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ACORDA DOBÂNZI ATRACTIVE 

IA DEPOZITELE ÎN LEI
- PERSOANELOR FIZICE

x la 30 de zile - 
50% /an 

prin capitalizare - 
63,21%/an

x la 90 de zile - 
53% /an 

prin capitalizare - 
64,49%/an

Cu oferte si oportunități diversificate

Permanent la dispoziția 
clientilor si agentilor 

economici ’
- Spuneți-ne, die director, 

ce loc ocupă BIR în peisajul 
bancar românesc ?

- De la început doresc să

logice ce le avem pentru a veni 
în întâmpinarea clienților și 
colaboratorilor cu oferte și 
oportunități diversificate.

Convorbire cu dl cc. Marius Gabriel 
Grad, director al Sucursalei Deva a 
Băncii Internaționale a Religiilor

precizez că Banca 
Internațională a Religiilor are o 
imagine favorabilă, atractivă 
pentru actualii și potențialii clienți. 
Această soliditate îi este dată și 
de faptul că BIR are un capital 
înscris și vărsat ce depășește 
în prezent 200 miliarde lei. în 
același timp dispune de o rețea 
proprie care acoperă întregul 
teritoriu al țării, precum și de un 
sistem informatic integrat - 
elemente ce atestă posibilitățile

-Ce ne puteți spune despre 
Sucursala Deva a BIR?

- Aceasta și-a început 
activitatea în luna mai a anului 
1998. Aici, dispunând de o 
dotare modernă și de personal 
competent, s-a stabilit un pro
gram de lucru cu publicul, 
pentru toate tipurile de 
operațiuni, flexibil și avantajos,

Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

Reducerea cu 20 la sută a pierderilor 
din exploatare

Cea mai spinoasa 
problema a CNH- 

Petroșani
Odată cu arestarea, din Ianuarie ’97, a lui Miron Cozma, 

în Valea Jiului a pătruns un suflu nou, o dorință de muncă 
nemaiîntâlnită de pe vremea STAHANOVIȘTILOR. Deși 
disponibilizările din '97 au scos din câmpul muncii aproape 
18.000 de brațe, paradoxal producția de cărbune a Văii 
Jiului a crescut, iar liniștea și pacea s-au instaurat în această 
zonă, sub comanda blândă dar fermă a liderilor de sindicat 
a căror relație cu administrația CNH (RAH România la acea 
vreme) era destul de bună.

însă, odată cu eliberarea lui Miron Cozma, în vara anului 
'98 situația s-a schimbat șl relațiile sindicatelor cu 
administrația au început să fie tensionate, de multe ori 
ajungându-se la declanșarea conflictelor de muncă de 
către sindicate. Cum a debutat anul '99 pentru mineritul 
și pentru minerii Văii Jiului este bine cunoscut în toată 
țara, dar cu toate acestea atât sindicaliștii în frunte cu 
Miron Cozma cât șl reprezentanții CNH au căzut de acord 
în elaborarea unui program de reducere a pierderilor din 
exploatare cu 20%. în concluzie acest program de reducere 
a pierderilor cuprinde un pachet de măsuri a căror realizare

Mihaela FĂGAȘ

(Continuare în pag. 2)

Deși au datorii de miliarde către regia de 
gospodărie locală

Brâdenii au apă 

caldă și căldură
Venirea bruscă a 

anotimpului rece i-a luat 
prin surprindere și pe 
locuitorii municipiului Brad, 
frigul din ultimele 
săptămânii aducându-le 
multora aminte că trebuie 
să plătească facturile către 
societatea comercială 
Acvacalor S.A., în caz 
contrar riscând să își 
petreacă iarna în frig. 
Conform afirmațiilor dlui 
inginer șef Gheorghe 
Dărău, la sfârșitul lunii 
septembrie totalul sumelor 
pe care le avea de încasat 
Acvacalor S.A. erau de 6,5 
miliarde de lei. Acum, la 
începutul lunii noiembrie, 
datoriile brădenilor către 
respectiva societate erau 
de aproape 7,5 miliarde.

Doar venirea iernii i-a mai 
făcut pe unii să înțeleagă 
că trebuie să își plătească 
datoriile și că nu pot cere 
la nesfârșit să li se 
asigure niște servicii 
pentru care nu pot sau nu 
vor să plătească. 
“Oricum, venirea dum
neavoastră aici este de 
bun augur - ne-a 
mărturisit dl. Dărău - 
întrucât am dat drumul 
centralei de la Gurabarza, 
astfel încât să putem 
asigura atât apă caldă, cât 
și căldură în condiții 
optime în întreg 
municipiul Brad”.

Andrei NISTOR
(Continuare în pag. 2)

Tinerii pianiști 
hunedoreni laureați 

cu aur In Franța »

în urmă cu o săptămână, trei elevi ai 
Liceului de Artă “Sigismund Toduță” din 
Deva au participat la Concursul 
Internațional de Pian “Maryse Cheilan” 
desfășurat în localitatea franceză 
Compiegne. Evoluând alături de concurenți 
din toată lumea, talentații copii 
hunedoreni au obținut cele mai bune 
punctaje la categoriile respective, 
intorcându-se acasă cu medaliile de aur 
ale prestigiosului concurs de interpretare. 
Astfel, CRISTIAN DUMITRIU (cl.a VIII- 
a), ANDA DRĂGAN (cl.a Vil-a) și OANA 
ILIE (cl.a Il-a) - toți la clasa de pian a 
profesoarei Doina Ona - au reconfirmat 
încă o dată cu succes valoarea școlii devene. 
Felicitări tuturor celor care au contribuit 
la asemenea performanțe! (G.B.)

“Piața se câștigă prin calitatea 
produselor și respect față de client"

Municipiul Orăștie este, o 
știm cu toții, unul în care 
problemele sociale sunt 
numeroase; restructurarea din 
industrie a condus la creșterea 
numărului de șomeri, alternativa 
din domeniul privat fiind 
aproape insesizabilă. Prin 
urmare, cei disponibilizați din 
sectorul de stat, nu și-au găsit, 
așa după cum se spera, un loc 
de muncă în sistemul particular 
și asta în primul rând datorită 
politicii sufocante pe care 
guvernul o duce față de micii 
întreprinzători. Practic, prin 
hățișul de taxe și impozite, micul 
întreprinzător român se vede 
pus în imposibilitatea de a mai 
continua activitatea, îngroșând la

rându-i mult prea numeroasa 
pătură a șomerilor.

Una dintre firmele 
particulare reprezentative 
pentru muncipiul Orăștie este

' -dialog cu dl. ' 
Cornel Codreanu, 

manager al 
S.C. Super Drinks 

S.R.L. Orăștie -

S.C. Super Drinks S.R.L., 
managerul de aici, Cornel 
Codreanu, având amabilitatea de 
a ne răspunde la câteva 
întrebări.

Rep.: - Die Codreanu,

Primăria este tinută-n “corzi” de sărăcie
9

Ca mai toți primarii satului hunedorean 
(și nu numai), dna Eugenia Mariș, prim 
gospodar al comunei Burjuc, este 
nemulțumită: “Cu doar 350 de milioane de 
lei la buget, gospodărirea comunei devine 
doar o parodie a ceea ce ar trebui să fie". 
După plata celor 9 salarii în primărie și a 
cotizației consilierilor-care primesc doar o 
pătrime din ce le permite legea-nu mai 

spuneți-mi în primul rând cu 
ce anume se ocupă societatea 
pe care o conduceți și de când 
ați început activitatea?

C.C.: - Societatea noastră 
are drept obiect de activitate 
producerea și comer
cializarea de băuturi 
răcoritoare carbogazoase, iar 
activitatea am pornit-o la 
sfârșitul anului 1995. La 
acea dată am început cu doar 
trei sortimente de sucuri, 
astăzi numărul sor
timentelor ajungând la nouă. 
Vreau să vă spun că am 
început cu un capital de 
200.000 de lei, astăzi numai 
utilajele de aici valorând 
peste 800 de milioane de lei.

rămân mulți bani de cheltuit. S-au alocat 18 
milioane pentru ajutoare sociale, 6 milioane 
perrtru bursele elevilor, iar alte 20 de 
milioane au fost repartizate întocmirii 
Planului Urbanistic General, sumă total 
insuficientă pentru ca acesta să fie terminat. 
Chiar dacă realizarea bugetului se aproprie 
de parametrii planificați, datorită creșterii 
costurilor și a obligațiilor financiare ale 

La începutul anului 1996 firma noastră 
producea doar 30 de navete de sucuri pe 
zi, astăzi numărul este cu mult mai mare, 
crescând o dată cu diversificarea ofertei.

Rep.: - Câți angajați aveți și care ar Fi 
problemele specifice cu care vă 
confruntați?

Andrei NISTOR
(Continuare în pag. 5)

primăriilor din acest an, banii sunt 
insuficienți. Mai mult chiar, la preluarea 
activității de colectare a taxelor și impozitelor 
de la Finanțe, Primăria Burjuc a moștenit o 
situație mai deosebită în sensul că multe 
din aceste obligații n-au fost prelevate de

Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 2)
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permite reducerea chel
tuielilor din exploatare cu 
198 miliarde de lei în ’99 fată 
de ^98.

în perioada ianuarie- 
septembrie '99, CNH- 
Petroșani și-a propus să 
extragă o cantitate de 
3.145.550 tone cărbune și 
să realizeze o producție 
preparată de cărbune de 
2.356.000 tone. Aceste 
realizări se situează la 
valoarea de 2.750.7'53 tone 
la cărbunele extras și 
1.987.818 tone la cărbunele 
preparat.

Nerealizarea cu 394.807 
tone a producției brute și cu 
368682 tone a producției 
preparate se datorează în 
principal inactivității din 
lunile ianuarie și februarie 
’99, când producția a fost 
sistată din cauza grevelor 
minerilor, precum și din 
cauza lipsei de exploziv din 
luna august ’99.

în primele 9 luni ale 
anului 99 CNH - Petroșani a

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

de luni până vineri, inclusiv, 
desfășurându-se între orele 8 și 
18, iar sâmbăta între orele 8 și 12.

începând din luna septembrie 
a.c. au devenit operaționale și trei 
agenții ale sucursalei, respectiv 
cele din Brad, Orăștie și Hațeg 
unde, în dorința de a veni în 
sprijinul clienților și a răspunde 
solicitărilor acestora, programul 
de lucru în zilele de luni și până 
vineri, inclusiv, este cuprins între 
orele 8 și 16, iar sâmbăta între 8 
și 12.

Pe linie funcțională activitatea 
sucursalei județene și a agențiilor 
este organizată pe principiul 
auton-omiei manageriale, 
urmărind adaptarea cât mai 
eficientă a activității bancare la 
necesitățile clienților și 
colaboratorilor, determinate de 
caracteristicile și particularitățile 
activității persoanelor fizice și 
agenților economici din județ. Ca 
urmare, prin calitatea prestațiilor, 
prin diversificarea ofertei de 
produse și servicii bancare, în 
strânsă legătură cu evoluția 
pieței monetar-financiare și cu 
necesitățile tuturor categoriilor de 
clienți, pe lângă consolidarea 
imaginii și a accesibilității, s-a 
realizat un larg și stabil portofoliu 
de clienți. Referitor la oportunități 
și la operativitate este de notat 
faptul că având în dotare cea mai 
performantă tehnică, lucrând on 
line cu celelalte unități ale băncii 
noastre (avem un raport de 

^dotare de 0,55 calculatoare pe

Marți
2 noiembrie

TVR 1
9.00 TVR lași 11.00 TVR Cluj- 

Napoca 13.00 TVR Timișoara 
14.00 Jurnal 14.15 CiberFan 
14.30 Repere sacre 15.00 
Oameni ca noi 15.30 Conviețuiri 
16.00 Emisiune în limba
maghiară 18.05 Jumătatea ta 
(cs) 19.00 Avanpremieră Știri 
19.05 Amintiri din secolul 20 
19.10 Sunset Beach (s) 20.00 
Jurnal. Știrea zilei. Sport. Meteo 
20.55 Aventură fatală (dramă 
Anglia 1969) 23.05 Jurnal

TVR 2
8.50 Bzzz! Un super-magazin 

pentru copii... mai mari! 10.15 
Limbi străine. Engleză 10.40 O 
familie ciudată (s) 11.10 Familia 
Simpson (s) 12.00 Față în față 
cu autorul 13.00 Un cântec, o 
glumă... 13.10 Mistere și minuni 
(do) 14.00 Conviețuiri (mag.) 
15.00 Delfi și prietenii săi (d.a)
15.50 Un cântec, o glumă... 
16.00 Obsesia (s) 16.45 Santa 

k Barbara (s) 17.30 Tribuna

Cea mai spinoasă problemă 

a CNH-Petroșani
realizat o producție marfă de 
889.772 milioane lei la un 
cost total de 1.456.879 
milioane lei, înregistrând o 
pierdere brută în exploatare 
de 579.760 milioane lei, adică 
în procente cu 6% mai puțin 
față de aceeași perioadă a 
anului trecut.

Valerlu Butulescu - 
consilier CNH - apreciază că: 
,,Dacă este să comparăm 
pierderile înregistrate în 
perioada similară a anului 
trecut trebuie să 
concluzionăm că acestea au 
fost mult diminuate, 20% era 
un imperativ exigent și este 
și în continuare, fapt ce l-a 
determinat pe membrii 
Consiliului de Administrație 
în ultima ședință (26 oct. ’99) 
să facă recomandarea ca în 
perioada rămasă până la 
finele anului ’99 să se facă 
uz de toate resursele și 

Permanent la dispoziția
clienților

9
salariat), se asigură nu numai 
calitatea dar și o rapiditate 
maximă a serviciilor oferite.

- Vă rog să spuneți pentru 
cititorii ziarului nostru și pentru 
potențialii clienți ai băncii ce 
categorii de credite se acordă 
prin BIR?

- O categorie importantă o 
reprezintă creditele pentru agenții 
economici, inclusiv sub formă de 
linie de credit, care își desfășoară 
activitatea în domeniile comerțului 
interior, turismului, celor cu 
caracter productiv ș.a. De 
asemenea acordăm credite 
unităților patrimoniale cu 
personalitate juridică cu activitate 
fără scop lucrativ, unităților de cult, 
asociațiilor și membrilor 
conducerilor care se privatizează, 
precum și persoanelor fizice. De 
precizat că acordarea se face în 
condiții atractive, persoanele 
fizice putând beneficia de credite 
în limita a 3-5 salarii brute lunare 
pe termen de până la 12 luni, fără 
ca acestea să constituie garanții 
materiale. La fel de importante sunt 
și creditele acordate 
producătorilor agricoli în baza 
Legii nr. 165/1998. în același timp 
mai sunt creditele a căror garanție 
o constituie cecurile barate, 
biletele de ordin- emise spre 
încasare, precum și creditele de 
vânzare a valutei la licitație.

partidelor parlamentare 17.55 
Documentar 19.05 Autograf 
muzical 19.30 Univefsul 
cunoașterii 23.15 Preotul și 
cârciumărița (r)

ÂNTEFg^ 3
8.00 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.10 Colivia de aur 
(s) 11.00 Inspirația Carolinei (s) 
12.00 Baywatch Nights (s) 
13.00 Știrile amiezii 13.15 1 
Viitorul începe azi (s) 14.00 
Decepții (s) 15.00 Luz Maria (s, 
ep. 131, 132) 17.00 Știri 17.25 
Dragoste și speranță (s, ep. 13, 
14) 19.00 Observator 20.00 
Dincolo de aparențe (thriller 
SUA 1998) 22.30 Observator 
23.00 Marius Tucă Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! (mag. matinal) 10.00 
Tânăr și neliniștit (r) 10.45 Stai, 
sau trage mama! (r) 12.30 
Royal Canadian Air Force (s, 
ep. 22) 12.55 Știrile PRO TV 
13.05 Babylon 5 (s, ep. 55)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 42) 

posibilitățile existente, 
astfel încât se reușim să 
ne încadrăm în programul 
de reducere a pierderilor. 
Subliniez că este mai mult 
decât meritoriu faptul că 
prlntr-o mai bună 
organizare a reducerii 
consumului de materiale, 
de energie, pierderile au 
fost diminuate mult, acesta 
fiind un semnal pozitiv ce 
arată că activitatea 
Companiei Naționale a 
Huilei din Petroșani poate 
fi așezată pe un fundament 
economic serios”.

La 30 septembrie ’99, 
pierderea netă în 
exploatare înregistrată la 
CNH-Petroșanl a fost de 
264.854 milioane lei, adică 
cu 29,5% mai mică decât în 
perioada similară a anului 
'98.

Precizăm că pentru toate aceste 
categorii de credite nivelurile 
dobânzilor și comisioanelor sunt 
negociabile cu conducerea 
sucursalei și cu conducerile 
agențiilor din subordine.

- Ce alte produse și servicii 
mai oferiți?

- Pe lângă constituirea de 
depozite cu dobânzi și 
comisioane atractive, emitem 
certificate pentru contul .de 
depozit în condiții de dobânzi 
atractive și fără percepere de 
comisioane. în condițiile 
actuale dificile de viață am 
introdus servicii atractive 
pentru personalul care 
lucrează în învățământ, 
sănătate și pentru pensionari, 
respectiv conturile pentru 
învățământ și cele pentru 
pensionari, care sunt conturi 
curente, prin acestea putându- 
se realiza toate operațiunile de 
încasări și plăți cu și fără 
numerar, fără percepere de 
comision și cu dobânzi 
avantajoase, de 22 și 
respectiv 30 la sută.pe an. Mai 
amintesc că au fost avuți în 
vedere și muncitorii români 
care lucrează în Israel, cât și 
familiilor rămase în țară, pentru 
care asigurăm repatrierea 
salariului în timp util și în condiții 
avantajoase d« comisioane.

14.15 Miracolul tinereții (s) 
14.45 Familia Bundy (s) 15.15 
Miami Sands (s, ep. 4) 16.00 
Tânăr și neliniștit (s, ep. 866) 
17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Rosalinda (s, ep. 54, 55) 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Melrose 
Place (s, ep.150) 21.20 
Chestiunea zilei 21.30 Fotbal 
Liga Campionilor (d) 23.30 
Chestiunea zilei

ACASĂ
7.00 -12.30 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Nimic personal 
(s) 15.00 Viața noastră (s) 
16.00 Preciosa (s) 17.00 Cartea 
cărților (d.a) 17.30 Dragoste și 
putere (s) 18.20 Acasă la 
bunica 18.30 Renzo și Adriana 
(s) 19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.30 înger sălbatic (s) 21.30 
Sânge din sângele meu (s)
22.30 Charleston (co. Italia

PRIMA TV
7.00 Karaoke Show (r) 8.00 

..Dimineața cu Prima 12.00 
Nadine Show (r) 13.00 Politica 
de mâine 15.00 Viața în direct

(Urmare din pag. 1)

Administrația Financiară la 
timp ele fiind prescrise la data 
preluării. S-au pierdut astfel 
aproape 10 milioane de lei.

De la Fondul Special al 
Drumurilor, Primăria a primit

Primăria este ținută-n 
“corzi” de sărăcie

100 de milioane de lei, 
destinați întreținerii dru
murilor comunale. Pe un 
proiect ce a costat și el patru 
milioane de lei, s-a aprobat 
o lucrare “sofisticată" de 
acoperire a unor gropi cu 
pietriș pe DC 160 Zam- 
Godinești.

Brădenii au apă caldă 
și căldură

(Urmare din pag. 1)

La ora actuală, în topul datornicilor către Acvacalor 
se detașează net E.M. Barza, care are datorii de 
aproape 2 miliarde de lei. “Mina ne-a plătit 50 de 
milioane de lei, bani care sunt însă foarte puțini 
comparativ cu datoria acumulată. Din păcate, ei ne 
spun mereu că sunt falimentari și nu au cu ce plăti, 
așa încât sperăm să ajungem la o înțelegere; fie vom 
face o reeșalonare a datoriei, fie vom ajunge să 
reducem drastic serviciile pe care le acordăm 
respectivei întreprinderi”, a mai spus dl. inginer șef. 
Pe locul următor în topul datornicilor se situează 
unitățile bugetare, mai ales școlile, totalizând și ele 
datorii tot de 2 miliarde de lei. Una dintre instituțiile 
care se remarcă prin faptul că nu are datorii către 
Acvacalor este Spitalul Municipal Brad, instituția fiind 
la zi cu plățile. Nu același lucru se poate spune 
despre majoritatea asociațiilor de locatari, ele 
totalizând în prezent datorii de peste 1,8 miliarde de 
lei. Restul sumei până la 7,5 miliarde provine de la 
diversele întreprinderi private, multe dintre ele fiind 
în imposibilitate de a-și plăti la timp datoriile.

Datorită ritmului greu în care se fac încasări, 
precum și datorită reducerii volumului de lucrări, S.C. 
Acvacalor S.A. Brad a fost nevoită să facă 
disponibilizări de personal, numai în luna mai a 
acestui an fiind trecute în șomaj un număr de 32 de 
persoane din ramura termoficare. Lipsa de lichidități 
a condus și la imposibilitatea efectuării în întregime și 
la timp a reparațiilor la conductele de distribuție a 
agentului termic, toată activitatea instituției 
desfășurându-se - așa după cum afirma dl. Dărău - în 
"salturi”. Cu toate greutățile, societatea a hotărât ca 
începând din 22 octombrie să fie livrat agent termic în 
regim normal atât populației cât și agenților 
economici, sperând însă într-o impulsionare a 
recuperării banilor de la datornici.

16.00 Știri 16.15 Celebri și 
bogați (s) 17.15 Nadine Show 
18.00 Știri. Sport. Meteo 19.00 
Românie, Românie... 19.15 
Karaoke Show 20.00 Film ar
tistic 22.00 Românie, Românie... 
22.45 Revista presei

■ HBG>*
10.00 Alergătoarea (dramă 

SUA 1997) 11.30 Războinicul 
de pe str. Waverly (f.a SUA 
1997) 13.15 Aventură de-o 
noapte (dramă SUA ’97) 15.00 
Ape ostile (thriller Franța/ 
Germania/Anglia/SUA 1997)
16.30 Puterea (thriller SUA 
1997) 17.15 Beverly Hills Ninja 
(co. SUA 1997) 18.30 Cocoșatul 
(f.a. Franța/ltalia/Germania 
1997) 20.30 Pericol iminent 
(thriller SUA 1994) 22.45 Shine 
(f. biogr. Australia 1996) 0.30 
Oxigen (thriller SUA 1999)

TELE7ABC
(canal 34 UHF)
9.00 Știrile locale (r) 9.15 

Sport magazin (r) 9.45 Matinal

Ca impresie generală, 
dna Eugenia Mariș 
consideră că situația 
existentă în administrația 
publică locală, din punct 
de vedere financiar, este 
vecină cu criza. “Banii vin 

întotdeauna prea târziu și 
prea puțini ca să sprijine 
activitatea instituției. Dacă 
ceva nu se vă schimba în 
această stare de fapt, 
ideea de gospodărire 
locală va fi compromisă", 
a mai adăugat inter 
locutoarea.

----------------------- :--------------------- \
Info 10.30 Dintre sute de 
ziare (r) 15.15 Post meri
dian 17.30 Deva Mix 18.05 
Lou Grant (s) 19.00 Secția 
de poliție (s) 20.00
Actualitatea Tele 7 20.45 
Știrile locale 21.00 Dintre 
sute de ziare 22.00 Cutia 
Pandorei 0.00 Știrile locale

PRO TV - DEVA
06.40-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 - 
10.00 “Bună dimineața, PRO 
TV e al tău!” (coproducție 
cu stațiile locale) 10.00-10.45 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.30-18.00 Știrile PRO 
TV Deva (coproducție) 
22.15-22.30 Știri PRO TV Deva 
23.30-00.30 Talk show - 
“Ghici cine bate la ușă?” 
00.30-00.45 “Vorbiți ateii” 
(reluare)

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

Marți, 2 noiembrie

3 BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Cu ajutorul rudelor, veți 
beneficia de ajutor financiar 
substanțial. Nu cereți împrumut, 
căutați o modalitate de a 
câștiga făcând un lucru util.

O TAUR 
(21.IV - 21.V)

Nu aveți dreptul să greșiți la 
întrebarea care e sensul vieții, 
adică fericirea și libertatea dv 
și a celorlalți. Acționați deci în 
cunoștință de cauză.

O GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Din punct de vedere 
financiar aveți o situație bună. 
Vă înțelegeți bine cu toată 
lumea, dar cu partenera sunteți 
în “război”. Motivele, sunt de 
ordin financiar.

3 RAC 
(22.VI - 22.VII)

Sunteți norocoși și plini de 
succes. S-ar putea să primiți 
sprijin din exterior, să fiți 
atractiv. O perioadă bună va fi 
și pentru femeile din Rac.

3 LEU
(23.VII - 22.VIII)
Vă puteți aștepta la un cer 

înnourat. Cei născuți după 10 
august vor avea parte de 
neplăceri. Un coleg v-ar putea 
dezamăgi.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Dacă este posibil, stați în 
preajma oamenilor sensibili și 
amabili, evitând astfel 
decepțiile. Azi puteți apela 
numai la ajutorul rudelor.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Veți avea de trecut un test 
de forță. Fiți prevăzător și 
atent. Spuneți-i partenerului 
despre problema dv financiară 
și vă va ajuta.

3 SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Perioadă favorabilă pentru 
femeile din Scorpion. La locul 
de muncă este o atmosferă 
plăcută.

3 SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Norocul este de partea dv. 
Spiritual și fizic sunteți într-o 
condiție excelentă. Nu este 
exclus să obțineți un loc de 
muncă mai avantajos. Evoluții 
pozitive în plan financiar și 
familial.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Cei din prima decadă nu 
trebuie să înceapă tranzacții 
financiare serioase căci se pot 
păcăli. Ceilalți n-au de ce se 
teme de pagube ori pierderi.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11) ’ X.

Bucurii pentru doamnele din 
Vărsător. Dacă sunteți singuri, 
azi puteți întâlni persoana pe 
care o căutați de atâta vreme.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.1)

Evitați sarcinile de lucru care 
presupun staționarea îndelun
gată într-un singur loc. Doam
nele nu suportă monotonia, 
chiar dacă e bine plătită.

inwscep j
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Etapa 
gazdelor

‘Dinamo a surclasat pe 
argeșeni

‘Rapid n-a reușit decât 
un egal la Constanța

*CSM Reșița a reușit 
prima victorie pe teren 
propriu

‘S-au acordat 7 lovituri 
de la 11 metri, una singură 
ratată de FC Național

Dinamo își continuă șirul 
succeselor. Chiar dacă a primit 
replica unei formații de top, pe 
FC Argeș, care are pe banca 
sa tehnică pe strategul 
Halagian, dinamoviștii 
demonstrând o bună poftă de 
joc, cu o înaintare ce are în 
centrul său pe Mutu, bine 
secondat de Mihalcea, au 
administrat un sever 4-0, prin 
golurile marcate de Mutu (de 3 
ori, 2 din lovituri de la 11 m) și 
Mihalcea. Antrenorul Halagian 
a recunoscut victoria gazdelor, 

' dar a reproșat că arbitrul 
Vădana a acordat cu ușurință 
loviturile de pedeapsă la 
incursiunile lui Mihalcea. 
Principalul adversar la titlu al 
“câinilor roșii”, Rapid, a obținut 
un egal, 1 -1, la Constanța, ceea 
ce l-a mâhnit rău de tot pe M. 
Lucescu. De FC Național se țin 
scai ghinioanele, ratând o 
lovitură de la 11 m la Onești și 
iată că a ajuns pe un umilitor 
loc 16! Să urmeze alte măsuri 
luate recent de conducerea 
bancarilor? CSM Reșița a 
obținut prima sa victorie pe 
propriul teren în acest 
campionat. Reșițenii au câștigat 
clar, cu 3-1 în fața lui FC Brașov, 
adeverind declarația 
antrenorului Dan Firițeanu: 
“Vizăm prima victorie pe teren 
propriu.”

în derby local, Astra Ploiești 
învinge pentru prima oară pe 
Petrolul într-un meci oficial, și 
iată că se află pe un binemeritat 
loc 6 în clasament, cu același 
număr de puncte cu Steaua.

Cel mai numeros număr de 
spectatori nu s-a înregistrat la 
meciul Dinamo - FC Argeș, ci la 
partida FC Onești - FC Național, 
în jur de 10.000 de spectatori. 
______________ C. SANDUj

Scopul scuză și 
mijloacele neregu
lamentare?!

Jiul— 
Continui 1-0

Revirimentul financiar al 
formației din Valea Jiului 
concretizat prin aducerea unui 
tehnician reputat și a unor 
jucători de valoare le-a dat 
suporterilor petroșăneni 
speranța că echipa va avea 
forța să evite retrogradarea și 
eventual să urce în clasament. 
Deocamdată în tradiționalul 
derby cu Corvinul disputat 
sâmbătă, Jiul n-a arătat o forță 
fotbalistică, ci doar una “fizică".

în minutul 2 Barbu, plecat 
dintr-o poziție suspectă de 
ofsaid, a centrat în careu, iar 
Păcuraru a reușit deschiderea 
scorului: 1-0. Din acest moment 
partida s-a schimbat dintr-un 
joc de fotbal într-unul de altă 
natură. în vreme ce hunedorenii 
încercau să joace fotbal pentru 
a înscrie, minerii au uzitat de tot 
arsenalul anti-joc pentru a-și 
conserva avantajul. Astfel de 
la trageri de timp și faulturi dure 
până la placaje, coate și lovituri, 
minerii au folosit orice mijloace 
pentru a opri acțiunile ofensive 
ale corviniștilor. Și cum 
atitudinea arbitrului Anton 
Heleșteanu din lași a fost una 
îngăduitoare, iar,.hunedorenii nu 
se pregătiseră pentru... fotbal 
american” (declarație a lui Vic
tor Roșea), minerii au reușit să- 
și atingă obiectivul. Scopul 
scuză mijloacele în unele situații, 
dar poate că în fotbal ar trebui 
să se țină cont și de fair-play, 
sportivitate, eventual... 
regulament.

Chiar dacă conducerea 
clubului în frunte cu 
președintele Vaier lacob a 
acuzat la unison la finalul 
partidei jocul extrem de durai 
gazdelor, scorul a rămas cel 
stabilit în teren. Asta până ce și 
în campionatul românesc se va 
ține cont de regulament.

Corvinul: Rahoveanu - A. 
Rus (89 Babarți), Marincău, 
Andrei, Gheară, Șchiau - Stârc, 
Dincă (80 Beloaia), Mitrică - 
Pavel (59 Ognean), Șandor.

Ciprian MARINUȚ

/-------------------------------------------------------------------
Victorie conturată spre finalul 
partidei

CETATE DEVA -
UNIV. ARAD 2-0

■* f

Minerul Certej - 
Inter Petrila 3-1

P/k/ZM PJ

VICTORIA

O DIVIZIA A
Rezultatele etapei a 15-a: FC Onești - FC 
Național 1-0; Farul C-ța - Rapid 1-1; Univ. 
Craiova - Rocar Buc. 2-1; CSM Reșița - FC 
Brașov 3-1; Dinamo - FC Argeș 4-0; Ceahlăul 
P.N. - Gloria Bistrița 1-0; FCM Bacău - 
Extensiv Craiova 1-0; Steaua - Oțelul Galați 2- 
1; Astra Ploiești - Petrolul PI. 2-0.

CLASAMENTUL
1. DINAMO 14 12 2 0 42-9 38
2. Rapid 14 9 3 2 22-13 30
3. Ceahlăul P.N. 14 8 3 3 20-18 27
4. FC Argeș 14 8 2 4 17-12 26
5. Steaua 14 8 1 5 28-21 25
6. Astra PI. 14 8 1 5 21-16 25
7. Gl. Bistrița 15 7 1 7 22-22 22
8. FCM Bacău 14 6 4 4 17-17 22
9. Oțelul Galați 15 6 2 7 25-23 20
10.FC Onești 15 6 2 7 20-26 20
11.Rocar Buc. 15 6 0 9 21-24 18
12.Petrolul 15 5 3 7 16-24 18
13.FC Brașov 15 5 1 9 23-24 16
14.Farul C-ța 15 4 4 7 18-19 16
15.Univ. Craiova 15 4 3 8 17-19 15
16.FC Național 14 4 2 8 18-21 14
17.CSM Reșița 15 2 5 8 14-35 11
18.Extensiv Cv. 15 3 1 11 10-29 10

Etapa viitoare, 6 noiembrie: FC Național - 
Farul; FC Onești- Dinamo; Gl. Bistrița - 
Steaua; Petrolul - FCM Bacău; Extensiv 
Craiova - Ceahlăul; Rocar - Astra; FC Brașov 
- Univ. Craiova; Rapid - CSM Reșița; Oțelul 
Galați - FC Argeș.

Pusă în gardă de replica foarte bună 
pe care oaspeții au dat-o liderei seriei în 
urmă cu o etapă, conducerea tehnică a 
clubului din Certej a pregătit cu multă 
atenție partida de duminică. Astfel că, 
deși foștii jiuliști, în frunte cu antrenorul 
Dorel Maria, au adus un suflu nou 
echipei din Petrila, oaspeții n-au reușit 
să recupereze nimic din pasivul pe care 
îl au în clasamentul adevărului.

Gazdele au început în trombă, 
hotărâte să arate din capul locului cui 
vor reveni cele trei puncte puse în joc. 
Astfel, după doar cinci minute, Tăgârță 
a slalomat pe banda stângă, a centrat 
precis, iar Rădos a reluat cu capul la 
colțul lung, deschizând scorul:1-0. în 

continuare, elevii lui 
loan Petcu și Dumitru 
Gălan au dominat cu 
autoritate 
experiența

CALAN
FC PAROȘENI 
VULCAN 3-1

început echilibrat al acestor două formații, 
victoria pe deplin meritată a gazdelor 
conturându-se destul de greu, spre finalul 
partidei. Riposta dată de elevii antrenorilor 
Marius Demian (principal) și Mihai Jivan 
(secund) liderului clasamentului a fost 
neașteptat de bună. Din start, oaspeții au 
acoperit foarte bine suprafața de joc, 
apărându-se cât mai departe posibil de propriul 
careu, aplicând un marcaj la înaintașii deveni. 
Așa se face că atacurile devenilor nu au avut 
prea multe șanse, fapt adeverit și de numărul 
redus de ocazii create în careul oaspeților, 
prima lovitură de col* a devenilor notând-o abia 
în minutul 23. Sigur, fotbaliștii de la Cetate au 
fost mereu prezenți în 
jumătatea de teren a 
arădenilor, dar n-au pus 
probleme deosebite
apărării până în minutul 22 când Naniu intră cu 
balonul la picior în careu, dar întârzie șutul. în 
min.26, e rândul lui Chiliman să irosească o 
bună ocazie și apoi, în min. 34, Eșanu îl pune 
într-o poziție excelentă de a marca pe Gigi 
Ștefan, care, după alte 4 minute, trece din nou 
pe lângă gpl.

în repriza a ll-a devenii au reușit un joc 
combinativ mai bun, presiunea la poarta lui 
Rusu crescând pe măsură ce ne apropiam de 
finalul meciului, apărarea adversă făcând tot 
mai greu față acțiunilor ofensive întreprinse de 
deveni. După trei faze fierbinți în careu, la 
originea cărora s-au aflat Popa, Gigi Ștefan, 
Eșanu și Chiliman, în min. 71, gazdele deschid 
scorul. Gigi Ștefan este faultat clar în careu de 
un apărător și arbitrul acordă prompt cuvenita 
lovitură de la 11 m pe care o transformă cu 
siguranță Elek Szemely: 1-0. Oaspeții încearcă 
să obțină egalarea, însă gazdele nu se retrag în 
apărare, continuă atacurile și neobositul Gigi 
Ștefan finalizează o frumoasă acțiune de atac 
pe axul Popa - Eșanu, șutând din interiorul 
careului în colțul lung al porții lui Rusu, stabilind 
scorul final 2-0 pentru Cetate Deva.

La sfârșitul meciului, antrenorul Ionel 
Stanca era foarte supărat pe arbitrul 
bucureștean Alex. Radu, care nu a arătat 
cartonașul roșu la faultul dur comis de Zamă în 
min. 57 asupra lui Gigi Ștefan, reintrat în joc 
după îngrijiri medicale, dar cu urme vizibile 
lăsate de crampoanele arădeanului care n-a 
văzut decât “galben”. Lăudabil efortul, voința și 
dragostea pentru culorile clubului a lui Gigi 
Ștefan ce a luptat fără menajamente și pentru 
victoria de duminică a echipei sale, așa cum o 
face întotdeauna când intră pe terenul de joc.

CETATE DEVA: Cibotariu, Răducănescu (46 
Popa), Tănasă, Dobrescu, Berindei, Ardeleanu 
(46 Szemely), Szidorak, Chiliman (80 D. 
Gabriel), Gigi Ștefan, Eșanu, Naniu.

Sabin CERBU

jocul, 
lor 

superioară permițându-le o circulație a 
balonului care a avut ca efect crearea a 
numeroase ocazii de gol. Și totuși, până 
la pauză atacanții din Certej n-au reușit 
să majoreze avantajul echipei lor.

începutul reprizei secunde a fost de 
asemenea favorabil gazdelor, în minutul 
57 Rădos reluând cu capul o centrare 
din lovitură liberă a lui Fartușnic și 
majorând diferența: 2-0. Nemaiavând ce 
pierde oaspeții se arată periculoși pe 
contraatac, în minutul 57 Daj încercând 
vigilența lui Dobre în urma unei frumoase 
acțiuni personale. Prinzând curaj după 
această ocazie, jucătorii din Valea Jiului 
își întețesc acțiunile ofensive și în 
minutul 57 o combinație Pietraru - Udrea 
surprinde apărarea gazdă și Udrea re
duce din handicap: 2-1. Temăndu-se de 
un final incendiar, minerii revin în forță în 
atac și după doar cinci minute reușesc 
desprinderea, aducând liniștea în 
tribună. Astfel, în minutul 69; un rapid 
un-doi Rădos-Țibichi îl aduce pe ultimul 
în situația de singur cu portarul, iar 
acesta nu iartă și stabilește scorul final: 
3-1.

Bun arbitrajul brigăzii târg-mureșene 
formate din Constantin Pop - la centru 
și Dumitru Podar și Marius Adam - 
asistenți.

MINERUL: Dobre - Fartușnic, Filip, 
Mîcnea, Drăgoi, Bozga - Polvrea (60 
Țibichi), Scurtu, Chezan (73 Banc) - 
Tăgârță (46 Ocolișan), Rădos.

INTER: Ciotloș - Szoradi (55 
Botezatu), Simeanu, Pietraru, Lazăr, 
Movilă - Varghida, Constantin, Daj - 
Lupa, Udrea.

Ciprian MARINUȚ

A fost o partidă de un bun 
nivel tehnic și spectacular, 
ambele formații dovedind că își 
doresc mult să obțină un fotoliu 
de frunte în clasamentul Diviziei 
D. Meciul a fost viu disputat, dar 
spre cinstea lor, fotbaliștii și-au 
văzut de joc, reușind un bun 
spectacol fotbalistic, desfășurat 
în limitele sportivității. Au câștigat 
gazdele, dar și oaspeții au lăsat 
o bună impresie. începutul a 
aparținut Victoriei, Socaci, 
Bordean și Surugiu dând emoții 
apărătorilor din Paroșeni în 
minutele 4, 7 și 14. Oaspeții nu 
s-au baricadat în apărare și în 
câteva rânduri au reușit câieva 
faze de atac bine concepute în 
special pe partea stângă și 
centru unde Stanca și Epure au 
dat de furcă apărării adverse, 
cum a fost în minutele 17, 18 și 
20. Gazdele revin în atac, 
oaspeții contraatacă la rândul 
lor, dar golul așteptat de 
spectatori vine doar cu un minut 
înaintea încheierii primei reprize 
când mingea.circulă pe traseul 
Papp - Căruceriu - Socaci și 
ultimul plasează balonul în 
dreapta portarului Mârșava 1- 
0.

La numai două minute de 
la reluarea partidei, Victoria își 
majorează scorul la 2-0. Lazăr 
centrează mult în careu de pe 
extrema stângă și Surugiu se 
înalță și cu capul, înscrie al doilea 
gol al gazdelor. FC Paroșeni 
reacționează destul de prompt 
și la numai 7 minute reduce din 
handicap prin Stanca (laborios, 
mereu angajat de coechipierii 
săi spre careul gazdelor). 
Victoria, dorind să-și apropie 
victoria, accelerează din nou și 
în min. 82, Câșlariu este faultat 
în careu și tot el transformă 
lovitura de la 11 m, stabilind scorni 
final al meciului 3-1.

VICTORIA: Toth, Papp, 
Kollman (88 Brebu), Bordean, 
Rece (83 Ailoaie), Căruceriu, 
Lazăr, Haic (46 Câșlariu), 
Surugiu, Socaci, Gogan (65 
Neagoe).

FC PAROȘENI: Mârșava, 
Fage, Hușmaniuc, Crețu, Taloș, 
Piri (62 Barbu), Voicu (72 
Romeghea), Toth, Banc (25 
Epure), Stanca, Andrușca.

Bun arbitrajul brigăzii 
hunedorene Vasile Capotescu, 
Z. Ghergheli și R. Stanca.

Sabin CERBU

DIVIZIA 92
Rezultatele etapei a 15-a: Electro Craiova - 

FC Drobeta Tr. S. 1-3; ASA Tg.Mureș - UM 
Timișoara 0-2; “U” Cluj - Flacăra Vâlcea 3- 
2; Apulum A.l. - Chimica Târnăveni 4-1; 
Olimpia S.M. - Inter Sibiu 2-0; Jiul 
Petroșani - Corvinul 1-0; ARO C-lung - 
U.T.Arad 1-0; Poli Timișoara - Gaz Metan 
Mediaș 1-2; FC Bihor - Min. Motru 0-0.

CLASAMENTUL
1. ARO C-LUNG 15 10 2 3 25-8 32
2. Gaz Metan 15 9 4 2 25-11 31
3. U T Arad 15 8 3 4 24-11 27
4. Drobeta Tr.S. 15 8 3 4 22-14 27
5. Corvinul 15 8 2 5 22-12 26
6. Inter Sibiu 15 8 2 5 20-17 26
7. ASA Tg. Mureș 15 7 4 4 23-11 25
8. Apulum A.l. 15 7 3 5 22-16 24
9. "U” Cluj 15 6 2 7 21-25 20
10-11. Electro 15 6 1 8 22-27 19

U M Timiș. 15 5 4 6 22-27 19
12.Jiul Petroșani15 5 3 7 8-22 18
13.Olimpia S.M. 15 4 4 7 12-15 16
14.FC Bihor 15 3 6 6 10-22 15
15.Chimica 15 4 2 9 11-27 14
16.Poli Timiș. 15 3 4 8 17-23 13
17. Flacăra R.V. 15 3 4 8 13-19 13
18.Min. Motru 15 3 3 9 16-28 12

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

Rezultatele etapei: Telecom Arad - 
Cuprirom Abrud 1-1; Min. Uricani - Min. 
Lupeni 2-1; W.P.Arad - Minaur Zlatna 1-0; 
CFR Timișoara - Caromet Caransebeș 2- 
1; Met. Cugir - Inter Arad 3-0; Gl. Reșița - 
Aurul Brad 2-0; Cimentul Certej - Inter 
Petrila 3-1; Cetatea Deva - Univ. Arad 2-0; 
Electrica Timiș. - Telecom Timiș. 2-2.

CLASAMENTUL
1. CETATE DEVA 15 11 2 2 34-12 35
2. Telecom Timiș. 15 10 3 2 23-11 33
3. Electrica Timiș 15 9 3 3 24-12 30
4. Gl.Reșița 15 9 2 4 22-8 29
5. Min. Certej 15 8 2 5 31-24 26
6. Minaur ZI. 15 8 1 6 25-16 25
7. W.P. Arad 15 7 2 6 18-19 23
8. Aurul Brad 15 6 3 6 18-16 21
9. Telecom Ar. 15 6 3 6 19-19 21
10. Caromet 15 7 0 8 17-21 21
11. Min. Uricani 15 6 2 7 23-27 20
12 Univ. Arad 15 6 2 7 18-27 20
13. Cuprirom Ab. 15 6 2 7 21-27 20
14. CFR Timiș. 15 5 2 8 14-30 17
15. Min. Lupeni 15 4 3 8 15-22 15
16. Metalurg. Cugir 15 4 1 1C 18-19 13
17 Inter Petrila 15 2 5 9 8-23 10
18. Inter Arad 15 2 1 12 20-37 7
Etapa viitoare: Cuprirom - Min. Uricani; 
Telecom Arad - Metalurgistul; Inter 
Petrila - Gl. Reșița; Telecom Timiș. - 
Cetate Deva; Univ. Arad - Min. Certej; 
Minaur ZI. - Electrica Timiș.; Caromet - 
W.P. Arad; Min. Lupeni - CFR Timiș.; Aurul 
Brad - Inter Arad.

Rezultatele etapei a 13-a din 31 
octombrie: CFR Marmosim - Met. 
Crișcior 3-1; Victoria Călan- FC Paroșeni 
Vulcan 3-1; Casino Ilia - CIF Aliman Brad 
7-0; Min. Aninoasa - Univ. Petroșani 0-0; 
Dacia Orăștie- Victoria Dobra 0-2; 
Constr. Hd.- Retezatul Hațeg 2-2; Min. 
Bărbățeni - Min. Poiana Ruscă - neprez. 
oaspeți

CLASAMENTUL
1. CFR MARMOSIM 13 11 0 2 46-10 33
2. Viet. Dobra 12 8 4 0 28-4 28
3. Casino Ilia 13 8 3 2 39-10 27
4. FC Paroșeni 13 9 0 4 25-15 27
5. Vict. Călan 13 5 5 3 29-19 20
6. Retezatul H. 13 5 4 4 19-17 19
7. Min. Aninoasa 13 6 1 6 15-21 19
8. Min. Bărbățeni 12 5 3 4 20-15 18
9. Univ. Petroșani 13 4 4 5 21-28 16
10. Met. Crișcior 13 3 3 7 21-24 12
11. Dacia Orăștie 13 4 0 9 22-35 12
12. M. Poiana Ruscă 11 3 0 8 9-31 9
13. Constr. Hd. 13 1 3 9 23-50 6
14. Aliman Brad 13 1 2 109-47 5

Etapa viitoare din 7 noiembrie;
CFR Marmosim - Min. Bărbățeni; Constr. 

Huned. - Min. Poiana Ruscă; FC Dacia 
Orăștie - Retezatul Hațeg; Min. Aninoasa 
- Victoria Dobra; Casino Ilia - Univ, 
Petroșani; Victoria Călan - CIF Aliman 
Brad; Met. Crișcior - FC Paroșeni - 
Vulcan.
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Violatorul din Hunedoara este după grafii
"X

Nu cu multă vreme în 
urmă, un individ din Hunedoa
ra a fost condamnat de Jude
cătoria Hunedoara la 5 ani 
închisoare pentru infracțiunea 
de viol, 2 ani închisoare pentru 
perversiuni sexuale și tot la 2 
ani închisoare pentru tentativă 
la infracțiunea de viol.

Acest individ, care pro
babil crede că trăiește în 
junglă, se numește Constan
tin Bralotișteanu, are 27 de 
ani, a adunat 7 clase și până 
nu de mult era muncitor 
necalificat la SC "Tudoran" 
SRL din localitate.

Acestui neom instanța i- 
a aplicat pedeapsa cea mai 
grea: cinci ani închisoare pe 
care a sporit-o cu încă șase 
luni, deci cinci ani și șase luni, 
lata faptele.

într-o seară, în jurul orei 20, 
după ce a consumat băuturi

— ——
✓----

Drept la replică

Gardienii publici din 
Hațeg se apără

Ca urmare a articolului 
"O situație aparte la Hațeg” 
apărut în nr. 2483 al 
cotidianului "Cuvântul liber” 
privind activitatea desfășurată 
de gardienii publici din 
Detașamentul nr. 3 Hațeg, 
semnat de dl M. Feder, în care 
se arăta că acest detașament 
ar urma să se .transforme în 
grupe în urma unor 
presupuse restructurări, 
precizăm următoarele.

Dimpotrivă, acest deta
șament este unul dintre cele 
mai puternice din județ, cu 
rezultate bune obținute și cu 
126 gardieni publici, față de 
minimum 85 cât prevede 
legea pentru, a funcționa ca 
subunitate.

Cât despre restructurări, 
nici nu se pune problema, 
dimpotrivă, avem solicitări de 
a încheia noi contracte cu 
unități mult mai puternice și 
de importanță pentru eco
nomie, cum ar fi "SC 
Sidermet Călan". De 
asemenea, nu știm cât de 
competent este dl Feder de 
a analiza activitatea unei 
instituții publice.

Nu primăria sau poliția a 
spus că dl Feder trebuie să 
facă paza cu gardienii pub
lici, ci Legea nr. 18/1996. în 
art. 2 din lege se arată că, în 
funcție de importanța, 
specificul și valoarea 
bunurilor pe care le dețin, 
conducătorii instituțiilor 
publice, societăților comerci-

alcoolice, Bralotișteanu se de
plasa pe str. Avram lancu din 
municipiul Hunedoara. în apro
pierea bazinului de înot a obser
vat mergând înaintea lui o fe
meie. Este vorba de Maria G.M., 
care se îndrepta spre stația de 
benzină "Shell" și pe care nu o 
mai văzuse în viața lui.

A urmărit femeia până când 
a ajuns în dreptul unei spărturi 
în gardul Stadionului "Corvinul”. 
A împins-o în interior, a prins-o 
și a tras-o apoi în incinta 
terenului de antrenament. Cu 
toate că femeia s-a opus, a fost 
culcată pe o bancă din tribună, 
iar sub amenințare, a fost 
dezbrăcată. Agresorul a lovit- 
o peste față și a întreținut cu 
ea relații sexuale normale. Tot 
prin amenințare a mai întreținut 
cu ea raport sexual oral.

în timp ce era împinsă în 
stadion, strigătele de ajutor ale 

■S

ale etc, cu concursul de spe
cialitate al poliției sau jandar
meriei, stabilesc modalitățile 
de organizare și executare a 
pazei, după caz, cu jandarmi, 
paza cu gardieni publici, pază 
proprie sau societăți 
specializate.

în același timp consiliile 
județene, împreună cu con
siliile locale, cu consultarea 
de specialitate a organelor de 
poliție, urmează să stabi
lească, în condițiile legii, 
obiectivele de interes public 
la care se impune paza cu 
gardieni publici.

De aici interesul primăriei 
și al poliției ca toate societățile 
comerciale să aibă paza cu 
gardienii publici pentru paza 
bunurilor și liniștea 
locuitorilor orașului Hațeg.

Referitor la unele 
societăți care au reziliat 
contractul cu noi, vă arătăm 
că acestea nu au renunțat la 
contract pentru activitate 
necorespunzătoare, ci pentru 
că au fost în imposibilitate de 
a ne plăti munca prestată, 
exemplificând în acest con
text Hidroconstrucția Hațeg 
care a ajuns la o datorie de 
150 milioane lei, care pur și 
simplu ne-a blocat, punându- 
ne în imposibilitatea de a plăti 
salariile. Deci problema a fost 
referitoare numai la bani nu 
la calitatea prestației.

Cornel VASILONI,
șeful Detașamentului nr. 3 

femeii au fost auzite de un 
cetățean aflat în apropiere. 
Acesta a anunțat poliția, iar 
polițiștii l-au surprins pe viola
tor în timpul raportului sexual 
oral cu victima.

După cum era și firesc, în 
urma agresiunii femeia a sufe
rit leziuni care au necesitat mai 
multe zile de îngrijiri medicale. 
De asemenea, a fost internată 
la secția psihiatrie a Spitalului 
Municipal Hunedoara cu diag
nosticul de stare depresivă 
reactivă.

Treaba asta nu se oprește 
însă aici.în timpul audierii de 
către procuror Bralotișteanu a 
relatat că, nu cu multă vreme în 
urmă, a mai avut o tentativă de 
viol. Cercetările au stabilit că, 
într-o seară, aflându-se în parcul 
din centrul civic al municipiului 
Hunedoara, a observat-o pe 
L.C., pe care nu o cunoștea.

Răspundem 
£3 cititorilor

Mircea Damian, Luoeni

Restituirea in
demnizației pentru 
concediul de 
odihnă

Atunci când contractul de 
muncă al salariatului a fost 
desfăcut pentru motive ce-i sunt 
imputabile, după ce acesta a 
efectuat concediul de odihnă, el 
are obligația să restituie unității 
partea din indemnizația de 
concediu corespunzătoare 
perioadei nelucrate din anul 
pentru care i s-a acordat acel 
concediu. Fac excepție de la 
această obligație: salariații ale 
căror contracte de muncă au 
fost desfăcute în baza ari. 135

Ca un animal i-a sărit în 
spate, a amenințat-o și a 
trântit-o la pământ. Agresorul 
i-a rupt femeii hainele, dar nu 
a putut întreține relații sexuale 
cu ea.

Ei bine, după toate aceste 
fapte,.individul declară apel 
împotriva sentinței amintite, 
susținând nici mai mult, nici 
mai puțin că infracțiunea de 
perversiuni sexuale pusă în 
sarcina lui ar fi netemeinică 
și nelegală.

A mai susținut apoi că la 
stabilirea pedepsei nu s-a 
avut în vedere faptul că are o 
situație familială grea - mama 
bolnavă și șapte frați pe care 
i-a ajutat...

Vă lăsăm pe dumnea
voastră să judecați aceste 
argumente.

Oricum, apelul a fost 
respins ca nefondat.

din Codul muncii (demisie), din 
cauza stării sănătății, constatată 
prin certificat medical, iar unitatea 
nu le-a putut oferi o altă muncă 

potrivit stării sănătății și calificării 
profesionale; salariatele cărora li 
s-a desfăcut contractul de mun
că în temeiul art.135 din Codul 
muncii pentru creșterea și în
grijirea copilului în vârstă de până 
la 7 ani; salariații pentru care, după 
desfacerea contractului de muncă 
în baza art.130, lit. j din Codul 
muncii (arestarea pe o durată mai 
mare de 60 de zile), a intervenit 
achitarea, anularea urmăririi 
penale sau încetarea procesului 
penal ori a urmăririi penale.

Sorin Curetean, Brad

Pensia de urmaș 
pentru soție

Copiii și soția au dreptul la 
pensia de urmaș dacă

I' ntrebarea din titlu ne
am pus-o atunci când, 

într-o sală a Tribunalului 
Hunedoara, am aflat urmă
toarele lucruri.

Așadar, pentru comiterea 
infracțiunii de trafic de stu
pefiante, au fost trimiși în

Trafic de stupefiante
k.
judecată trei oameni - unul 
din orașul Hațeg și doi din 
Tîrgu Neamț. Este vorba de 
Pascu Păta, 47 de ani, ad
ministrator la SC Pascom 
Prodimex SRL Hațeg; Carol 
Micu, 51 de ani și Dan Da
mian, 27 de ani, ambii din 
Tîrgu Neamț, după cum spu
neam. Cum de s-a ajuns în ■ 
această situație? Foarte pe 
scurt treburile stau cam așa.

La un control efectuat de 
poliție la SC Pascom Pro
dimex SRL Hațeg a fost gă
sită o cantitate de 2,494 kg 

persoana decedat* er* 
pensionar, îndeplinea condițiile 
pentru obținerea unei pensii sau 
dacă la data decesului nu era 
salariat sau pensionar, dar avea 
vechimea minimă prevăzută de 
lege pentru obținerea unei 
pensii. Așa cum prevede Legea 
nr.3/1977, cu modificările și 
completările ulterioare, soția are 
dreptul la pensie de urmaș, pe 
tot timpul vieții, la împlinirea 
vârstei de 55 de ani, dacă a avut 
cel puțin 15 ani de căsătorie. 
Atunci când durata căsătoriei a 
fost mai mică, dar de cel puțin 
10 ani, pensia de urmaș se 
acordă proporțional cu anii de 
căsătorie. Soția care a împlinit 
50 de ani și a născut, până la 
data decesului soțului, mai mult 
de patru copii, iar durata 
căsătoriei a fost de cel puțin 10 
ani, are dreptul la pensie de 
urmaș pe tot timpul vieții. în 
situația în care nu îndeplinește 
condițiile arătate mai sus, soția 

iodură de mercur. Or, potrivit 
legii, aceasta este trecută pe 
lista substanțelor toxice, cu 

“regim special de deținere.
Cercetările au stabilit că 

Pascu Păta a primit iodura 
de la cei doi moldoveni 
pentru a o valorifica. Mai

trebuie spus că între Păta și 
Micu au existat relații comer
ciale - Micu datorând hațe- 
ganului aproximativ
250.000.000 de lei.

Nefiind în cunoștință de 
cauză asupra prețului cu 
care se comercializează 
iodura de mercur, Păta a fost 
informat de Micu despre 
faptul că marfa pe care o 
deține valorează aproximativ 
50.000 de mărci germane, 
în aceste condiții a fost de 
acord să găsească cum
părători, sperând să recu
pereze și suma datorată de 
Micu. Tot din cercetări s-a 
ajuns la concluzia că Pascu 
Păta cunoștea despre ce 
substanță este vorba și con
dițiile de deținere a ei.

Mai trebuie spus că, de 
fapt, Carol Micu a primit 
iodura de mercur de la Dan 
Damian, pe care l-a ajutat să 
o valQrifice mergând cu el la 
Hațeg. Damian a negat că 
iodura i-ar fi aparținut. Con
fruntările dintre cei doi mol
doveni i-au probat însă 
vinovăția.

Și uite așa, după cum 
spuneam, cei trei au fost 
trimiși în judecată pentru 
trafic de stupefiante.

( Pagină realizată de 
Valentin NEAGU

are dreptul la pensie de urmaș 
numai până la încadrarea sa 
în muncă, dar nu mai mult de 6 
luni de la data decesului soțului. 
Legea prevede că, dacă soția 
urmașă se căsătorește, plata 
pensiei de urmaș se 
suspendă.

Avram Gulea. sat 
Socet. comuna Cerbăl

Domnule Gulea, avem tot 
respectul pentru vârsta dum
neavoastră și pentru intențiile 
bune pe care le nutriți față de 
mersul unor lucruri. Trebuie să 
vă spunem însă cu regret că nu 
am putut descifra decât o mică 
parte din textul pe care l-ați trimis 
redacției.

Vă rugăm deci die Avram 
să ne trimiteți un alt text din care 
să se înțeleagă exact ce doriți. 
Mai ales că, din câte am putut 
pricepe, sunt lucruri foarte 
importante.

Iată câteva contravenții 
care se sancționează cn 
amendă de la 3.000.000 lei 
la 15.000.000 lei:

• Utilizarea apei’care nu 
corespunde normelor de calitate 
conform standardelor în vigoare 
pentru bazine de înot, băi 
publice, băi, chiuvete, spălătorii 
din unități de folosință publică, 
inclusiv mijloace de transport.

• Amenajarea ștrandu
rilor și bazinelor de înot fără 
respectarea condițiilor stabilite 
prin normele de igienă în vigoare 
privind amplasarea și dotarea 
lor.

• Instalarea de cam
pinguri fără respectarea con
dițiilor stabilite prin normele de 
igienă în vigoare privind am

Sancțiuni drastice pentru contravențiile la normele de 
igienă și sănătate publică (VII)

plasarea și dotarea cu anexe 
sanitare și capacitatea acestora.

Contravențiile la normele 
de igienă pentru unitățile 
sanitare se sancționează cu 
amendă de la 1.000.000 la 
5.000.000 lei și sunt 
următoarele:

• Depășirea capacității 
unităților sanitare cu paturi 
privind numărul persoanelor 
spitalizate și a numărului de 
paturi în saloane, care deter
mină scăderea cubajului minim 
de aer prevăzut de normele în 
vigoare, cu excepția unor situații 

deosebite (izbucniri epidemice 
etc.).

• Neasigurarea, în fiecare 
secție de spitalizare, a spațiilor, 
circuitelor funcționale și a con
dițiilor necesare pentru izolarea 
bolnavilor care reprezintă surse 
de boli transmisibile, precum și 
pentru bolnavii cu receptivitate 
crescută la infecții.

• Neasigurarea, în unitățile 
și în spațiile care acordă asistență 
medicală și socială pentru copii, 
a spațiului de cazare și a con
dițiilor de igienă pentru mame 
însoțitoare, precum și internarea 

acestora în număr mai mare decât 
cel stabilit prin structura de paturi 
aprobate de Ministerul Sănătății.

• Neasigurarea pentru 
unitățile sanitare cu paturi, în 
condițiile stabilite prin normele de 
igienă în vigoare, a unei rezerve 
de apă pentru consum uman care 
să asigure necesarul pentru o 
perioadă de minimum 12 ore, 
precum și a cantităților de apă 
caldă necesare igienei individuale 
a bolnavilor și a personalului, 
precum și pentru igiena spațiilor, 
spălarea lenjeriei, pregătirea 
alimentelor etc.

• Neasigurarea confor
tului termic al bolnavilor, potrivit 
nevoilor lor specifice.

• Neasigurarea colectării 
reziduurilor septice în condiții de 
siguranță privind riscul transmiterii 
infecțiilor nozocomiale.

• Neasigurarea distrugerii 
prin spargere a ambalajelor din 
sticlă folosite de bolnavii din 
spitale și secțiile de boli in- 
fecțioase.

Amendă de la 2.000.000 
lei la 10.000.000 lei se va 
primi pentrn următoarele 
încălcări:

• Neasigurarea apei 
pentru consum uman dis
tribuită prin sistem public la 
obiectele sanitare amplasate 
în fiecare încăpere în care se 
acordă asistență medicală, în 
spațiile de deservire sanitară 
a bolnavilor și în serviciile 
tehnico-medicale și gos
podărești.

• Neasigurarea în uni
tățile sanitare cu paturi a 
dotărilor cu obiecte sanitare 
în număr corespunzător nor
mativului în vigoare.

• Neasigurarea prelu
crării sanitare la internare a 
pacifenților parazitați, în 
scopul prevenirii infestării cu 
paraziți a colectivității.
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C.C.: - Avem 16 angajați 
în prezent, iar cele mai mari 
dintre problemele noastre 
sunt sistemul împovărător de 
taxe și impozite, precum și 
lipsa unui sprijin din partea 
statului. Vedeți dumnea
voastră, în această zonă unde 
șomajul este deja un 
fenomen de masă și unde s-ar 
impune niște măsuri de 
protecție socială mai 
eficiente, statul se implică 
prea puțin în crearea acelor 
condiții pentru protecția celor 
afectați de tranziție. Or, cred 
că cea mai eficientă protecție 
socială este să dai omului un 
Ioc de muncă, însă dacă nu-l 
ajuți în nici un fel pe cel care 
ar vrea să ofere acel loc de 
muncă, bineînțeles că și 
rezultatele sunt pe măsură. 
Cert este că, dacă tot în acest 
fel continuă politica față de 
micul întreprinzător, și noi, 
ca și mulți alții din țară, vom 
fi nevoiți să ne închidem 
porțile. Sperăm să nu 
ajungem acolo, însă atunci 
când constați că muncești 
degeaba, sau că muncești 
doar pentru alții, nu mai are 
nici un rost. Eu, vă spun 
sincer, aș vrea să măresc 
salariile angajaților, dar nu o 
pot face întrucât trebuie să 
plătesc din nou alte și alte

Noi 
disponibilizări 

la Chimica
De curând în cadrul unei 

ședințe a Consiliului de 
Administrație al SC Chimica 
SA - ocazie în care s-a făcut 
o analiză a activității 
economico-financiare - s-a 
hotărât o nouă reducere de 
personal. Până în prezent, pe 
listele de disponibilizare s-au 
înscris peste 200 de persoane, 
la care se vor mai adăuga și 
câteva nume care au săvârșit 
diverse abateri.

Potrivit ultimelor informații 
dintr-un total de 1580 de 
salariați ai fabricii se vor 
disponibiliza eșalonat circa 
400 de persoane, fapt ce 
contribuie în final la creșterea 
numărului celor care au 
rămas fără un loc de muncă.

Mihai Hosu - 
Campion 
mondial 
la KATA!

Prezența tânărului Mihai 
Hosu din Orăștje la 
Campionatul Mondial organizat 
în Anglia acum câteva zile de 
către Federația Britanică de 
Karate i-a adus sportivului 
orăștian un succes de mare 
prestigiu: titlul mondial la Karate 
(Kata).

Obținerea titlului mondial 
reprezintă o performanță 
inedită pentru un sportiv din 
Orăștie, după ce în prealabil 
același karatist avea să obțină 
la europene titlul de campion.

Elev în clasa a‘ IX-a la 
Liceul “Aurel Vlaicu" din 
localitate Mihai Hosu practica 
karatele de șapte ani în cadrul 
Clubului Dacicus unde se 
pregătește sub atenta 
îndrumare a antrenorului 
Nicolae lordăchescu.

Deși la Campionatul 
Mondial desfășurat acum 
câteva zile în Anglia au mai 
fost invitate încă două sportive 
- Anca și Sanda Firidon - din 
lipsă de bani nu au putut face 
deplasarea în Anglia, fapt ce 
spune multe despre marile 
dificultăți care stau în fața 
marilor talente ale sportului 
românesc.

taxe. Și în acest context țin să 
vă spun că toți angajații de 
aici sunt cu carte de muncă, 
îndeplinind deci toate 
condițiile legale.

Rep.: - Revenind la 
produsele dumneavoastră, 
spuneți-mi cum considerați 
concurența din acest domeniu; 
credeți că veți putea rezista pe 
piață?

“Piața se r 
câștigă 

prin 
calitatea 
produselor-

C.C.: - Eu cred că dacă 
am făcut-o în acești ani o vom 
face și în continuare; este 
adevărat că piața băuturilor 
răcoritoare este foarte 
concurențială în care se 
întrec atât Firmele românești 
cât și o serie de firme din 
străinătate. Noi nu ne-am 
propus să intrăm într-o 
competiție cu marile firme, 
segmentul de piață căreia ne 
adresăm fiind cel al 
populației cu venituri 
scăzute. In momentul de față 

Anchetă pe stradă

Un oraș necăjit
Orăștia - localitate cu rădăcinile adânc înfipte în devenirea 

neamului românesc - trăiește zile grele. Numărul de șomeri este 
tot mai mare, banii din buzunarele oamenilor tot mai puțini... 
Aceste aprecieri le-am cules cu prilejul unei anchete organizate 
recent, subiecții acesteia fiind abc-dați absolut la întâmplare, pe 
stradă.

S. Luca: Adevărul este unul singur și anume acela că 
Orăștia este astăzi un oraș necăjit.

- De ce domnule Luca?
- Fabricile - cândva, IMO și Chimi'.a erau faima orașului - își 

restrâng activitatea, ba chiar se închid, ; '.menii, foarte mulți, nu au 
unde munci. Eu am lucrat 37 de ani la poștă, dar am o pensie 
foarte mică.

- Vă descurcați cu ea?
- Greu, foarte greu.
V. Spăceanu: Orăștia... ca și țara întreagă... Nimic nu mai 

merge bine.
- Politicienii spun că trebuie s-o ducem greu o perioadă 

după care ne va fi bine.
■ - Niște mincinoși toți. Lo ultimele alegeri ne-au promis o 

mulțime de lucruri, dar iată că în trei ani n-au realizat nimic. E rău, 
domnule, foarte rău.

I, Lomonaru: Preturile eres: de la o zi la alta, că nu te poți
apropia de mărfuri. Știți ce mu

- Suntem în tranziție, die .
- Să le stea tranziția în g 

țara. în orice caz, la Orăștie si.
A Stoica: Nu mai știe Iun 

complet debusolat, dezamăgit.
- Esfe un mare păcat.
- Foarte mare. Tinerii tern 

imediat în șomaj.
Gânduri, păreri sincere. Le 

cu care am stat de vorbă.

Școala Generală Nr. 2 din 
Orăștie nu este doar una dintre 
cele mai mari din municipiu, ci și 
una dintre cele mai frumoase. 
Din păcate, cei peste 1200 de 
copii care învață aici riscă să 
facă acest lucru în frig. Motivul 
îl reprezintă neplata de către 
Centrul de Execuție Bugetară a 
sumelor pe care le datorează 
societății comerciale Activitatea 
S.A. “Noi am făcut o adresă 
către S.C. Activitatea S.A. - ne 
mărturisește directorul școlii, dl. 
Mircea Roșu - cerându-le să 
dea drumul la căldură în școală 
începând din data de 1 
noiembrie. Din păcate, se pare 
că nu vom avea căldură, ba 
mai mult ni s-a spus că nu vom 
mai avea nici apă caldă. Or, eu

suntem prezenți cu 
produsele noastre în tot 
județul, precum și în 
județele limitrofe, bene
ficiind de o rețea de 
distribuție proprie. Suntem 
prezenți și în țară în foarte 
multe județe, aici având 
colaboratori pentru
distribuție. Oricum, piața se 
câștigă prin calitatea 
produselor și respectul față 
de client, iar acest respect se 
vede și în prețul produsului. 
Spre exemplu, la poarta 
fabricii un litru de suc 
produs la noi costă undeva 
în jur de 4200 de Jei.

Rep.: - De unde aduceți 
materia primă și care ar fi 
planurile pentru viitor?

C.C.: - Materia primă am 
adus-o din Germania, 
calitatea fiind incontes
tabilă. îmbuteliem sucuri 
atât în sticle de plastic, cât și 
în sticle normale, dar 
niciodată nu facem rabat de 
la calitate și igienă. Ca 
planuri de viitor noi sperăm 
să putem să ne diversificăm 
în continuare oferta, însă 
totul depinde de mediul de 
afaceri. Vrem să putem 
oferi noi locuri de muncă și 
sperăm că și statul va 
înțelege că este necesară 
sprijinirea celor care au 
activități de producție.

Rep.: - Vă mulțumim.

oameni răscolesc prin gunoaie? 
nonaru.
celor ce au condus și conduc 

' și oameni muritori de foame.
:a ce să facă... Tineretul pare

■iă o școală, o facultate și intră

am scris așa cum le-au spus cei

Pagină realizată de Andrei NISTOR, j 
Traian BONDOR, Cornel POENAR

Foto: Traian MÂNU J

La Școala Generală Nr. 2

Copiii riscă să își 
petreacă iarna în frig

nu știu ce vină au acești copii 
pentru că banii nu au fost virați 
ia timp?”

într-adevăr copiii nu au nici 
o vină, totul datorându-se 
resurselor limitate ale bugetului 
local. „Domnul primar ne-a ajutat 
enorm, însă de această dată nu 
s-a putut din cauza lipsei 
banilor din bugetul local.” Așa 
după cum se știe, școlile sunt în 
subordinea consiliilor locale,

Orăștienii vor avea apa 
calda și căldură dacă 
își vor plăti datoriile

“Din șase centrale 
termice câte are orașul noi 
am putut porni doar două, 
asociațiile de locatari 
arondate celor două 
centrale fiind la zi cu plata 
datoriilor către societatea 
noastră”, ne-a spus chiar 
de la începutul discuției 
noastre dl. inginer șef 
Ovidiu Trif din cadrul S.C

Orăștie - imagine de pe bd. Eroilor

Activitatea S.A. Orăștie. “Noi 
nu ne mai putem permite - 
a continuat dl. Trif - să 
asigurăm servicii fără plată, 
iar vorbele unor politicieni 
nu se pot confirma în 
situația de fapt din acest 
sistem. Orăștienii, ca și 
ceilalți locuitori ai țării,

Orăștia s-a înfrățit 
cu Fenouillet

In perioada 18-24 octombrie a.c. o 
delegație de la Primăria municipiului Orăștie - 
din care au mai făcut parte și alte persoane cu 
funcții de răspundere de la diferite instituții din 
localitate - s-a deplasat în localitatea franceză 
Fenouillet în vederea semnării unui protocol de 
înfrățire între cele două comunități.

Vizita delegației din Orăștia are drept scop 
pe lângă cel al realizării înfrățirii între cele 
două orașe și stabilirea unor contacte cu

oameni de afaceri francezi pentru atragerea de 
investiții în zonă, întrucât rata șomajului a atins 
cote alarmante, iar siguranța zilei de mâine 
este pusă sub un mare semn de întrebare 
pentru cei mai mulți locuitori ai municipiului.

Semnarea documentelor de înfrățire cu 
Orăștia are loc după ce în prealabil municipiul 
a fost vizitat de un consilier local din Fenouillet 
care s-a informat timp de o săptămână de 
realitățile zonei.

PE JOS PRIN 
CARTIERUL 

PRICAZULUI
Pricazul este cel mai vechi 

cartier de blocuri din oraș. 
Plimbându-te pe jos, cum se 
zice, observi la tot pasul lucruri 
interesante. Majoritatea 
blocurilor sunt bine îngrijite, cu 
ronduri cu flori în față, bănci, 
oaze de verdeață etc., dar și 
blocuri cu ușile de intrare de
teriorate, cu geamuri sparte ș a. 
Blocul 40 are două scări 
locuite. A treia este în întregime 

^distrusă. Ca și întreg blocul 50.

cheltuieli precum cele cu 
încălzirea trebuind să fie 
suportate de către bugetul 
local. „De la ministerul de resort 
- ne spune dl director Roșu - 
nu mai primim decât salariile și 
manualele pentru gimnaziu; 
toate celelalte consumabile 
necesare într-o școală, cum ar 
fi creta, spre exemplu, trebuind 
să fie cumpărate din bugetul 
loeal. Din păcate, banii de la 

trebuie să plătească pentru 
serviciile prestate, în caz 
contrar noi fiind hotărâți să 
nu începem livrarea apei 
calde și a căldurii indiferent 
de frigul de afară."

La această dată datoriile 
pe care le are de încasat
S.C Activitatea S.A 
depășesc 3 miliarde de lei, 
unii dintre rău platnici fiind 

bugetarii și cetățenii. 
Asociațiile de locatari, spre 
exemplu, au datorii de 1,5 
miliarde de lei, iar agenții 
economici au și ei 1,3 
miliarde de lei. Școlile au 
peste 148 de milioane de 
lei datorie, 94 de milioane 
fiind doar penalitățile. De

Un om din cartier ne-a spus:
- Acolo au locuit țiganii. Ei 

le-au adus în starea ce o 
vedeți.

La marginea cartierului am 
întâlnit un bloc de garsoniere, 
de asemenea distrus în 
întregime. Ni s-a spus că a 
aparținut fostului șantier de 
construcții ce l-a folosit drept 
cămin de nefamiliști. Desigur, 
recondiționarea blocurilor res
pective costă mult, iar primăria 
n-are bani, dar trebuie găsită 
o soluție. Căci și la Orăștie 
cererea de locuințe este mare.

buget sunt puțini, așa că tot 
părinții copiilor plătesc pentru a 
cumpăra aceste produse.”

Pentru rezolvarea definitivă 
a problemei încălzirii în școală, 
conducerea a inițiat un proiect 
pentru cumpărarea unei 
centrale termice pe gaz, 
valoarea investiției fiind de 250 
de milioane de lei. Soluția a fost 
deja pusă în practică de 
majoritatea școlilor din Orăștie, 

asemenea, spitalul are și 
el o datorie de 146 de 
milioane de lei. Pe de altă 
parte, S.C. Activitatea S.A 
are și ea datorii către 
furnizori, în special pentru 
gaz și curent electric, în 
același timp având și linii 
de creditare pentru care 
trebuie să plătească sume 
relativ mari. Este așadar 
un cerc vicios, cetățeanul 
fiind cel care trebuie să 
deblocheze totul prin plata 
la timp a datoriilor. “Mulți 
spun că nu au bani, dar nu 
renunță de exemplu la 
televiziunea prin cablu, ci 
la încălzire. De 
asemenea, multe dintre 
asociații am constatat că 
au datorii mici de 1-2 
milioane, bani pe'care 
refuză să îi plătească. Or, 
eu refuz să cred că acolo 
unde oamenii au plătit 
sunt doar niște excepții, iar 
la blocul următor cetățenii 
sunt atât de săraci încât 
nu pot plăti; este absurd, 
ba mai mult, oameni care 
sunt șomeri sau au 
probleme mari plătesc la 
timp, în vreme ce alții care 
ar avea bani nu vor să își 
achite datoriile. Rezultatul 
este acela că suferim toți.”

FĂRĂ 

RECLAMATII
Una dintre centralele 

termice ce funcționează este 
cea cu nr. 1, din cartierul 
Pricazului. Fochistul Valentin 
Sturza ne spunea:

- Asigurăm căldură și apă 
caldă la 9 blocuri. Căldura o 
livrăm între orele 4-10 și 17-22.

- Este suficientă?
- Da. Așa au cerut locatarii, 

în orice caz, nu înregistrăm 
reclamații.

- Apa caldă?
-Joia și vinerea.

ele beneficiind în anii 
anteriori de bugete mult mai 
consistente decât Școala 
Generală Nr. 2. în ultimii doi 
ani de zile, școala 2 a primit 
doar 37 de milioane, în timp 
ce - așa după cum afirmă dl 
Mircea Roșu - Școala 
Generală Nr. 1 a primit doar 
în 1998 peste 130 de 
milioane de lei. Acum însă, 
când a venit și rândul Școlii 
Generale Nr. 2, nu se 
găsesc bani datorită 
sărăciei bugetului local. 
Costurile unei asemenea 
investiții s-ar amortiza însă 
în doi ani, eliminându-se 
cheltuielile din prezent, 
respectiv datoriile față de 
SC Activitatea SA.
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UN BUN NECESAR

Radio casetofon cu CD
* Design compact cu bass reflex 2
* Mega Bass
* Recepție pentru FM/AM/LW
* Telecomanda pentru CD
* Putere de iesire:60 W PMPO

SONY Model : CFD-V27L

Sistem HiFi Sony
• EQ cu 3 benzi cu 10 posturi prestabilite
• 2 x100 W (RMS 10%)
* înregistrare sincronizată pe CD
* FM / MW cu 30 posturi presetate
• DJ Mix, CD Text, VACS, Dolby B

SONY Model : MHC-RXD7

Magazin Quasar, Deva, Bd. Decebal, Bl. R, parter 
tel.: 054-222.999.

Magazin Quasar, Hunedoara, Bd. Dacia, Nr. 37, Bl. 47, 
parter, tel.: 054-740.647.

Magazin Quasar, Orăștie, Str. Eroilor, Bl. E, parter 
tel.: 054-247.540.

Aceste magazine comercializează produse originale Sony însoțite de 
certificatul de garanție oficial pentru România, emis și onorat de Sony.

Ă !Î'
Știm că ești în căutarea unui TELEVIZOR.
Știm că ai fost în diverse locuri și că îți este greu să ici o 
hotărâre.
De unde știm ? Din făptuită te interesează anunțul nostru. 
Și, pentru interesul arătat, noi te răsplătim cu un 
Indreapiă-ți atenția către oferta ORION.
Pentru că ORION îți aduce garanția calității și a 
recunoașterii internaționale.

Și, nu în ultimul rănd, îți mai rămân bani și pentru a 
sărbători cu cei dragi.

ORION
ORICUM în avantajul tău

IHVi: ■ ALTEX - B-ihd Dnvbal, BL 15, parter; PETROȘANI: ■ ELECTROX1AR - Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 87 
■ ELECIROS1AR - Str. Avram lăncii Nr. 8, parter ■ ALTEX - Str. 1 Decembrie 1918, Bl. 84, parter.

Societate 
comercială 

închiriază 
depozit în 
municipiul 

Deva, în 
suprafață de 
104 mp, dotat 
cu rampă de 
încărcare- 

descărcare în 
mijloace auto. 

Telefon 
212157.

\_____________________ /

TRANSPORT 
fNlliRNATIONAI 
1)E PERSOANE 

curse regulate cu 
autocare moderne, la 
cele mai mici prețuri, prin 
“DOUBLET” București, 
pentru principalele 
localități din: 

1 Germania 
1 Austria 
1 Elveția - direct 
1 Italia - direct 
Relații și rezervări: 
Deva, Piața Gării, 

nr.2 (în incinta stației de 
autocare), telefon/fax 
211411.

Hunedoara, str. G. 
Enescu, nr.20/4 (lângă 
BCR), tel./fax 712870.

x

Asociația Generală a 
Economiștilor din România

Filiala Hunedoara
va organiza o dezbatere pe tema 

Ord. Guv. Nr. 73/1999 privind 
impozitul pe venit.

Economiștii interesați de acest subiect sunt invitați 
să participe la dezbaterile care vor avea loc în data 
de 11.11.1999, ora 14, în sala de ședințe a Băncii 
Comerciale Române, Sucursala Județeană Deva, 
Piața Operei, nr. 4.

Relații suplimentare la tel. 219219.

SC Mode Pălării Cristina SRL
Str. Aurel Vlaicu, nr.49, Deva 

ANGAJEAZĂ CROITORESE calificate, vârsta 
maximă 35 ani, salariu atractiv 200 DM pe 

lună. Telefoane: 054-230034; 213964. J

SC HABER 
INTERNATIONAL SA 

ANGAJEAZĂ
2 ECONOMIȘTI

Condiții:
• studii superioare de specialitate;
• experiența în domeniu constituie un avantaj;
• cunoștințe PC: FOX, EXCEL;
• cunoștințe de limba engleză;
• spirit de echipă;
• disponibilitate pentru program prelungit.

Scrisoarea de intenție, însoțită de C.V., se 
depune la sediul societății, Biroul Personal, până în 
data de 08.11.99.

Un preț excelent!
o oferta valabila!

’ Oferta Connex valabila 
pana la o noiembrie:
- conectarea si primele doi% 
luni de abonament gratuite .

Oferta Rombusiness^*
- la fiecare conectare primești

2D de litri de benzina gratuit
BUSINESS CENTER (^CONNEX I

DEVA, Bdul 1 Decembrie bl. C parter
Tel-Fax233.637/ 233.638

«ti TVA, I* llalli iloctlki diipail b ll il unii tt ibanacil Colici; " fileu ii i don Im, ■■■■! fcilti icfticiile locik.*’* Fir» iclcloc Ericitoa A1018 mu Moinrcli 368 gr k

O
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SC Compania de îmbuteliat Timiș SA 
Lider mondial pe piața de băuturi răcoritoare 

Daca sunteți o persoana dinamica, dar cu toate acestea nu vi s-a oferit oportunitatea 
desăvârșirii carierei dv, adresați-vâ companiei noastre care angajează:

Agent do vânzări ți dezvoltarea pieței
Condiții:
• studii medii sau superioare;
•vârsta maxima - 30 de ani;
• permis de conducere;
• calitâți organizatorice, inițiativă;
• abilitați în promovarea și comercializarea unui produs. 
Compania noastră vă oferă:
• perspectiva unei cariere solide într-un mediu deschis oricăror idei noi;
• salariu atractiv;
• cursuri de perfecționare profesiom lâ;
• posibilitatea de c deveni membru al unei echipe tineie și dinamice.
Cererile se vor depune la sediul nostru din Deva, str. Depozitelor, nr.5 , până la data de



(----------------------- .—La Curechiu 
au fost 

cinstiți eroii 
neamului

Duminică, 31 octombrie, pe 
o zi însorită, în satul Curechiu 
aparținând comunei Bucureșci 
a avut loc ediția a Vil-a a 
manifestării ,,Pe urmele lui 
Horia, Cloșca și Crișah.” Aici, 
acum 215 ani, în ziua de 1 
noiembrie 1784, s-a aprins 
flacăra răscoalei; aici o curs 
sânge, aici românii au gustat 
pentru prima oară, după secole 
de asuprire, aerul libertății. De 
aici, s-a răspândit răscoala în 
toată Țara Moților, apoi în 
întreaga Transilvanie. De 
aceea, oamenii acestor 
meleaguri și, nu numai, au dorit 
să-și cinstească și de această 
dată înaintașii.

De dimineață locuitorii 
satului și cei veniți din 
împrejurimi, reprezentanții 
Prefecturii, ai Consiliului 
Județean, ai Societății culturale 
,.Avram lancu” ai unor 
formațiuni politice, Dumitru 
Șteolea, deputat în Parlamentul 
României, s-au întâlnit la 
monumentul eroilor, unde o 
gardă de onoare, formată din 
militari cu termen redus din 
cadrul Batalionului 26 Vânători 
de Munte ..Zarand” Brad, a 
prezentat onorul.

în acordurile fanfarei 
Sindicatului Liber Barza s-a 
intonat „Imnul național”, apoi 
„Imnul eroilor", când au fost 
depuse coroane de flori și 
jerbe din partea Prefecturii, 
Consiliului Județean, Primăriei 
municipiului Brad, PDSR, PUNR, 
PD, Batalionului 26 Vânători de 
Munte „Zarand", Consiliului 
local Bdcureșci, iar un sobor 
de preoți a închinat rugăciuni și 
a ridicat un parastas pentru 
eroii neamului, inclusiv pentru 
cei din localitate, care și-au 
jertfit viața în luptă pentru 
libertate, dreptate și pământ.

în continuare, în fața 
asistenței, după cuvântul de 
deschidere rostit de primarul 
localității, Petru Opruț, domnii 
loan Vușcan, secretarul 
general al Prefecturii, loan 
Marc, vicepreședintele 
Consiliului Județean, Petru 
Șteolea, deputat PUNR, preot 
loan Fodor, loan Sicoe, 
consilier șef al Inspectoratului 
Județean pentru Cultură, 
loachim Lazăr, șef de secție la 
Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane, au evocat semnificația 
istorică a localității Curechiu și 
a evenimentelor de acum 215 
ani.

Programul manifestărilor s- 
a încheiat cu un bogat 
spectacol folcloric prezentat 
de formațiile „Doina Crișului” a 
Casei de Cultură Brad, sub 
conducerea muzicală a lui Ionel 
Coza și coregrafia lui Nicolae 
Grigoraș, avându-i ca invitați 
pe îndrăgiții soliști de muzică 
populară: Drăgan Muntean, 
Traian Lazăr, Ciprian Roman, 
Elena Evsei, Ana Almășana, 
Lidia Benea, Codruța Rus, 
Viorel Bordea.

A urmat o horă 
câmpenească.

Alexandru JURCA \________ /

săptămâni, vaccinați, 
deparazitați, carnet. Hațeg,

• Caut doamnă 
serioasă, fără obligații, bună 
gospodină, pentru activități 
casnice. Tel. 094/644432 
(6195)

DIVERSVÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă, anexe, 
grădină, pădure comuna 
Băița, Săliște, 132. Tel. 
633269. (6192)

•' Vând garsonieră, str. 
Bălcescu, nr. 3, confort 1. 
Informații Bîrsău, 202. (6133)

• Vând apartament 3 
camere, parter, posibilități 
privatizare, Hunedoara, str. 
Mureșului. Preț 4500 DM, 
negociabil, tel. 729238 (7199)

• Vând casă cu anexe, 
grădină mare, Brănișca. Tel. 
214570,220676. (6140)

• Vând tractor U 445 DT, 
plug, remorcă, disc. Trestia, 
nr. 58, comuna Băița, tel. 
094/781406(6200)

• Mobilă la comandă. 
Telefon 094/790810. 
(7717)

• Vând compresor, 
butelie 100 litri, motor 1.8 
kw/220 V, stare excelentă, 
preț negociabil, motor 
electric nou 1.8 kw/220 V. 
Informații Simeria, str. 1 
Decembrie, nr. 21 
(vulcanizare) (6189)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (165.000 lei), 
video, satelit. 092/368868. 
(6138)

• Vindem en gros și en 
detail haine second hand 
import, cele mai mici prețuri. 
Tel. 232551. (6138)

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

• Societate româno- 
italiană vinde vitrine, lăzi, 
dulap frigorific, cuptor 
pizza, reducere 10% și în 
rate. Tel. 058/733796,094/ 
558716, Breaz. (7703)

• Vând țuică de prune, 34 
grade, 25 000 lei/litru, tel. 
092/403869(7194)

• Vând și montez
parbrize pentru autovehicule 
autohtone și import pentru 
orice tip de mașini 
(autoturisme, autobuze, 
autocamioane și dube), ate- 
lierstr. I.L. Caragiale, nr. 20, 
fosta fabrică de conserve. 
Tel. 092/321691 sau 092/ 
581860(6120)___________

• Vând, decodez și 
repar celulare GSM, ieftin 
și pe loc. Tel. 094/859958 
(6198)

770688 (6938).

• Vând motor Dacia 
1310, planetară Mercedes 
și Dacia. Tel. 225194.

t ÎNCHIRIERI

• închiriez rochii de 
mireasă, import, modele 
deosebite și accesorii. 
Orăștie, str. Primăverii nr. 
19, tel. 243442 (7127)

• închiriez spațiu pentru 
birou notarial, zona 
Judecătoriei din Brad, 059/ 
134550, Oradea. (8330)

OFERTE DE 
SERVICII

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

• S.C. Confex Matex
Internațional SA Deva 
angajează maistru textilist 
pentru linia de cămăși. 
Informații la tel. 054/234321 
(4321) ________________

• Grădinița cu Program 
Prelungit nr.7 Deva 
organizează concurs 
pentru ocuparea postului 
de bucătar în data de 
15.XI.1999, ora 10, la 
sediul unității. Informații 
tel. 211312 sau Aleea 
Patriei, nr. 6. (5842).

• Societate internațională 
de import oferă imediat locuri 
de muncă cu câștiguri între 
500.000-600.000 lei/ 
săptămână. Angajăm 
persoane fără experiență, 
studenți, șomeri. Tel. 621446, 
092/565828.(6194).

• Angajez urgent 
bucătăreasă, barman și 
ospătar în condiții atractive. 
Informații la familia Jic Cor
nel, din Chișcădaga, nr. 12, 
tel. 234281 (6193)

• Efectuez transport in- 
tern-internațional, marfă- 
persoane cu dubiță Ford 
Tranzit. Tel. 094/707994 
(6307)

• Șofer profesionist cat. 
B,C,D,E, experiență TIR, 
caut loc de muncă. Tel. 094/ 
707994. (6307)

• Produse naturiste 
pentru slăbit între 5 și 15 kg 
într-o lună. Tel. 092/371398 
(6176).

• Slăbești 8 kg pe lună
fără efort. Tel. 092/371398 
(6176) •

fl DECESE

• Cu adâncă durere 
soțul Mihnea, fiica Diana, 
părinții, sora și soacra 
anunță moartea prematură 
a celei care a fost

SANDA ȘERB
Corpul neînsuflețit se 

află depus la Casa 
Mortuară Deva. înmor
mântarea va avea loc azi,
2.XI.1999, ora 14 în 
Cimitirul catolic. Dum
nezeu s-o odihnească!

Prostituție
Cu ocazia unei acțiuni 

organizate de către Biroul 
Poliției Criminale pe linie 
de prostituție-proxe- 
netism au fost depistate 
numitele: Andrieși Liliana, 
de 31 ani, din municipiul 
Deva, fără ocupație. Bacrău 
Stela, de 23 ani, din 
municipiul Deva, fără 
ocupație.

Acestea au fost 
întâlnite pe DN7 din 
municipiul Deva în timp ce 
acostau conducători auto, 
aflați în tranzit, cu intenția 
de a întreține relații 
sexuale pentru a obține 
foloase materiale.

Susnumitele au fost 
sancționate contraven
țional cu amendă în sumă 
de 200.000 lei fiecare.

La furat de 
mașini

Cu ocazia unei acțiuni 
organizate de către 
lucrătorii Biroului Poliției 
Criminale a fost depistat 
numitul: Duțu Constantin, 
de 48 de ani, din municipiul 
Deva, muncitor la E.M. 
Deva, fără antecedente 
penale, care în urma 
cercetărilor s-a stabilit că 
în cursul nopții de 01/ 
02.10.1999 a sustras un 
autoturism marca Lada 
1200 aparținând părții 
vătămate Czeller Andreia 
din municipiul Deva.

Prejudiciul a fost 
recuperat, iar autorul este 
cercetat pentru săvârșirea 
infracțiunii de furt.

CONEL - SG TERMOELECTRICA" SA
Sucursala Electrocentrale Deva

Cu sediul fn Mintia, str. Șantierului, nr.l, 
Județul Hunedoara

Organizează in data de 15.11.99, ora 12, 
licitație publică deschisă pentru realizarea 
lucrării

“Documentație topo-cadastrală pentru 
terenurile administrate de Sucursala 
Electrocentrale Deva”

Caietul de sarcini se poate procura de la 
sediul SE Deva începând cu data de 01.11.99.

Data limită de depunere a ofertelor la 
sediul SE Deva este de 12.11.99, ora 14.

Informații suplimentare se pot obține de 
la Compartimentul Patrimoniu - SE Deva, 
telefoanele: 054-211150, 214040, interior 118.

SIDERURGICA HUNEDOARA
SC SIDERURGICA SĂ organizează 

licitație publică deschisă, fără 
precalificare, cu ofertare în plic sigilat 
pentru vânzarea cantității de 2192,8 
tone produse laminate din oțel, profil lat. 
Ca modalitate de plată se acceptă și 
compensarea cu fier vechi, energie 
electrică sau gaz metan. La licitație pot 
participa toți agenții economici care au 
obiect de activitate compatibil cu 
obiectul licitației. Documentele 
licitației, precum și alte informații se 
pot obține de la sediul societății, 
Serviciul Marketing, telefon 054-711798, 
fax 054-718500. înscrierea la licitație se 
poate face până la data de 16.11.99. 
Ședința de licitație va fi în data de
22.11.99, ora 10. în caz de 
neadjudecare, se va desfășura o ședință 
de licitație cu strigare în data de
29.11.99.

CONEL-SC
“TERMOELECTRICA” SA

Sucursala Electrocentrale Deva
Cu sediul în Mintia, str. Șantierului, nr.l, 

județul Hunedoara
Anunță că în data de 05.11.99, ora 10, se vor 

vinde prin licitație publică în Deva, str. Iuliu 
Maniu (Libertății), nr.6, bunurile mobile ale 
debitoarei SC “APATERM” SA Deva, fostă 
RAGCL, respectiv autoturisme, tractoare, 
autobasculante, calculatoare, radiotelefoane, 
polizoare, electrocompresoare, strunguri, 
debitmetre etc.

Informații suplimentare se pot solicita la 
sediul SE Deva - serviciul financiar, telefoane: 
211150,214040, int. 220,221.

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

din județul Hunedoara, ce este cuprinsă în “Lista nr.11 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
Adresă

Nr. registrului 
comerțului 
Cod fiscal

Obiect de activitate Capital 
social 
(mii lei)

Struct, acționariat 
(la data publ. 

prez, liste) %

Nr. total 
acțiuni

Procent din cap 
social oferit la 
vânzare %

Nr. acțiuni 
oferite la 
vânzare

Unde va avea 
loc 

privatizarea

1. CORVINUL

HUNEDOARA 
HUNEDOARA
Str. MOLDOVEI, nr.8

J/20/52/1991

2126065

Restaurante 2720300 FPS 39.992 
SIF 48,453
PPM 11,547
Alții 0,008

108812
39,992 43516 FPS HUNEDOARA

Str. 1 Decembrie, nr. 35, 
DEVA, cod 2700
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Un partid al omului responsabil 
de rolul său în societate

Partidul Umanist din 
România se adresează forțelor 
politice, factorilor de decizie, 
tuturor cetățenilor, într-o 
perioadă de cumpănă din viața 
națiunii.

Suntem în prag de sfârșit 
de secol și mileniu, reper de 
referință al idealurilor 
umaniste pe plan universal, 
dar observăm, cu adâncă 
îngrijorare, că pentru 
concetățenii noștri numai 
timpul și greutățile înaintează 
rapid, în vreme ce decepțiile, 
confuziile, nevoile persistă. 
Există riscul ca popoarele 
Europei post-comuniste, între 
care și poporul român, să 
întâmpine anul 2000 cu prea 
puține satisfacții și cu prea 
multe dezamăgiri. Prin natura 
fundamental optimistă a 
filosofiei umaniste, nu ne 
putem resemna cu o 
asemenea perspectivă.

Cu forța și cu încrederea 
pe care i-o insuflă doctrina sa, 
tot mai puternic validată de 
aspirațiile omenirii, Partidul 
Umanist din România își 
urmează menirea sa logică, de 
partid al individului 
responsabil de rolul său în 
societate.

Prin întreaga sa acțiune 
politică, Partidul Umanist din 
România urmărește să 
promoveze și să garanteze 
următoarele 9 valori 
fundamentale.

1. OMUL
Partidul Umanist din 

România are ca scop 
dezvoltarea liberă a 
personalității umane, 
susținerea și promovarea 
oamenilor de valoare. Concret, 
umaniștii luptă pentru 
transferul perceptelor seculare 
ale umanității din planul 
idealului în planul realului, 
pentru eliminarea decalajelor 
de norme; cultură, mentalități 
și condiții de viață care îl 
distanțează pe concetățeanul 
nostru de performanțele 
civilizației contemporane. 
Nimeni și nimic nu trebuie să 
îndepărteze cetățeanul român 
de șansa viitorului.

2. LIBERTATEA
Politica Partidului Umanist 

SC MICK PECO
Județulr

Vinde
1. Autotractor Mercedes Benz tip 

1838 LS
- motor Diesel D Euro 1
- capacitate cilindrică 12763 cmc
- an fabricație - decembrie 1992
- Intrat in România - august 1998

COM SRL - HAȚEGf

Hunedoara
urgent:

- înmatriculat
- perfectă stare de funcționare
2. Semiremorcă cisternă tip SLP1
- înmatriculată
- stare de funcționare, 
informații la telefon 054-777730.

SC Nirvana SRL Hațeg
Producător autorizat vinde cartofi sămânță elită 
(Sânte, Desiree), pentru consum și sub STAS.

Se primesc și cupoane agricole. Tel. 094/602257

din România se bazează pe 
stimularea responsabilității 
individuale conștient asumate. 
Condiția este ca exercițiul 
libertății individuale să nu 
atenteze la libertatea celorlalți. 
Ca să se asigure atât 
libertatea individuală cât și 
armonia socială, politica 
P.U.R. este orientată spre 
atenuarea contradicțiilor dintre 
aspirații și obligații, dintre 
interesele individuale și cele de 
grup, ca și dintre interesele 
diferitelor grupuri.

3. CULTURA
Cultivarea sistematică și 

consecventă a dorinței de 
cunoaștere, garantarea 
accesului la învățătură, cultură,

Partidul 
Umanist din 

k România â 
informație, fără de care nu 
există libertate autentică, nici 
responsabilitate, nici progres 
este cea de a treia valoare 
fundamentală a politicii 
Partidului Umanist din 
România. P.U.R. infirmă 
prejudecata conform căreia 
cultura și economia de piață ar 
fi contradictorii, susținând 
promovarea, prin măsuri 
concrete, a adevărului că b 
economie real liberă 
favorizează și o cultură real 
liberă, nedisimulată și 
neplafonată.

4. VIAȚA
Aducerea calității vieții 

oamenilor în centrul 
preocupărilor, stoparea 
factorilor de erodare a 
acesteia, blocarea căilor pe 
care își face loc inegalitatea de 
șanse constituie o altă teză de 
bază a Partidului Umanist din 
România. PUR urmărește 
constituirea unui cadru 
competitiv normal, în care să 
funcționeze ' perfect 
mecanismul efort 
corectitudine - prosperitate.

5. PROPRIETATEA
Spiritul de proprietate ține 

de legile firii și este înscris în 
natura umană. De aceea, 
recunoașterea, ocrotirea și 
garantarea proprietății private 
trebuie să asigure motivația 
oricărei acțiuni umane 
principale. Corespunzător 
actualei etape și necesității 
depășirii ei lucide, 
nesincopate, PUR pledează 
pentru conlucrarea echitabilă, 
corectă, dintre proprietatea 
publică și cea privată, în 
cadrul sistemului economic 
real, evolutiv existent acum în 
România.

6. BOGĂȚIA
Partidul Umanist din 

România recunoaște averea 
dobândită în mod cinstit, dar 
condamnă îmbogățirea pe 
căi necinstite. Partidul 
Umanist din România 
consideră foarte importantă 
armonizarea preocupărilor 
pentru bogăție personală, cu 
grijă civică deosebită pentru 
bogăția comunitară. O 
direcție principală a politicii 
PUR vizează folosirea 
înțeleaptă a resurselor și 
frumuseților patriei.

7. DEMOCRAȚIA
Apărarea democrației,, 

cultivarea legăturii de esență 
între pluralism și umanism - 
vectorii progresului în 
condiții de armonie, ordine și 
justiție socială - fac parte 
din esența doctrinei PUR. 
Partidul Umanist din 
România acționează pentru 
concretizarea virtuților 
statului de drept, pentru 
punerea lor în valoare ca 
modalitate normală și 
durabilă de protejare a 
interesului individului și 
societății, de asigurare a 
stabilității instituționale, 
sprijin al dinamismului 
economic.

Umanismul este de 
neimaginat fără recu
noașterea, afirmarea și 
apărarea drepturilor omului 
consacrate în practica și în 
documentele internaționale, 
fără cultivarea respectului 
real față de declarația 
universală a drepturilor 
omului.

8. PATRIA
în centrul atitudinii față 

de stat și față de deschiderile 
sale spre lume situăm 
asigurarea independenței și 
suveranității naționale, a 
libertății, integrității și unității 
României, susținerea politicii 
externe, de largă conlucrare 
internațională, de păstrare a 
păcii, colaborării libere între 
oameni, state și națiuni.

9. PLANETA
Pe măsura dezvoltării 

civilizației, omul devine tot 
mai mult o ființă planetară. 
Oprirea acțiunilor de 
degradare a naturii, blocarea 
neosălbăticiei față de natură, 
refacerea și ocrotirea 
mediului ambiant, pro
movarea civilizației eco
logice constituie, laolaltă, 
puntea între respectul față de 
vatra strămoșească și 
inserția noastră în uma
nismul contemporan.

Petru Mărginean 
Lider județean PUR 

Hunedoara
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După ce a fost acuzat de un consilier că a luat mită pentru 
afacerea “Shell”

Primarul Mircia Muntean a 
jurat pe cruce că nu este așa

Vineri, 29 octombrie a.c., 
consilierii deveni s-au strâns 
pentru a doua oară într-o 
singură săptămână, ca să discute 
proiectul privind construcția 
benzinăriei Shell pe terenul aflat 
în zona gării municipiului. 
După ce cu câteva zile în urmă 
Consiliul local Deva a hotărât 
amânarea votării proiectului, 
primarul Mircia Muntean a 
anunțat că va propune de trei 
ori consecutiv pe ordinea de zi 
proiectul Planului Urbanistic 
de Detaliu (PUD) pentru 
realizarea stației Shell. în caz că 
acesta va fi respins, Consiliul 
local va fi dizolvat, a declarat 
Mircia Muntean. De aceea 
primarul Devei pare să se țină 
de cuvânt și i-a convocat de 
două ori într-o săptămână pe 
membrii Consiliului local Deva. 
Numai că discuțiile s-au abătut 
cu mult de la subiect, Mircia 
Muntean fiind acuzat de 
consilierul PNȚCD, Cornel 
Roman, că a luat mită pentru

Direcția de Protectie a Plantelor
9 9

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: 
3 Tehnician - 4 posturi

Condifii minime:
studii medii de specialitate, liceu agricol, secția 
horticultură-agronomie și experiență in domeniu.

3 Referent (contabil) -1 post
Condifii minime:
pregătire medie de specialitate, experiență in domeniul bugetar.

2 Paznic -1 post (pentru centrul Simeria)
Condiții: 
sănătate perfectă, fără cazier.

3 Secretar-dactilograf - 1 post.
Concursul va avea loc la sediul unității in ziua de 15.11.99, ora IO. 
Bibliografia și alte relații la telefoanele: 223024 și 219227.

• •

Primăria municipiului Deva
Consiliul local al municipiului Deva

Reamintește contribuabililor că în baza Legii 122/1999 privind 
aprobarea OG 15/1999, pentru modificarea și completarea Legii 27/1994 
privind impozitele și taxele locale, a emis Hotărârea nr. 149/1999 prin care 
se majorează impozitul pe teren astfel:____________________________________

nr. LOCALITATEA ZONA ÎN LEI/mp
crt. CADRUL

LOCALITĂȚII
0 1 2 3
1 DEVA ZONA A 875

ZONAB 625
ZONA C 375
ZONA D 188

2 Localitatea componentă
SINTUHALM ZONAB 625

ZONA C 375
ZONA D 188\.---------

SC 
“SIDERMET” 

SA Călan 
Cu sediul in Călan, 
str. Furnaiistului, 

nr.17
Reamintește celor 

interesați că 
organizează 

licitații pentru 
vânzarea 

mijloacelor fixe 
disponibile in 
fiecare zi de 
vineri a lunii.

promovarea proiectului 
benzinăriei Shell. Consilierul 
țărănist nu s-a mulțumit însă cu 
aceste acuzații pe care mai 
marele urbei le-a respins 
vehement. Ca să se convingă că 
lucrurile stau astfel cum zice 
primarul, adică acesta nu a luat 
nici un ban, consilierul Roman a 
avut o idee originală, dar sigură. 
El a scos o cruce din sacoșă și 
l-a pus pe primar să jure cu 
mâna pe aceasta că nu a luat 
mită. Gestul nu l-a speriat pe 
șeful executivului. Mircia 
Muntean a jurat cu mâna pe 
cruce și le-a propus 
consilierilor locali să-i urmeze 
exemplul. Fără să “utilizeze” 
crucea, membrii Consiliului 
local au respins, din nou, 
proiectul pentru faza PUD a 
benzinăriei Shell. Probabil însă 
că gestul consilierului Cornel 
Roman va rămâne ca un 
moment unic în cadrul 
Consiliului local Deva. Și 
aceasta cu atât mai mult cu cât

GPIM Deva-Teliuc
Cu sediul în comuna Teliuc, str. Minei, nr.42 
Oferă spre valorificare (vânzare, locație de 

gestiune, închiriere) spațiile disponibile existente pe 
amplasamentul Minei Bolța Hațeg.

Sollcltanțll vor depune scrisoare de Intenție până 
la data de 10.11.1999, la sediul grupului.

Informații suplimentare la telefoanele: 054- 
738204, 710340, int. 17 șl fax 054-738207.

Vremea va fi predominant frumoasă și mai caldă 
decât ieri. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla în 
ger erai slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse 
între 15 și 20 de grade, iar minimele între 3 și 7 
grade Celsius. Dimineața se va semnala local ceață 
în zonele joase. (L.Micloșoni)

tot în ședința din 29 
octombrie a.c. a fost luată o 
hotărâre prin care 
consilierilor Cornel Roman și 
Ovidiu Jurca le-au fost 
invalidate mandatele. Acum 
mai bine de 2 ani, după ce 
din rândul consilierilor locali 
au fost desemnați doi 
viceprimari ai municipiului, 
în locul acestora au fost 
numiți Cornel Roman 
(PNȚCD) și Ovidiu Jurca 
(PD) pentru completarea 
numărului de 23 de consilieri 

. din care trebuia format 
Consiliul local Deva. Ulterior 
însă Curtea Constituțională 
vine și precizează neconstitu- 
ționalitatea măsurii. Astfel s-a 
hotărât suspendarea
mandatelor celor 2 consilieri 
amintiți și revenirea la situația 
în care viceprimarii 
municipiului fac din nou 
parte dintre cei 23 consilieri 
locali deveni.

Sorina POPA


