8 2 2 17-7 26
3. Rapid 11 7 2 2 15-9 23
4. Steaua 12 7 0 5 25-19 21
5. Ceahlăul 11 6 3 2 18-15 21
6. Gloria Bistrița 12 6 1 5 19-19 19
7. Oțelul Galați 12 5 2 5 21-20 17
8. Astra Ploiești 11 5 1 5 16-15 16
9. FCM Bacău 11 4 4 3 15-15 16
10. Petrolul 12 5 1 6 15-21 16
11. Farul C-ța 12 4 3 5 15-14 15
12. FC Național 11 4 2 6 16-17 14
13. FC Onești 12 4 2 6 15-21 14
14. FC Brașov 12 4 1 7 17-16 13
15. Rocar Buc. 12 4 0 8 15-22 12
16. Extensiv Cv. 12 3 1 8 10-24 10
17. Univ. Craiova 12 2 2 8 12-18 8
18. CSM Reșița 12 1 4 7 10-28 7

y

ft DIVIZIA CA ft DIVIZIA
Rezultatele etapei a 12-a: UTA - "U" Cluj 

3-1; Minerul Motru - ASA Tg. Mureș 1-3; Gaz 
Metan Apulum A.l. 2-0;M Flacăra Rm. V. - Electro 
Craiova 1-0; Chimica Târnăveni - FC Drobeta Tr. 
Severin 0-3; Olimpia S.M. - U.M.Timișoara 1-0; 
Corvinul Hd. - FC Bihor 0-0;M Jiul Petroșani - 
ARO C-lung 0-0; Inter Sibiu - Poli Timișoara 3-1.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: FC Drobeta - U M 
Timișoara; Electro - Chimica; ASA Tg. Mureș - 
Flacăra VI.; “U" Cluj - Gaz Metan; Apulum A.l.”- 
Min. Motru; Jiul - Olimpia S.M.; ARO - Inter; Poli 
lTimișoara - Corvinul; FC Bihor - UTA.

1. UT ARAD 12 7 2 3 23-’O 23
2. ARO C-lung 12 7 2 3 19-6 23
3. Corvinul 12 7 2 3 20-9 23
4. Inter Sibiu 12 7 2 3 18-12 23
5. Gaz Metan 12 6 4 2 18-9 22
6. ASA Tg. Mureș 12 6 3 3 21-8 21
7. Drobeta Tr. S. 12 5 3 4 17-13 18
8. Apulum A.l. 12 5 3 4 15-14 18
9. “U” Cluj 12 5 2 5 15-17 17
10. Electro Cv. 12 5 1 6 19-21 16
11. Chimica Tr. 12 4 2 6 10-21 14
12. Poli Timișoara 12 3 4 5 16-19 13
13. Olimpia S.M. 12 3 4 5 10-13 13
14. U.M.Tmișoara 12 3 4 5 17-25 13
15. FC Bihor 12 3 4 5 10-19 13
16. Jiul Petroșani 12 3 3 6 6-21 12
17. Flacăra Rm. V. 12 2 3 7 9-15 9
18. Min. Motru 12 2 2 8 12-23 8

Rezultatei' etapei: Inter Petrila - “U” West 
Arad 4-0; Telecom Timiș - Min. Uricani 1-0; “U" V. 
Goldiș Arad - CFR Timișoara 3-2; MinaurZIatna - 
Telecom Arad 1-0; Caromet Caransebeș - 
Cuprirom Abrud 4-1; Met. Cugir - Min. Lupeni 1-1; 
Armata Aurul Brad - Electrica Timiș 2-0; Gl. Reșița 
- Min. Certej 2-0; Inter Arad - Cetate Deva 0-2.

Partida AS Petrila - Min. Uricani în teren 3-2 
a fost omologată cu 0-3, deoarece gazdele au 
folosit un jucător în stare de suspendare.

Rezultatele etapei nr. 11 din 
17.10.1999: CFR Marmosim - Victoria Călan 4- 
0; Casino Ilia - Metalul Crișcior 4-0; Min. 
Aninoasa - FC Paroșeni Vulcan 0-3; Dacia 
Orăștie - CIF Aliman Brad - nedîsputat; 
Constructorul Hd. - Univ. Petroșani 0-0; Min. 
Bărbăteni - Victoria Dobra 1-1; Min. Poiana 
Rusca - Retezatul Hațeg 1-0.

CLASAMENTUL CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Cuprirom - Min. Lupeni; Telecom 
Arad - Caromet; Min. Uricani - Minaur ZI.; West 
Petrom - Univ. Arad; CFR Timiș. - Telecom Timiș.; 
Gl. Reșița - Metalurgistul; Min. Certej - Inter Arad;

kCetate Deva - Aurul Brad; Electrica - Inter Petrila.^

1. CETATE DEVA 12 9 1 2 29-10 28
2. Telecom Timiș. 12 9 1 2 17-8 28
3. Electrica Timiș. 12 7 2 3 24-14 23
4. Minaur Zlatna 12 7 0 5 22-13 21
5. Gl. Reșița 12 6 2 4 15-6 20
6. Min. Certej 12 6 2 4 23-19 20
7. Univ. Arad 12 6 1 5 17-22 19
8. Armata Aurul Brad 12 5 3 4 15-11 18
9. Caromet Carans. 12 6 0 6 14-17 18
10. Telecom Arad 12 5 2 5 16-16 17
11. Min. Uricani 12 5 1 6 20-23 16
12. West P. Arad 12 5 1 6 13-18 16
13. Cuprirom Ab. 12 4 1 7 15-24 13
14. CFR Timiș. 12 4 1 7 11-27 13
15. Inter Petrila 12 3 3 6 10 14 12
16. Min. Lupeni 12 3 3 6 10-16 12
17. Metalurgistul 12 3 1 8 14-18 10
18. Inter Arad 12 2 1 9 19-28 7

1. CFR MARMOSIM 11 9 0 2 40-8 27
2. FC Paroșeni 11 9 0 2 24-11 27
3. Victoria Dobra 10 6 4 0 22-4 22
4. Casino Illa 11 6 3 2 31-13 21
5. Retezatul H. 11 5 3 3 16-13 18
6. Victoria Călan 11 4 4 3 25-17 16
7. Min. Bărbăteni 11 4 3 4 18-14 15
8. Min. Aninoasa 11 5 0 6 13-20 15
9. Univ. Petroșani 11 3 3 5 17-27 12
10. Metalul Crișcior 11 3 2 6 19-20 11
11. Dacia Orăștie 10 3 0 7 18-29 9
12. Min. P. Ruscă 10 3 0 7 8-25 9
13. Constr. Huned. 11 1 2 8 19-43 5
14. CIF Aliman Brad 10 1 2 7 8-35 5

Etapa viitoare din 24 octombrie: Met. 
Crișcior - Victoria Călan; FC Paroșeni Vulc. - 
Casino Ilia; CIF Aliman Brad - Min. Aninoasa; 
Univ. Petroșani - Dacia Orăștie; Victoria Dobra - 
Constructorul Hd.; Retezatul Hațeg - Min. 
Bărbăteni;JWin. Poiana Rusca - CFR Marmosim
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Multe se pot înțelege din 
faptele pe care o să le pre- 

, zentăm astăzi. Iar din urmă
rirea acestora nu am putut 
trage decât o concluzie: va
lori de sute și sute de milioa
ne de lei din societăți comer
ciale, de miliarde de lei, au 
ajuns pe mâna și la înde
mâna unor oameni corupți, a 
unor incompetenți și incon
știenți. Acestea, valorile, au 
fost realizate prin truda și 
sacrificiile multor oameni, 
care își duc azi traiul de pe o 
zi pe alta, dar de ele au a- 
juns să beneficieze hoții și 
escrocii, oamenii de nimic ai 
acestui timp de tranziție.

lată ce ne-a determinat 
să facem asemenea afirmații.

La Petroșani un anume 
Cornel Căldărar, ca mulți alți 
căldărari, a înființat o socie
tate comercială. Printre alte 
activități ale firmei (dar nu 

I întâmplător) Căldărar s-a 
! ocupat și cu dezmembrarea 
i unor utilaje și recuperarea 
' materialelor componente de 
: la unități din Valea Jiului, prin 
i cumpărarea acestora.

Cu o asemenea activitate 
: a ajuns să cunoască și fap- 
: tul că în transformatoarele

loan Tudose, 
Petroșani

•

Ce drepturi are o 
persoană care 

îngrijește un copil cu 
handicap

O Reglementarea la care 
vă referiți este cuprinsă în Ordo
nanța de Urgență nr. 102/1999 
privind protecția specială și înca
drarea în muncă a persoanelor 
cu handicap. Acest nou act 
normativ reglementează, la capi
tolul IV, drepturile și obligațiile 
persoanelor cu handicap, cu 
referire specială la copiii și la 
adulții cu handicap. în legătură 
cu problema ce vă interesează 
se prevede că persoana care are 
în îngrijire, supraveghere și în
treținere un copil cu handicap se 
bucură de anumite drepturi. Și 
anume dreptul la concediu plătit 
pentru îngrijirea copilului cu 
handicap, până la împlinirea de 
către acesta a vârstei de 3 ani; 
dreptul la concedii medicale 
pentru îngrijirea copilului cu 
handicap accentuat sau grav, 
care necesită tratament pentru 

^afecțiuni intercurente, până la 

electrice există cantități mari 
de cupru. Așa că s-a hotărât 
să pătrundă în incinta puțului 
auxiliar de la EM Petrila-Sud. 
Doar nu credeți că degeaba. 
Doamne ferește! A auzit el că 
acolo există asemenea in
stalații în funcțiune, dar ur
mează a li se da o altă între
buințare.

Trei inconștienți și 
un prejudiciu de 

368.000.000 de lei

Și-a venit ziua marii afa
ceri. împreună cu un prie- 
tenaș pe nume Augustin Mol
dovan și alți câțiva indivizi, 
Căldărar merge la puțul cu 
pricina. Aici, paznic de serviciu 
era Izvorel Virgil Cic Belei. 
Deoarece nu au reușit să dis
cute cu paznicul (fiind prezent 
șeful de tură al acestuia), in
divizii pleacă. Se întorc însă 
către seară, iar după ceva 
discuții, Belei le permite să 
intre în incinta puțului. (Ulterior 
va declara însă că doar pentru 
a colecta fier vechi).

Răspundem 
cititorilor

împlinirea de către copii a vârstei 
de 18 ani. De asemenea, în ca
zul însoțirii în spital a copiilor cu 
handicap, se prevede gratuitatea 
serviciilor hoteliere pentru mem
brul familiei care îl însoțește.

Vasile Teher, 
Hațeg

Taxa de timbru- 
scutiri

O Legea nr. 146/1997 
privind taxele judiciare de timbru, 
cât și Normele metodologice 
pentru aplicarea acesteia prevăd 
că sunt scutite de taxele ju
diciare de timbru și „orice alte 
acțiuni, cereri sau acte de pro
cedură pentru care se prevăd, 
prin legi speciale, scutiri de taxa 
judiciară de timbru. Iar Regu- 
lamentul-cadru al asociațiilor de 
proprietari, care face parte in
tegrantă din Legea nr. 114/1996, 
prevede la art. 31, alin. 2 și 3, că 
asociația proprietarilor are dreptul

Pentru acest nobil gest 
paznicul primește de la Căl
dărar 500.000 de lei, ceva ți
gări și patru sticle cu bere, 
împreună mai beau și o sticlă 
de coniac.

în urma unui asemenea 
tratament, paznicul se îmbată 
de nu mai știe nimic de el sau 
de ce se întâmplă în zonă.

Ei bine, treaba celor doi 
abia de acum începe. Noaptea 
ei demontează un transfor
mator și două celule electrice, 
din care extrag bobinajul din 
cupru și tolele. Căldărar vinde 
cuprul la o firmă din Tîrgu Jiu 
cu 10.000.000 de lei, iar tolele 
la Petroșani. Pe acestea din 
urmă primește 900.000 de lei.

După o vreme poliția dă de 
urma hoților și recuperează o 
parte din cupru și din tole. 
Fiind însă deteriorate, acestea 
au fost predate ca deșeuri 
unității.

să acționeze în justiție pe orice 
proprietar vinovat de neplata chel
tuielilor comune, inclusiv a celor 
neprevăzute, timp de mai mult de 
90 de zile de la termenul stabilit, 
acțiunea fiind scutită de taxă de 
timbru.

Gabriela Darniș, 
Hunedoara

Concediul de odihnă 
al angajaților cu o 

jumătate de normă la 

două unități
3 Salariații angajați cu o* 

jumătate de normă la două uni
tăți primesc concediul de o- 
dihnă de la ambele, porporțional 
cu timpul lucrat. Iar în cazul 
celor care cumulează, la unități 
diferite, fracțiuni de normă ce 
depășesc o normă întreagă, își 
aleg unitățile de la care be
neficiază de concediu de odih

Când s-a tras linie și s- 
a socotit, prejudiciul cauzat 
la EM Petrila a fost de nu 
mai puțin de 368.280.000 
de lei! De asemenea, pen
tru repunerea în funcțiune a 
utilajelor deteriorate, firma a 
mai cheltuit trei milioane de 
lei. Asta da afacere, nu?

De precizat că acest 
■ Cornel Căldărar este reci

divist și, potrivit unui act 
medico-legal, i s-a amânat 
executarea pedepsei ante
rioare.

După ce a ajuns să dea 
socoteală, și Augustin Mol
dovan a depus o cerere de 
efectuare a unei expertize 
medico-legale solicitând pu
nerea în libertate pe motive 
de boală. Concluzia a fost 
că suportă regimul de de
tenție.

Acum Cornel Căldărar, 
36 de ani, este trimis în 
judecată pentru distrugere, 
furt calificat și dare de mi
tă; Augustin Moldovan, 40 
de ani, din Aninoasa, 
pentru distrugere și furt 
calificat, iar paznicul Izvorel 

* Belei, 34 de ani, din Petrila, 
pentru furt calificat și luare 
de mită.

nă, în așa fel încât drepturile 
cuvenite potrivit acestuia să nu 
depășească pe cele cuvenite 
salariaților încadrați cu o nor
mă întreagă. De asemenea, 
cei care îndeplinesc prin cu
mul, pe lângă funcția de bază, 
cu o normă întreagă, o altă 
funcție, au dreptul la concediul 
de odihnă plătit numai de la 
unitatea în care au funcția de 
bază. în astfel de situații, uni
tatea în care salariații cumu
lează le va acorda, la cerere, 
un concediu fără plată pentru 
zilele de concediu de odihnă 
primite de la cealaltă unitate.
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0 singură spargere - 
200 milioane de lei

Lucrători ai Serviciului de 
poliție criminală de la reședința 
Inspectoratului cercetează în 
stare de arest preventiv două 
persoane din Alba lulia, care s-au 
apucat de furat prin Valea Jiului.

Este vorba de Dumitru Albu 
și Simion Albu. Primul are 35 de 
ani, recidivist și făcea pe 
tinichigiul auto la SC "Orbis” 
SRL, iar al doilea a adunat 47 de 
ani, dar nu are nici o ocupație.

Cei doi au fost identificați ca 
autori ai spargerii comise la 
locuința lui Emil Faraon din 
Uricani, de unde au furat bunuri 
în valoare de 200 milioane de lei.

S-au recuperat jumătate 
dintre ele.

Este cercetat 
inginerul șef

La Petrila, polițiștii din ca
drul Formațiunii de combatere a 
criminalității economico-finan- 
ciare cercetează pe Eugen 
Ghita, inginer șef cu securitatea 
minieră la EM Lonea.

Inginerului șef i s-a docu
mentat că în cursul lunilor au
gust și septembrie curent a 
folosit în mod abuziv mai multe 
mijloace de transport apar
ținând unității pentru a duce la 
domiciliu material lemnos 
debitat în mod ilegal la gaterul 
exploatării.

Prejudiciul urmează să fie 
stabilit de unitatea păgubită.

Minore depistate
O patrulă de ordine a Po

liției orașului Hațeg a depistat 
într-o recentă noapte un grup 
de 4 minore având între 11-14 
ani despre care s-a stabilit că 
au fugit de la Spitalul de Neuro- 

psihiatrie Infantilă Păclișa.
S-a luat măsura reinternării 

acestora.

S-au extins 
cercetările

Polițiștii din Orăștie au ex
tins cercetările în cauza pri- 
vindu-l pe Mircea Vermeș (a- 
restat anterior), stabilindu-se că 
într-o noapte, prin efracție, a 
pătruns într-o debara a unui 
bloc de pe strada Mureșului din 
municipiu, de unde a furat bunuri 
în valoare de 800.000 de lei.

Mortul era din 
Chișinău

Lucrătorii Serviciului de 
Poliție TF Simeria au stabilit 
identitatea celui care a fost 
accidentat mortal în Stația 
CFR Ilia de un tren accelerat.

Este vorba de Vasile 
Valeriu Enache, de 47 de ani, 
cu domiciliul la Chișinău - 
Republica Moldova.

Antoniu s-a pus din 
nou pe treabă
Un șomer cunoscut cu an

tecedente penale din Deva s-a 
pus din nou pe treabă. Pe furat 
mai exact.

Poliția Criminală Deva a 
stabilit că Antoniu Filip, de 26 
de ani, este autorul furtului 
prin efracție săvârșit în dauna 
SC “Aluminiu Conf’ SRL 
Deva. De aici Antoniu a furat 
bunuri în valoare de 
25.000.000 de lei.

Lucian a murit 

la 9 ani
Un băiat de 9 ani a murit în 

mod tragic la Hunedoara. Ne 
referim la Lucian George Po
pescu.

împreună cu familia lui, co
pilul locuia fără forme legale 
într-o baracă improvizată în 
apropierea Secției Aglomera- 
torul II din cadrul SC “Side
rurgica'' SA.

Polițiștii au stabilit că, lăsat 
nesupravegheat, băiatul a urcat 
pe o pasarelă din incinta halei 
și a căzut de la o înălțime de 
aproximativ 18 m. A decedat 
pe loc.

Rubrică realizată cu sprijinul 
1PJ Hunedoara
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' Pagină realizată de
Valentin NEAGU 
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Sancțiuni drastice pentru contravențiile la noimele de igienă $i sănătate publică (V)
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întrucât am constatat că 
I reglementările Ordonanței de 
| Guvern care a modificat 
| sancționarea contravențiilor la 
J normele legale de igienă și 
« sănătate publică sunt insu- 
| ficient cunoscute, sau chiar
■ deloc, o să continuăm, pre- 
! zentarea acestora.

Ne ocupăm de data a- 
| ceasta de articolul 11 - cel
■ care spune clar: constituie 
J contravenție și se sancțio- 
i nează cu amendă de la 
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10.000.000 lei la 40.000.000 
lei următoarele treburi.

• Utilizarea reziduurilor 
fecaloid-umane la fertilizarea 
terenurilor agricole atunci 
când pe aceste terenuri se 
cultivă fructe sau legume care 
se consumă în stare crudă.

• Neefectuarea epurării 
apelor uzate înaintea dever

sării lor în bazine naturale.
• îndepărtarea vidan- 

jului, reziduurilor solide me
najere, industriale, de grajd, 
de stradă, a cadavrelor de 
animale și a deșeurilor toxice 
și periculoase pe alte locuri 
decât cele stabilite anume de 
consiliile locale și prin alte 
sisteme decât cele admise de 
normele sanitare în vigoare.

• Neefectuarea perio
dică prin unitățile de profil, 
conform normelor de igienă, a 
dezinsecției și deratizării ram
pelor de depozitare a rezi
duurilor solide.

• Neutralizarea insufi
cientă a apelor uzate indus
triale și epurarea incompletă a 
apelor fecaloid - menajere 
datorită defecțiunilor insta
lațiilor care execută aceste 
operațiuni.

• Evacuarea apelor uza
te provenite din unitățile sa
nitare - spitale de boli in- 
fecțioase, laboratoare care 
lucrează cu produse patolo
gice -, precum și de la orice 
unități care prin specificul lor 
contaminează aceste ape, fără 
epurarea biologică și neutra
lizarea substanțelor radioac
tive sau a substanțelor chimice 
toxice.

• Deversarea în canale 
deschise care străbat zone 
locuite a apelor reziduale 
fecaloid-menajere și a apelor 
reziduale industriale ce conțin 
substanțe toxice sau radioac
tive și neîntreținerea acestor 
canale în stare permanentă 
de funcționare prin curățare 
și prin repararea defecțiu
nilor.

• Amplasarea și amena

jarea de rampe, locuri, 
instalații de depozitare, 
prelucrare și neutralizare a 
reziduurilor solide - me
najere, industriale, de stradă 
-, a vidanjului și a cadavrelor 
de animale fără obținerea 
avizului sanitar.

• Amplasarea, amena
jarea sau extinderea de cimi
tire umane fără aviz sanitar.

• Desființarea și 
schimbarea destinației unui 
cimitir uman înaintea trecerii 
unei perioade de 30 de ani 
de la ultima înhumare, cu 
strămutarea tuturor osemin
telor.

• îndepărtarea de că
tre persoane fizice sau juri
dice în condiții neigienice și 
în alte locuri decât cele sta
bilite anume de către consi
liile locale a resturilor re

zultate din tăierea animalelor.
• Lipsa dotării cu grup 

sanitar (closet) a locuințelor, 
inclusiv din mediul rural, și a 
unităților de orice fel, neam- 
plasarea, nedimensionarea, 
neconstruirea și neîntre
ținerea lor corespunzător 
normelor de igienă.

• Folosirea pe terenu
rile agricole a deșeurilor nea
utorizate de autoritățile com
petente pentru protecția me
diului, sănătate și agricultură.

• Utilizarea pentru inci
nerarea deșeurilor a insta
lațiilor neomologate.

• Neevacuarea de că
tre unitățile de salubritate a 
reziduurilor menajere în ma
ximum două zile în perioada 1 
aprilie - i octombrie și în cel 
mult 3 zile în restul anului.

• Depunerea deșeurilor 

rezultate din îngrijiri medicale 
în containerele comune ale 
clădirilor de locuit.

• Răspândirea neorga
nizată, direct pe sol sau în 
bazinele naturale, a apelor 
uzate menajere și industriale, 
precum și deversarea acestor 
ape în zona de protecție sa
nitară a surselor și instalațiilor 
centrale de alimentare cu 
apă.

• Neîndepărtarea ape
lor uzate menajere provenite 
de la locuințele neracordate 
la un sistem de canalizare 
prin evacuarea acestora prin 
fose septice vidanjabile pro
iectate, executate, ampla
sate, exploatate și întreținute 
conform normelor în vigoare, 
precum și deversarea lor în 
locuri neautorizate în acest 
scop.
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camerele unde locuim.” “La 
etajul patru pereții sunt plini 
de viermi.” “Nu avem nici apă 
rece nici curent electric.” 
“încălzesc ceaiul pentru copil 
la lumânare.” Aflăm că de mai 
multe luni aici nu curge strop 
de apă. Pentru că s-au 
înregistrat sume restante de 
sute de milioane de lei la plata 
energiei electrice CONEL 
Deva a trecut la decuplarea 
de la rețea. De asemenea, 
Hidrotermtrans SA Călan a 
blindat rețeaua de apă 
potabilă.

Ne facem curaj și intrăm. 
Ca să nu-ți verși mațele trebuie 
să-ți iei niște măsuri de 
precauție. Numai astfel poți să 
vezi cum trăiesc câteva sute 
de oameni, majoritatea tineri, 
în aceste blocuri. Parterul 
clădirii pare să se fi 
transformat în adevărate locuri 
de plimbare pentru ... 
șobolani. Animalele nu se 

^mai sinchisesc parcă de 

oameni și par să-și fi câștigat 
statutul de locatari.

Radu Nichita locuiește de 
mai bine de un deceniu în 
acest bloc. Se numără 
printre fericiții care au încă un 
loc de muncă. Unde? La 
Sidermet SA Călan. Plătește 
35.000 de lei/ lună chirie 
pentru camera în care stă cu 
soția și copilul. în continuare 
ușile se deschid și suntem 
poftiți să vedem condițiile în 
care se trăiește. La Carolina 
Hârleț, în mijlocul încăperii 
stă o lampă cu motorină pe 
care se gătește. Putoarea ce 
o dă combustibilul folosit îți 
îngreunează serios 
respirația. Anișoara Chitic are 
două fete și ambele au dat 
în hepatită din cauza 
șobolanilor care se perindă 
prin locuință. Boala s-a 
răspândit serios printre 
locatarii blocurilor de pe 
strada Romanilor din Călan.

Cu cât urcăm mai mult, 
mirosul devine tot mai greoi. 

La ultimul etaj rahatul ajunge 
până la glezne la toaletă. în 
toate camerele plouă, iar 
pereții, îmbibați de apă, stau 
să cadă pe locatari. Ca să 
rezolve într-un fel problema 
apei autoritățile locale au 
construit o cișmea între cele 
două blocuri, iar oamenii se 
aprovizionează de acolo. Nu 
însă și pentru băut, pentru că 
în apă, spun ei, erau și viermi, 
deci nu se putea bea.

De câteva zile, de când tot 
orașul nu mai are apă 
potabilă, locatarii merg cu 
gălețile într-un sat din 
apropiere, Streisîngeorgiu, de 
unde aduc apă pentru gătit. 
Pentru spălat, nici vorbă! “Nu 
ne spălăm cu lunile că nu 
avem cu ce”, ne spunea o 
tânără mai tuciurie. Ce se 
poate face pentru ca focarul 
acesta de infecție să nu se 
extindă și, mai ales, să fie 
curățat? Știe oare 
conducerea Direcției de 
Sănătate Publică cum se 

trăiește în blocurile nr. 2 și 3 
de pe strada Romanilor din 
Călan? Pentru că toate 
discuțiile și adresele pe care 
Minag Val SA, Primăria 
Călan, Prefectura Hune
doara și le-au trimis nu au 
rezolvat nimic. Minag Val SA 
se află în proces de lichidare 
și deci nu mai poate angaja 
cheltuieli suplimentare. 
Primăria nu poate prelua 
clădirile în condițiile 
impuse: preluarea datoriilor 
chiriașilor, 400 milioane de 
lei, plata construcției la 
valoarea rămasă.

între aceste pase făcute 
pe hârtie locatarii nu au ce 
face. Nu au unde să se 
ducă, lama bate la ușă și 
condițiile se anunță și mai 
negre, dacă se poate vorbi 
de așa ceva. Dar printre 
locatari a apărut totuși o 
soluție. Să fie băgați la zdup, 
închisoarea pare, pentru 
mulți dintre cei ce locuiesc 
aici, singura scăpare.
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Șomeri tot mai mulți 
la Călan

Deși statisticile oficiale menționează că rata șomajului în Călan 
atinge aproape 23 la sută, în realitate lucrurile stau mai prost. 
Autoritățile locale precizează că forța de muncă este reprezentată 
de doar 2.000 persoane, iar perspectivele nu se arată în culori 
prea frumoase. De aceea mai-marii orașului se luptă ca și Călanul 
să fie declarat zonă defavorizată. Deocamdată se întocmește 
documentația necesară. Dacă se va accepta această propunere 
vom vedea. Că șomeri sunt destui la Călan.

l\loi locuințe 
sociale

Primăria din Călan se 
| poate mândri că a reușit, în 

sfârșit, să dea în folosință 
mai multe locuințe sociale. 
Mai precis este vorba despre 
29 de apartamente cu două 
și trei camere situate pe 
Aleea Școlii. Acestea sunt 
primele locuințe, după 12 
ani, care sunt puse la
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Hoțul de trandafiri 
9

în ziua de 7 octombrie a.c., în jurul orei 9, am văzut un 
om ce intrase într-un rond de flori din centrul orașului nou 
Călan și rupea de zor trandafiri.

- Ce faci domnule?, l-am întrebat pe tipul cam 
nebărbierit și cam mahmur la față.

- Fac un buchet, că trebuie să-l dau.
- Sunt trandafirii matale?
- Nu, dar am nevoie de...
Ne-am uitat în jur să vedem un gardian, public ori un 

polițist să-l oprească pe hoțul de trandafiri. în zadar, n-am 

văzut pe nimeni. Cetățenii ce se aflau în apropiere se uitau 
la individul cu pricina, dar nici unul n-a intervenit. Așa că 
omul și-a continuat treaba nestingherit până a alcătuit un 
buchet mare și frumos.

Pagină realizată de Sorina POPA, Andrei NISTOR 
Foto: Traian MÂNU
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dispoziția celor cu venituri 
mici. Chiria pe care trebuie 
să o plătească beneficiarii 
nu depășește 250,000 lei/ 
lună. E adevărat, ceie 29 de 
apartamente nu acoperă 
cererea, dar totuși e un pas 
înainte făcut de Primăria 
Călan care trebuie să facă 
față cam la multe necazuri.

Cu mic cu mare locatarii s-au strâns să-și verse năduful și să 
ceară condiții mai bune de trai.

Combinatul 
este rentabil..., 

ca fier vechi!
Așa după cum se observă și din fotografia 

alăturată și, cum poate observa orice trecător prin 
Călan, Combinatul Siderurgic a devenit dintr-o dată 
rentabil, dar numai ca fier vechi. Oare chiar asta să 
fie soarta siderurgiei hunedorene? Munca celor care 
l-au construit se topește odată cu fierul vechi. Dar, 
desigur, este mult mai ușor să distrugi decât să 
construiești ceva.

Viceprimarul din Călan e supărat pe colegii țărăniști
Deși face parte din PNȚCD, viceprimarul din Călan, Octavian 

Dumulescu, este supărat pe actuala putere politică din țară. 
„Dacă promovăm oportuniștii e grav de tot, e chiar tragic. Cei 
care conduc acum PNȚCD nu sunt urmașii lui Coposu. Și la 
nivelul organizației județene a PNȚCD Hunedoara se dă o luptă 
îr.tre membri pentru diferite interese și obținerea unor posturi 
cât mai înalte. Clasa noastră politică este mediocră, din păcate”, 
a declarat Octavian Dumulescu.

Viceprimarul din Călan spune că Bucureștiul nu e 
informat corect în legătură cu ce se petrece în teritoriu. 
,,Imaginea din teritoriu se deformează până ce ajunge la

centru. Și atunci omul ce știe? Că PNȚCD a închis fabricile, 
că a adus țara să moară de foame. Probabil după ce vom 
înregistra un eșec politic oportuniștii din partid vor migra 
către alte partide.”

Octavian Dumulescu este de părere că nu avem oameni 
care să ne conducă. ,,Avem meningită, scabie, pornografie. 
Unde este demnitatea noastră? Am ajuns ca niște țigani să 
cerșim la poarta Europei."

Se pare deci că tot mai mulți dintre cei aflați în posturi- 
cheie ajung la concluzii de genul acesta. Și atunci unde vom 
ajunge?

"Este o școală mare, iar 
problemele sunt pe măsură”

Cu cei 1700 de elevi ai săi, 
Școala Generală din Călan este 
una dintre cele mai mari ale 
județului Hunedoara. întinsă pe 
mai multe corpuri de clădiri, 
având 56 de clase și aproape 70 
de cadre oidactice, nu este 
deloc ușor să fie administrată. De 
altfel, numai tinerețea și spiritul 
bătăios al directorului Petrișor 

’ Bruzan sunt cele care îl fac să 
reziste într-o vreme când 
aproape nimic nu merge cum 
trebuie. Dl director ne-a explicat 
în detaliu care sunt problemele 
școlii și cum s-a reușit 
rezolvarea unora dintre ele.

Rep.: - Die director, am 
observat în școală mulți 
profesori tineri; ați încurajat în 
vreun fel venirea acestora 
aici?

P.B.: - într-adevăr, sunt mulți 
profesori tineri în școala 
noastră, asta și datorită 
faptului că au fost foarte multe 
posturi vacante în urma 
pensionării unora dintre cadrele 
didactice. Pe de altă parte însă, 
vă dați seama că la mărimea 
școlii, necesarul de profesori 
este foarte mare, existând și în 
acest moment catedre 
neocupate. în aceste cazuri am

ajutorul unor profesori 
pensionari, și aici mă refer mai 
ales la catedrele de limbi străine 
și la cea de limba română.

Rep.: - Spuneți-mi care ar 
fi cea mai gravă problemă cu 
care vă confruntați?

P.B.: - Este o școală mare, 
iar problemele sunt pe măsură 
și sunt dintre cele mai diverse. 
Oricum, în acest moment cred 
că lipsa căldurii în școală este 
cea mai mare dintre aceste 

- dialog cu dl. Petrișor Bruzan, 
directorul Școlii Genera'e Călan -

probleme. Trebuie să ținem cont 
că anotimpul rece bate la ușă, 
iar școala nu are căldură. Noi 
suntem racordați la sistemul de 
încălzire al orașului, or, știe 
toată lumea care sunt 
dificultățile vizavi de acesta. 
Am încercat prin intermediul 
unor fundații să aducem câteva 
microcentrale cu care să dotăm 
clădirile școlii, însă și în acest 
caz costurile supt destul de 
ridicate, o asemenea centrală 
valorând 180 de milioane de lei. 
Sperăm totuși ca până la iarnă 
să reușim rezolvarea într-un fel 
a problemei.

Rep.: - Ce ne puteți spune 
despre dotarea cu material 
didactic și pe de altă parte 
despre lucrările de întreținere 
a clădirilor?

P.B.: - Dotarea lasă mult de 
dorit, banii sunt puțini și nu îi 
putem folosi decât într-o mică 
măsură pentru achiziționarea 
de materiale didactice. Prin 
urmhre, avem grijă de ceea ce 
avem astfel încât să le putem 
folosi cât mai mult. Profesorii și 

chiar elevii confecționează și ei 
diverse hărți și planșe, toate 
îmbogățind colecția de materiale 
didactice. în ceea ce privește 
întreținerea școlii, ea este greu 
de făcut cu bani puțini. Sunt 
necesare lucrări de zugrăvire 
și de tencuire, ceea ce am 
făcut deja fiind doar datorită 
sprijinului oferit de către unii 
părinți, precum și prin 
atragerea de sponsorizări.

Rep.: - Orașul Călan este 
unul cu probleme sociale 
deosebite; influențează în 
vreun fel această situație 
procesul de învățământ?

P.B.: - Da, din păcate se 
simte o influență negativă 
asupra unora dintre copii. 
Mulți dintre elevii noștri au o 
situație materială foarte grea, 
fapt care conduce inevitabil la 
probleme în procesul de 
învățământ. Spre exemplu 
acum lucrăm la dosarele de 
burse și avem 84 de burse 
sociale și 34 de burse de 
boală. Este o situație delicată 
și am avut chiar și cazuri de 
abandon școlar datorat 
sărăciei. Mai ales copiii care 
vin din satele din jur nu au 
mai putut să-și permită să 
mai facă naveta până la 
Călan și atunci au renunțat să 
mai vină la școală. Dar chiar 
și pe aceștia am încercat să îi 
ajutăm într-un fel îndrumându- 
i spre alte forme de 
învățământ. Pe de altă parte 
însă avem și foarte mulți copii 
buni, care au avut rezultate 
atât la olimpiadele și 
concursurile școlare, cât și la 
admiterea în liceu. Mulți dintre 
elevii noștri au fost admiși la 
cele mai bune licee din Deva 
și Hunedoara, astfel că sunt 
acum o mândrie pentru noi.

Rep.: - Die director vă 
mulțumim.
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SC GAZ HAȚEG SAț
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.

X X
Oferta Conncx valabilă 

până la 23 octombrie
- conectarea si primele doua luni 

Ericsson £ abonament gratuite**.

a i oi ss oferta Rombusiness:
20 litri de benzina gratuit 

la fiecare conectare.

BUSINESS CENTER (^CONNEX
DEVA, Bdul 1 Decembrie bl. C parter

Tel-Fax 233.637 / 233.638

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 un număr 

de 3 societăți comerciale din județul Hunedoara, ce sunt cuprinse în "Lista nr. 9, cu societățile comerciale oferite de FPS la privatizare", publicată în presa scrisă națională și Internet.
Potențialii investitori, persoane fizice și juridice, române sau străine, interesați de societatea comercială prezentată anexat, se pot adresa la sediul FPS, unde are loc privatizarea.

Nr. crt. Denumire societate 
Localitate 

Adresa

Nr. registru 
comerțului

Cod fiscal

Obiect de activitate Capital 
social 

(mii iei)

Struct, acțio
nar ia t

(ia data pubi. 
prez, liste) %

Nr. total 
acțiuni

Procent din 
cap. soc. 
oferit ia 
vânzare %

Nr. acțiuni 
oferite 

ia vânzare

UNDE 144 A1454 LOC
PRIVATIZAREA

1. RETEZATUL 
Hunedoara 

Deva 
Str. Depozitelor, nr.11

J20/10/1991

2114788

Comerț cu ridicata 
al zahărului, ciocolatei 
și al prod, zaharoase

4360150 FPS 66,249, 
SIF 6,663;

PPM 27,088; 
Alții

174406 66,249 115542 FPS Hunedoara 

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

2 SARMIS
Hunedoara

Deva
Str. Mareșal Averescu, nr. 7

J20/105/1991

2094737

Hoteluri și moteluri 
cu restaurant

7675950 FPS 34,067;
SIF;

PPM 5,901;
Alții 60,032

307038 34,067 104598 FPS Hunedoara

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

3 ZORI DE ZI “* 
Hunedoara 

Deva
Str. M. Kogălniceanu, nr. 12

J20/383/1995

7349424

Restaurante 26900 FPS 18,218; 
SIF; 
PPM

Alții 81,784

269 18,216 49 FPS Hunedoara

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

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT
ANUNȚ PUBLICITAR

pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială Județeană Hunedoara - Deva, cu sediul în 

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, modificată și 
completată prin Legea nr. 99/1999 și Normele Metodologice aprobate cu HG 450/1999, un număr de 
103.775 acțiuni, reprezentând 39,96% din capitalul social al Societății Comerciale “CONSMIN” 
- SA, cu sediul în Petroșani, str. M. Viteazu, nr. 11, județ Hunedoara, cod fiscal R 2135110, număr de 
înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/1530/1992, având:

Obiectul principal de activitate: cconstrucții montaj
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 6.492.375 mii lei.
Structura acționariatului, conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 7.05.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 103.775 39,96
SIF 109.168 42,04
FFM 46.648 17,96
MANAGER 104 0,04
TOTAL 259.695 100,00

Valoarea nominală a acțiunii este de 25.000 lei/acțiune.
Prețul de pornire al licitației este de 23.798 lei/ acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 

vânzare este de 2.469.637.450 lei.
DOSARUL DE PREZENTARE/ FIȘA DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de 

la Direcția Teritorială Județeană a Fondului Proprietății de. Stat Hunedoara, între orele 8-16.
Ofertanții care doresc date și informații referitoare la SC CONSMIN SA în scopul întocmirii unui raport 

de expertiză asupra societății pot consulta documentele la sediul societății, după semnarea 
ANGAJAMENTULUI DE CONFIDENȚIALITATE.

Pentru persoanele fizice/juridice române plata DOSARULUI DE PREZENTARE de 6.000.000 lei, ■ 
GARANȚIA DE PARTICIPARE de 259.437.500 lei și TAXA DE PARTICIPARE de 4.375.000 lei se face cu 
ordin de plată tip trezorerie, în contul în lei, nr. 50.555.351.169 deschis de FPS la Trezoreria Statului - 
BNR Deva sau la casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara, zilnic între orele 8- 
10,30 (pentru valori ce nu depășesc 20 mii. lei).

‘GARANȚIA DE PARTICIPARE se poate depune și în una din următoarele forme:
• scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă română (persoane fizice/ juridice române) 

sau de o bancă străină cu care o bancă română are relații de corespondent (persoane fizice/ juridice 
străine) (EXIMBANK);

• bilet la ordin avalizat de către o bancă agreată de FPS (EXIMBANK).
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a GARANȚIEI DE 

PARTICIPARE și a TAXEI DE PARTICIPARE se face în contul de devize convertibile deschis la 
EXIMBANK București, nr. 251.121.710.001 în USD, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a 
României la data achitării acestora.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante;
- semnarea Angajamentului de confidențialitate.
Pentru participarea la licitația cu strigare este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul Direcției Teritoriale Județene DOCUMENTELE 

DE PARTICIPARE precizate la pct. 3.22 din Normele metodologice aprobate cu HG nr. 450/1999 și prevăzute 
în Secțiunea C a Dosarului de prezentare, în plic sigilat, cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data fixată 
pentru începerea LICITAȚIEI CU STRIGARE, acest teimen fiind țennen de decădere (22.11.1999, ora 12).

Deschiderea plicurilor cu documentele de participare se va face în prezenta tuturor ofertantilor în data 
de 22.11.1999, ora 13.

Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data de 22.TI .1999, 
ora 15, când se va întocmi și afișa lista ofertanților acceptați.

LICITAȚIA CU STRIGARE va avea loc în data de 23.11.1999, ora 12, la sediul Direcției.Teritoriale 
Județene Hunedoara.

în caz de neadjudecare la prima ședință de licitație, se va organiza o altă ședință de LICITAȚIE CU 
STRIGARE, care se va anunța printr-o nouă publicitate, în condițiile pct. 3.46 lit. b) din Nojmele Metodologice 
aprobate cu HG 450/1999.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în devize 
convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Alte relații privind societatea comercială CONSMIN SA Petroșani se pot obține de la FPS - D.T. 
Hunedoara - dna Rozalia Secașiu, tel. 054/211089 sau 054/214503, zilnic între orele 10-13.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT
ANUNȚ PUBLICITAR

pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială Județeană Hunedoara, cu sediul in Deva, str. 22

Decembrie, nr. 37 A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, modificată și completată prin Legea 
nr.99/1999 și Normele Metodologice aprobate cu H.G. 450/1999, un număr de 93.821 acțiuni reprezentând 
43,01% din capitalul social al Societății Comerciale 'HERMES” SA, cu sediul în PETROȘANI, str. 1 
Decembrie 1918, bl.79, județul Hunedoara, cod fiscal R 2135284, număr de înmatriculare la Oficiul 
Registrului Comerțului J 20/89/1991, având:

Obiectul principal de activitate: comercializarea en detail a mărfurilor alimentare și nealimentare și 
prestări servicii în alimentația publică.

Capitalul social conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului 
Comerțului: 5.453.100 mii lei.

Structura actionariatului conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 14.04.1998, este: 
Acționar
FPS
S.I.F 
PPM. 
MANAGER 
TOTAL

Nr. acțiuni %
93.821' 43,01
103.774 47,57
20.495 9,40
34 0,02
218.124 100,00

Valoarea nominală a acțiunii este de 25.000 lei/acțiune.
Prețul de pornire a licitației este de 26.579 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la vânzare 

este de 2.493.668.359 lei.
DOSARUL DE PREZENTARE/FIȘA DE PREZENTARE, a societății comerciale poate fi procurat zilnic de 

la Direcția Teritorială Județeană Hunedoara a Fondului Proprietății de Stat, între orele 8-16.
Ofertanții care doresc date și informații referitoare la SC HERMES SA, în scopul întocmirii unui raport 

de expertiză asupra societății, pot consulta documentele la sediul societății, după semnarea 
ANGAJAMENTULUI DE CONFIDENȚIALITATE.

Pentru persoanele fizice/juridice române plata DOSARULUI DE PREZENTARE de 6.000.000 lei, 
GARANȚIA DE PARTICIPARE de 234.552.500 lei și TAXA DE PARTICIPARE de 4.375.000 lei se face cu 
ordin de plată tip trezorerie, în contul în lei nr. 50.555.351.169, deschis de FPS la Trezoreria Statului - 
BNR Deva sau la casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara, zilnic, între orele 
8-10,30. (pentru valori ce nu depășesc 20 mii. lei).

Garanția de participare se poate depune și în una din următoarele forme: .
• scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă română (persoane fizice/juridice române) sau 

de o bancă străină cu care o bancă română are relații de corespondent (persoane fizice/juridice străine) 
(EXIMBANK);

• bilet la ordin avalizat de către o bancă agreată de FPS (EXIMBANK).
Pentru persoanele fizice/juridice străine, plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare și 

a garanției de participare se face în contul nr. 251.121.710.001 de devize convertibile în USD, deschis la 
EXIMBANK, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante;
- semnarea Angajamentului de confidențialitate.
Pentru participarea la licitația cu strigare este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE. 
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul Direcției Teritoriale Județene documentele de 

participare precizate la pct. 3.22 din Normele Metodologice aprobate cu H.G. nr. 450/1999 și prevăzute în 
Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE, în plic sigilat, cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data 
fixată pentru începerea licitației cu strigare, acest termen fiind termen de decădere (18.11.1999, ora 12).

Deschiderea plicurilor cu documentele de participare se va face în prezenta tuturor ofertantilor în data 
de 18.11.1999, ora 13.

Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data de 18.11.1999, 
ora 15, când se va întocmi și afișa lista ofertanților acceptați.

Licitația cu strigare va avea loc la data.de 19.11.1999, ora 12, la sediul Direcției Teritoriale Județene 
Hunedoara.

în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza o altă ședință de licitație cu strigare, care se va 
anunța printr-o nouă publicitate, în condițiile pct. 3.46 lit b) din Normele Metodologice aprobate cu HG 450/1999. 

e Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare-cumpărare în devize 
convertibile la cui sul valutar comunicat de B; nea Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Alte relații privind societatea comercială HERMES SA Petroșani se pot obține de la sediul FPS - D.T. 
Hunedoara-Deva - d-na Rozalia Secașiu, tel. 054/211089 sau 214503, zilnic, între orele 10-13.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

http://www.sof.ro
data.de
http://www.sof.ro


VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren pentru con-
strucție, suprafață 2534 mp, ’ Vând PAL melaminat și
3 DM/mp, Deva. Informații tel. accesorii import Ungaria. Tel/ 
092/648055, 054/720558 Fax 235035, 216748. (6017)
(7158)

• Vând urgent apartament 
două camere, 30.000.000 lei, 
negociabil. Tel. 622371. (6055)

• Vând apartament 2 ca
mere, Gojdu, bloc experi
mental, tel. 224572. (7549).

• Vând apartament 2 ca
mere, îmbunătățit, et. 3, Mi
cro 15, bl. 68. Informații tel. 
621784(7681)

• Vând în Baru Mare casă, 
central, grădină 1140 mp, 
10.000 mărci, negociabil. Tel. 
777167(6929)

• Vând apartament 2 ca
mere, îmbunătățiri, garaj, 
posibilități de privatizare, 
Budaker Valeria, Hațeg, str. 
O. Densusianu, nr. 3, bloc 13 
EO, scara P, ap. 18, parter, 
jud. Hunedoara, tel. 054/ 
777535(6930)

• Vând apartament 2 ca
mere, ultracentral, etaj 1, tel. 
092/338619.

• Cumpăr urgent aparta
ment 2 camere. Ofer 35 - 40 
milioane. Tel. 214782.

• Vând apartament 2 ca
mere, etaj 9, Gojdu, tel. 
219066, negociabil (6106)

• Vând apartament 2 ca
mere, Deva, str. Bejan, bloc 
66, ap. 18, preț negociabil. 
(8120)

SCS/DERMETSA 
CĂLAN

cu sediul în Călan, str. Furnalistului, nr. 17A 
organizează în data de 5.H.1999, ora 12, la sediul 

societății, LICITAȚIE DESCHISĂ CU STRIGARE pentru 

vânzarea activelor închise operațional.
1. Activul Bateria nr. 3 de cocsificare - compusă 

din: bateria nr. 3 de cocsificare, vagon de ghidare, 
mașina de șarjare etc.

Prețul de pornire a licitației pentru total activ este de 
6.913.761.726 lei. Prețul de pornire a licitației pentru bunurile 
care compun activul:

- Construcții 930.363.199 lei
- Mașini, utilaje și Instalații de lucru '6.750.286.581 lei
- Mijloace de transport 1.307.696 lei

2. Activul Amoniac - compus din: coloanele de 
absorbție, coloana de distilare, coloana de strlpare, 
condensatori pentru vapori de amoniac etc.

Prețul de pornire a licitației pentru total activ este de 
571.057.925 lei. Prețul de pornire a licitației pentru bunurile 
care compun activul:

- Construcții 3.880.708 lei
- Mașini, utilaje șl instalații de lucru 630.628.098 lei

3. Activul Benzen - compus din: instalația de 
captare benzen, spălătoare de benzen, Instalația de 

obținere benzen etc.
Prețul de pornire a licitației pentru total activ este de 

547.930.775 lei. Prețul de pornire a licitației pentru bunurile 
care compun activul:

- Construcții 32.016.979 lei
- Mașini, utilaje șl instalații de lucru 556.913.545 lei
- Aparate șl instalații de măsurare, control și reglare 

19.881448 lei
Activele sunt situate în localitatea Călan, în incinta 

societății. Taxa de participare la licitație este de 500.000 lei + 
TVA, iar costul dosarului de prezentare a fiecărui activ este de 
500.000 lei + TVA. Date suplimentare și informații despre activ 
se pot obține de la director tehnic, ing. Ștefan Fănlcă, tel. 
054/ 730560, int. 504, între orele 12,00 -15,00.

Prețul de licitație este fără TVA, acesta se suportă de 
către cumpărător.

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

• Vând, decodez și re
par celulare GSM, foarte 
ieftin. Tel. 094/859958. 
(6056)

• Vând remorcă 2,5 tone 
basculabilă, disc purtat și 
plug două brăzdare. Infor
mații Bretea Mureșană, nr. 
19. Tel. 622039. (6056)

• 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 două vaci gestante, 
rasa Holstein, la prima fătare 
sau schimb cu Dacia 1310, 
după 1992. Tel. 648194, 
seara sau dimineața. (7135)

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

• Vând țuică de prune, 34 
grade, 25 000 lei/litru, tel. 
092/403869(7183)

• Cumpăr acte pentru 
autoturism Audi 100 CC, din 
1984-1987, cu CI, plăcuțe 
caroserie, capacitate cilin
drică 2300, benzină. Infor
mații la tel. 094/133941 
(6044)

• Vând convenabil patru 
mașini cusut industriale. 
Deva, tel. 213476, 626698 
(6036)__________________

• Vând pompă de injecție 
Raba, două cauciucuri 900/ 
16, noi, plug trei brăzdare, 
tractor U 445, două punți 
IMS. Informații Deva, str. Ion 
Slavici, nr. 2 sau tel. 211890, 
familia Andrei. (6103)

• Vând malaxor pâine 400, 
stare foarte bună, tel. 650951 
(8322)

• Cumpăr aripi uși, pompă 
frână, faruri, Moskvici 408. 
Tel. 770711 (6931).

• Vând cruce marmură, 
1.600.000, Deva, A.VIaicu, 
112, Adi. (6105)

• Vând arme vânătoare, 
calibrul 12 și carabină 5,6 Hor
net. Tel. 054/730329 (6104)

ÎNCHIRIERI
DIVERSE

• Caut pentru închiriere 
spațiu comercial pentru 
vânzare pâine în piața cen
trală sau central, Deva. Tel. 
094/607088. (8320)

• Ofer spațiu spre 
închiriere, 76 mp, posibilitate 
depozit en-gros sau alte 
utilizări. Tel. 620915 sau 
230310, după ora 16. (6107)

Ll 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 asistență 
psiho - socială; câștiguri 
între 1.500.000 - 3.000.000 
lei. Pentru programare su
nați la tel. 219770. (7394)

Anunț
Important

Asociațiajudețeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Hunedoara-Deva 
in atentia vânătorilor

•
Se aduce la cunoștința membrilor vânători că Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului a 

reafirmat prin proiectul "Regulamentului privind organizarea licitațiilor pentru determinarea valorii tarifelor 
de atribuire a fondurilor de vânătoare” că nu dorește licitarea fondurilor de vânătoare al căror administrator este

în prezent A.J.V.P.S Hunedoara, ci licitarea tarifului (prețului) pe baza căruia se vor prelungi contractele cu actualul gestionar 
- AJVPS Hunedoara.

Prin licitarea tarifului (prețului) anual de arendă, MAPPM dorește creșterea acestuia fără a se ține cont de 
productivitatea fondului și cota de recoltă, ceea ce implicit va duce la ridicarea cotizației de membru vânător peste limita 
suportabilității pe care și-o permit vânătorii români.

în sensul celor de mai sus apare ca lipsită de sens și finalitate acțiunea unor persoane dubioase ce cred că dacă și-au 
constituit așa-zise "asociații independente” și încearcă, de cele mai multe ori fără rezultat, să racoleze din membrii noștri, 
vor putea arenda fonduri de vânătoare din cele pe care le deține AJVPS Hunedoara. Promisiunile emanate de așa-ziși 
“independenți” sunt fără acoperire.

MAPPM nu poate să atribuie fondurile noastre de vânătoare decât în cazul în care noi nu ne mai manifestăm dorința în acest 
sens, întrucât Legea nr. 103/1996, art. 12, prevede obligativitatea respectării dreptului de preemțiune al AJVPS Hunedoara.

După acțiunea de recontractare a fondurilor de vânătoare, cazurile de membri înscriși la alte asociații, fără acordul 
nostru scris, sau la asociații neafiliate, vor fi analizate în Biroul Consiliului AJVPS Hunedoara și persoanele în cauză vor 
pierde calitatea de membru.

Birou! Consiliului AJVPS Hunedoara

• Firmă în curs de înființare 
recrutează personal neca
lificat și calificat (secretariat, 
marketing, contabilitate, 
cadre) în scopul angajării, 
întâlnirea informativă la 
Liceul de Muzică și Arte 
(lângă hotel Deva), sala nr. 4, 
azi, 19 octombrie 1999, ora 
19. (6058)

• Firma ALTEX anga
jează gestionari pentru 
magazinul din Deva, în ur
mătoarele condiții: studii 
superioare, cunoștințe ope- 
rare-calculator (FOX PRO), 
vârsta maximă 35 ani. Cu
noștințele 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 colaboratori 
pentru un domeniu de acti
vitate dinamic și diversificat 
care vă oferă posibilități de 
promovare. Salariul de 300 
dolari/lună. Tel. 092/565828, 
621446(6044)

• S.C. Premier Comimpex 
SRL Orăștie, cu sediul în 
Orăștie, str. Eroilor, bloc C, 
ap. 6, cere autorizarea pentru 
protecția mediului a maga
zinului din str. Armatei, bloc. 
2, parter, scara A. Sesizări 
și reclamații la APM Deva. 
(7144)

PIERDERI

• Pierdut chitanțier seria 
6993401-6993450, ștampilă 
rotundă (specimen) și file 
CEC ale S.C. ID Advert SRL 
Deva. Se declară nule. (6053)

/--------------------------------------
TRAGEREA

LOTO SPECIAL 
“6/49” 

din 17.10.1999

45-48-33-5-9-15

TRAGEREA 
NOROC 

din 17.10.1999

7-8-7-5-6-8-1 
\_____________________ /

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Maxim 
Gheorghe. îl declar nul. 
(7188)

! DECESE

• Colectivul . secției 
A.T.I. Spital județean Deva 
este alături de familia dr. 
Cristescu Nicolae la grea
ua încercare pricinuită de 
moartea mamei sale. Sin- 
cere condoleanțe. (6065)

IJ'l'hi/iu ft fizicii (lin 

'JJ)illU( (>rl 11(f)

în centrul comunei Bistra (Alba) s-a ridicat 
biserica închinată marelui arhiereu - episcopul 
Petru Pavel Aron, fiu al comunei, fondatorul 
primelor școli românești deschise la 11 octombrie 
1754 la Blaj, întemeietorul tipografiei blăjene și 
al altor mari înfăptuiri benefice întregului neam 
românesc. După cum ne scrie dl Augustin Creț, 
domiciliat în Deva, duminică, 24 octombrie a.c., 
are loc sfințirea noii biserici, în jurul orei 10,30 - 
11, prilej cu care cât mai mulți credincioși din 
județul Hunedoara sunt invitați să ia parte la 
acest mare eveniment. (M.B.)

Proiecte îndrăznețe
*

Două proiecte au fost propuse de autoritățile locale 
din Hărău pentru finanțare de către PHARE. Este vorba 
despre realizarea unei baze de turism și agrement la 
Banpotoc și Chimindia. Unul din motivele pentru care s- 
au propus aceste proiecte este și acela că zona este 
lipsită de un loc de petrecere a timpului liber, cele mai 
apropiate stațiuni fiind cele de la Geoagiu și Strei. Baza 
de la Banpotoc, unde se află un izvor de apă termală, va 
fi compusă dintr-un hotel și o cabană din lemn, o bază 
sportivă cu plajă și alte 20 de căsuțe. Ambiția primarului 
din Hărău este să aducă zona în postura de a fi căutată 
de cât mai mulți turiști. (S.P.)

OTEL BETON
Diametrele: 6, 8, 10 mm.

Găsiți, ACUM, la societatea 
comercială COMAT DEVA SA. 
Informații la telefoanele: 054-221009; 

217210 - interior 180, persoana de contact dl 
sing. Pant Dan sau la sediul societății în Deva, 
str. Depozitelor, nr.19.

NOU 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.

VREMEA
Vremea va fi deosebit 

de rece, mai ales în nor
dul și centrul țării, unde 
cerul va fi variabil. în jumă
tatea sudică, vremea se 
menține în general închi
să și local vor cădea pre
cipitații mixte. La munte 
va ninge. Vântul va sufla 
slab până la moderat. 
Temperaturile maxime 
se vor situa între 4 și 12 
grade, iar cele minime 
între -6 și 4 grade.
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Congresul Extraordinar al PSDR

CÂND SE VA DA ORA 
EXACTĂ A SOCIAL 

DEMOCRAȚIEI?
T

La Palatul Parlamentului s-au reunit sâmbătă aproape 1000 
de delegați din toată țara pentru un Congres extraordinar care a 
avut ca principal scop alegerea noii conduceri a partidului. 
Trebuie să spunem de la început următorul lucru: deși considerat 
un partid mic - lupta pentru putere a fost deosebit de dură, 
Congresul având un final cu totul deosebit, lată foarte succint 
principalele momente ale acestui eveniment.

Lucrările au fost deschise de dl Sergiu Cunescu, preșe
dintele în exercițiu al partidului, care a ținut să precizeze că în 
istoria unui partid există momente decisive, iar în existența 
PSDR-ului, actualul Congres se numără printre acestea.

Alături de delegați au fost de față reprezentanți ai unor 
partide politice, organizații internaționale, confederații sindicale, 
ziariști, alți invitați.

Au fost transmise mesaje din partea Partidului Socialist 
Francez, PNȚCD, PS, PDSR, ApR.UDMR, PUNR, PNL, a princi
palelor confederații sindicale din țară ș.a.

A fost prezentat Raportul Comitetului Director.
în ceea ce privește lipsa de coerență a conducerii, din raport 

a reieșit faptul că Biroul Executiv nu a lucrat ca o echipă, iar 
această dizarmonie s-a accentuat în ultimul an, pe fondul 
tratativelor dificile cu ApR-ul. Semnalele contradictorii primite din 
partea conducerii partidului au provocat dezordine în rândul 
organizațiilor județene. Iar dacă există acum un consens în 
PSDR, este acela că situația actuală trebuie să înceteze, 
Congresul având tocmai asemenea rațiuni, de a scoate partidul 
din situația grea în care se află.

De un larg interes s-a bucurat discursul dlui Sergiu Cunescu. 
De fapt, pentru activitatea desfășurată în slujba social-demo- 
crației din România, Sergiu Cunescu a fost de mai multe ori 
aplaudat de toți cei prezenți, chiar ridicându-se în picioare, lată 
cea spus între altele dl Cunescu: "Ne aflăm într-un moment de 
excepție în evoluția partidului nostru. După alegerile de astăzi 
vom putea constata dacă acest Congres a fost și unul istoric. El 
poate să devină un Congres istoric, pentru că obiectivul acestui 
Congres este să revigorăm puternic activitatea partidului nostru 
care a arătat în ultimul timp o stagnare. Evoluția partidului se 
găsește astăzi sub mai multe presiuni: a dificultăților prin care 
trece astăzi populația, termenele foarte scurte până la viitoarele 
alegeri, o traiectorie indecisă a obiectivelor partidului.”

Ceea ce ni s-a părut esențial în discursul dlui Cunescu a fost 
următorul lucru: nu există mai presus de toate decât interesul 
național, iar cererea care există astăzi din partea unora de a ieși 
de la guvernare este un atac la interesul național. Au fost 
oameni din partid care au negociat “în genunchi" cu alte partide 
posturi de conducere sau chiar de parlamentari. Or, este 
inadmisibil acest lucru.

în încheierea cuvântului său dl Sergiu Cunescu a spus că și- 
a oferit primul mandatul de la conducerea partidului, dar ar fi vrut 
ca și cei din conducere care au greșit să nu mai candideze, iar 
împreună să meargă la munca de jos în partid.

Un alt moment important l-a constituit prezentarea ofertelor 
politice din partea celor doi candidați la șefia partidului: 
Alexandru Athanasiu și Emil Putin.

Tensiunea a început se crească din momentul când s-a 
trecut la întrebări pentru candidați. A fost clară tenta celor două 
tabere de a pune în dificultate partea adversă. Să mai spunem, 
deși nu credem că este nevoie, delegația județului Hunedoara, 
una dintre cele mai puternice din țară, a pornit și a fost con
secventă în a susține candidatura lui Emil Putin.

Nu o să insistăm asupra conținutului întrebărilor, pentru că 
multe au fost penibile, ci vom spune că a fost mare înghesuială 
la microfoane, că s-au huiduit unii pe alții, iar pentru a se putea 
opri acest bâlci, pur și simplu s-au "tăiat" microfoanele. Marea și 
splendida sală din Palatul Parlamentului a început să se încingă.

Răspunsurile candidaților au fost mai mult decât acide, 
încercând să pună în umbră o activitate sau alta, iar aproximativ 
după 8 ore s-a pornit la lupta cea mare: alegerea noului pre
ședinte al PSDR.

După multe ore de așteptare, comisia de numărare a voturilor 
a spus: au fost exprimate 966 de voturi, din care 13 au fost nule, 
voturi valabil exprimate - 953. Pentru dl Alexandru Athanasiu au 
fost exprimate 482 de voturi, cu 11 mai multe decât pentru dl Emil 
Putin. Au urmat momente de delir sau de cruntă dezamăgire. Cei 
mai dezamăgiți ni s-au părut delegații hunedoreni în rândul 
cărora, după anunțarea votului, a fost o liniște totală.

La un moment dat în sală s-a scandat și “unitate, unitate..." 
Care unitate s-a dovedit a fi doar un slogan, pentru că au urmat 
alegerile pentru funcțiile'de primvicepreședinte și alte posturi din 
conducere în partid.

Dacă până aici lucrurile au mers cum au mers, din acest 
moment dihonia a intrat în rândul social-democraților. S-au 
propus două variante de alegere, dar nu s-a ajuns la nici un 
acord. Discuții, certuri, huiduieli, de parcă nu am fi fost în Palatul 
Parlamentului, ci pe un teren de fotbal.

In acest context, dl Athanasiu a spus că presa să pără
sească sala. Am făcut acest lucru, dar după o vreme au părăsit 
sala mai multe delegații județene. Cea a județului Hunedoara a 
fost printre primele. Deci alegerea primvicepreședintelui și a altor 
conducători din partid a rămas în... coadă de pește.

Să încheiem cu ceea ce spunea la un moment dat dl Atha
nasiu după ce a fost ales președinte: “De astăzi a început ora 
exactă a social-democrației în România”. Din cele întâmplate la 
București..,.

Valentin NEAGU

Virgil Măgureanu afirmă că se fac 
demersuri pentru

O viitoare alianță
PNR-ApR

Senatorul Constantin Blejan 
spune ca pensiile vor crește

Vizita în județul Hunedoara 
a președintelui interimar al Par
tidului Național Român, dl Virgil 
Măgureanu, s-a înscris în tur
neul mai amplu de vizite care 
au scopul de a impulsiona acti
vitatea organizațiilor teritoriale 
ale acestui partid. în conferința 
de presă care a avut loc vineri, 
15 octombrie a.c., la Deva, dl 
Măgureanu a afirmat că par
tidul pe care îl conduce se află 
într-o adevărată campanie de 
extindere în teritoriu, de con
solidare a organizațiilor proprii, 
astfel încât să poată să se si
tueze cât mai bine la viitoarele 
alegeri. Dl Măgureanu a măr
turisit că s-au purtat discuții cu 
reprezentanți ai mai multor 
partide pentru instituirea unor 
viitoare alianțe. Cele mai repre
zentative în acest sens sunt 
discuțiile, cu reprezentanții Ali
anței pentru România, rezultatul 
conducând spre o posibilă fu
ziune între cele două partide. în 
efortul de a pune bazele celei 
de-a treia căi în politica româ
nească, PNR dorește să 
atragă mai multe forțe politice 
cu orientare apropiată, astfel 
încât acest demers să capete 
conținut chiar începând cu pe
rioada de după alegerile vii
toare. Dl Măgureanu recu
noaște că ideea cu această a 
treia cale nu aparține partidului 
condus de el, însă afirmă că 
formula găsită de acest partid 
este cea mai bună.

\____________________

“Vrem să accedem la pu
tere în anul 2000, un minim de 
20% din opțiunile electoratului 
fiind principalul nostru obiectiv”, 
afirmă președintele interimar al 
PNR. Desigur, obiectivul PNR 
este unul ambițios, însă el poa
te fi pus în practică dacă se 
urmează politica de alianțe 
promovată în prezent. Din tot 
ceea ce afirmă profesorul Mă
gureanu reiese o mare încre
dere în capacitatea partidului 
pe care îl conduce de a se im
pune pe scena politică româ
nească. Oricum, în cazul acce
derii la guvernare PNR va pro
mova o serie de legi care să 
reinstaureze încrederea în in
stituțiile statului, fenomenul co
rupției generalizate trebuind să 
fie limitat. De altfel, dl. Măgu
reanu a vorbit chiar de o așa- 
numită corupție controlată, par
tidul nepropunându-și eradica
rea fenomenului; el poate fi 
însă limitat, cu atât mai mult cu 
cât în prezent atentează în
săși la siguranța României.

în privința felului în care 
România poate să iasă din ac
tuala stare economică, dl. Virgil 
Măgureanu a afirmat că agri
cultura este principalul element 
care poate să conducă spre o 
prosperitate a țării. Resursele 
naturale pot și trebuie exploa
tate și ele astfel încât să ajute 
la scoaterea țării din criza prin 
care trece în momentul de față.

A.NiSTOR

Senatorul hunedorean libe
ral Constantin Blejan e de pă
rere că unii lideri de sindicat nu 
apără interesele muncitorilor și 
fac front comun cu conduce
rile întreprinderilor ce execută 
un management defectuos. Se
natorul liberal spune că sindi
catele nu trebuie să se soli
darizeze cu directorii. "Dar 
cum să fie altfel când majo
ritatea liderilor sindicaliști sunt 
patroni?", se întreabă Constan
tin Blejan.

în legătură cu noua Lege a 
pensiilor același senator crede 
că ea va permite pensionarilor să 
beneficieze de venituri mai mari 
pe viitor. "Legea se bazează pe 
prevederi legale aplicate în țări 
cu economie dezvoltată. Una din 
sursele pentru creșterea nivelului 
pensiilor este Banca Mondială 
care ne va acorda un împrumut 
pentru redresarea situației pen
sionarilor'’, a mai adăugat sena
torul hunedorean.

Sorina POPA

Agenția Județeană pentru 
Ocupare și Formare Profesională 

a Județului Hunedoara 
Organizează în perioada 21-24 octombrie 1999

BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ
Sunt invitați agenții economici ofertanți de 

locuri de muncă, având posibilitatea selectării 
de forță de muncă necesară și toate persoanele 
aflate în căutarea unui loc de muncă.

Agenții economici invitați la bursa locurilor 
de muncă sunt rugați să confirme participarea la 
sediul Agenției Județene pentru Ocupare și 
Formare Profesională - Serviciul Ocupare, str. 
Piața Unirii, nr.2 sau la telefon 216151, int. 230 
sau la fax 216088.

Locul de desfășurare - Casa de cultură a 
municipiului Deva.

Vă dorim succes!

f Gluma zilei ;
Z © Agentul termic a fost prins ieri de
' grănicerii români în timp ce încerca să intre - 
' fraudulos în România.

La ultima conferință de 
presă a Filialei Județene a Par
tidului România Mare s-au 
abordat patru subiecte: 1. Ma
nifestările ce au avut loc la 
Arad cu prilejul inaugurării Par
cului reconcilierii româno-ma- 
ghiare și intenția de remontare 
a grupului statuar al celor 13 
generali executați în 1849; 2. 
Evenimentele ce au avut loc 
recent la Țebea; 3. Istoria Ro
mâniei falsificată în unele ma
nuale școlare; 4. Sondajele de 
opinie și realitatea. Domnii care 
le-au vorbit ziariștilor prezenți 
- au exprimat limpede poziția 
ce o are - și o spune răspicat - 
partidul condus de poetul și 
teribilul pamfletar Corneliu 
Vadim Tudor. Adică - mai con-

In concepția Partidului România Mare

Țara stă să explodeze
creț - s-a afirmat: 1. Manifes
tările de la Arad au scos încă o 
dată în evidență că țara este 
condusă de niște iresponsabili, 
că ceea ce s-a întâmplat acolo 
au fost evenimente antiromâ- 
nești. 2 La Țebea s-a încercat, 
dar nu s-a reușit, să fie oprit 
discursul dlui Vadim Tudor. 3. 
Manualele de istorie a Româ
niei despre care presa a scris 
pe larg nu sunt altceva decât o 
rușine 4. Sondajele de opinie 
realizate în ultima vreme sunt 
mincinoase, deoarece sunt 
măsluite dezavantajând Parti
dul România Mare.

în cadrul conferinței de 
presă la care ne referim în 
aceste rânduri - pornindu- 
se de la întrebările ziariștilor 
- s-a mai afirmat, printre al
tele: • Economia României se 
prăbușește din cauză că s-a 
politizat prea mult. • La Hu
nedoara funcționează, de alt
fel ca și în Valea Jiului, mafia 
afacerilor cu fier vechi ce se 
fură din producție și este 
trimis la export. Organele de 
ordine - Poliția, Gardienii pu
blici cunosc foarte bine fir
mele care se ocupă cu 
această activitate, dar nu se

ocupă de respectarea lega
lității lor, ci, dimpotrivă, le-o 
încurajează, și în interesul 
lor, evident. Ba mai mult, cei 
puși să păzească bunurile, 
încă publice, sunt amenințați, 
șantajați ș.a.

• Economia țării stă gata să 
explodeze. Foarte mulți oameni 
au ajuns pe drumuri, nu au din 
ce trăi. Prețurile cresc de la o zi 
la alta devenind sufocante. • 
Cui îi este frică de Partidul Ro
mânia Mare? Guvernanților, 
președinției, fiindcă spune lu
crurilor pe nume. • Are șanse 
Corneliu Vadim Tudor să 
ajungă președintele țării? Are, 
dar este prea amenințător în 
afirmații.

Traian BONDOR

SC Electrica SA- Sucursala de Distribuție Deva
ANUNȚĂ:

în Monitorul Oficial partea I, Nr. 470/30.09.1999, au fost publicate tarifele pentru 
energia electrica livrată de CONEL SA consumatorilor finali STABILITE DE AUTORITATEA 
NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE în domeniul ENERGIEI - ANRE PRIN DECIZIA NR. 44/ 
20.09.1999 AVIZATĂ DE OFICIUL CONCURENȚEI astfel:

TARIFE
Pentru consumatorii casnici - Valabil din 15.10.1999

Tarif opțional de tip social Tarif opțional de tip 
monom cu abonament

. Tarif opțional de tip monom 
diferențiat cu abonament

Nr. 
cri.

Nivel 
tensiune

Tranșa 
0-50Kwh/lună 
(lei/Kwh 
și abonat)

Tranșa peste 
0-50Kwh/lună 
(lei/Kwh 
și abonat)

Abonament 
(lei/zi)

Preț energie 
(lei/Kwh)

Abonament 
(lei/zi)

Preț 
energie zi 
(lei/Kwh)

Preț 
energie 
noapte 
(lei/Kwh)

1. Joasă tensiune 
(0,1-1 KV 

inclusiv)
518 2019 764 666 764 807 524

2. Medie tensiune 
(1-110 KV 
exclusiv)

- 593 520 593 624 416

Celelalte tari e pentru consumatorii înali, inc ustriali și similari sunt publicate în M.O.
partea I, Nr. 470/30.09.1999.

Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Marketing-Prognoze al SD Deva, tel 
215750, int. 126, 227.


