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53% /an 

prin capitalizare - 
64,49%/an
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între politicile de monopol si cele de privatizare

Consumatorul este mereu bun de plată
Ca orice nou director ge

neral, dl Tudor Șerban care 
conduce acum Conelul a 
promis mai multă căldură și 
lumină, dar nu și mai ieftine 
bineînțeles. El speră să 
obțină un credit de 100 
milioane dolari pentru 
importul de combustibil. în 
privința costului, el a spus că 
speră ca timp de două 
săptămâni consumatorii de 
energie electrică să nu 
suporte creșteri ale tarifelor, 
dar apoi se va produce 
inevitabilul, adică
scumpirea, care cum bine se 
știe din practicile de până 
acum va conduce la 
majorarea în lanț a costurilor 
la toate celelalte produse și 
servicii în care se regăsește 
și consumul de energie.

în vreme ce pierderile 
Companiei de Electricitate 

rămân la fel de mari, acestea 
reprezentând undeva în jur 
de 12 la sută din energia 
electrică produsă, pierderi 
ce se înregistrează prin 
rețeaua de distribuție, 
consumatorii suportă evi
dent pe lângă costurile din ce 
în ce mai mari pentru fiecare 
kilowattoră plata risipei ce se 
înregistrează în rețea, 
precum și a furturilor care nu 
sunt câtuși de puțin 
neglijabile.

Din datele statistice date 
publicității reiese că, dacă la 
consumatorii casnici, deci la 
populație, există un consum 
de 14 la sută din energia 
produsă, pierderile tehnice 
și cele comerciale (furturi și 
sustrageri de la plată) 
însumează 12 procente, 
ceea ce reprezintă peste 
dublu comparativ cu 

pierderile contabilizate în 
majoritatea țărilor occi
dentale. Firește că cinstitul și 
cumintele consumator 
român plătește fără nici un fel 
de crâcnire toate felurile de 
pierderi și furturi. Din 
experimentele făcute în 
unele zone* s-a constatat - 
instalând linii antifurt și 
aparate de măsură riguroase 
- că pierderile s-au redus de 
patru ori, însă nimeni nu se 
arată a fi interesat să stopeze 
furturile și scurgerile prin 
găuri negre din moment ce 
totul se plătește de către 
consumatorul cinstit.

Menținerea politicii de 
monopol de către Conel face 
ca la noi în sistem să se 
mențină în viață cu forța 
unități de producție neviabile 
într-o economie concuren- 
țială de piață. Ca urmare 

costul pentru un 
megawatoră se ridică, în 
funcție de tipul de 
combustibil utilizat sau de 
baza de producție, la 50- 
120 dolari, ceea ce 
înseamnă de două-patru 
ori mai mult decât prețul 
plătit pe Mwh în multe țări 
occidentale. Spargerea 
monopolului și privatizarea 
ar aduce, firește, spiritul 
concurențial, care s-ar 
regăsi în costuri mai 
scăzute plătite de către 
consumatori.

Situația nu este cu 
nimic mai bună nici în 
privința energiei termice, 
unde pierderile din 
sistemul de termoficare 
ating cote alarmante,

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)

Peste 1000 de studenți 
au mărșâluit pe străzile 

Petroșaniului
Una dintre cele mai serioase 

greve din istoria Universității 
Petroșani a debutat în această 
săptămână. Nemulțumiți de 
condițiile din cămine, de 
valoarea burselor, de costul 
ridicat al transportului etc., peste 
1000 de studenți ai Universității 
Petroșani au blocat pentru o 
jumătate de oră circulația pe 
bulevardul 1 Decembrie 1919 
din Petroșani, printr-un marș de 
protest pornit din fața 
rectoratului U.P., cu oprire la 
Casa de cultură. Alături de 
studenți, în marșul lor, au fost și 
o parte din profesorii U.P., care 
ne-au declarat că dacă altfel nu 
pot, măcar sufletește să fie 
alături de studenții lor.

In marșul lor studenții au 
scandat lozinci care au 
impresionat populația Petro
șaniului: “Nu stați în balcoane 
că muriți de foame”; “Remeș nu 
uita, va veni și vremea tal"; 

“Studenții și țara și-au pierdut 
răbdarea!”; “Din blănița țapului 
cojocel studentului!”; “Ole, ole, 
vrem reduceri CFR!”

Prof. Horia Semaschevici - 
liderul de sindicat al 
profesorilor de la U.P., ne-a 
declarat că: “Profesorii sunt de 
acord cu cererile studenților 
dar nu și cu greva”.

Liderul studenților din 
Petroșani, Mircea Petrini, va 
pleca în aceaștă seară la 
București, pentru a discuta cu 
președintele Emil Con- 
stantinescu problemele 
studenților și în funcție de 
soluțiile găsite greva va 
continua sau nu și săptămâna 
viitoare.

Pentru că în Valea Jiului 
iarna este deja pe coline, în 
jurul amiezii frigul i-a trimis 
acasă pe studenți.

Mihaela FĂGAȘ

Disponibilizații Văii Jiului 
între Uniunea lui Romeo 
Beja ți sălile de judecată

în căutarea tătucului pierdut

încurajați de Romeo 
Beja disponibilizații Văii 
Jiului cheamă în judecată 
exploatările miniere la care 
au lucrat. Astfel Judecătoria 
Petroșani este practic 
sufocată de avalanșa 
dosarelor (în jur de 50-100/ 
zi) prin care se solicită 
justiției să facă lumină în 
cazul indexării salariilor 
conform Ordonanței 466 
din august ’97.

Tot în august ’97 s-au 
introdus și cererile de 
disponibilizare la minele 
din Valea Jiului, iar faptul în 
sine a avut loc în luna 
septembrie a aceluiași an 
și salariile disponibilizaților 
nu au fost indexate cu 15% 
conform acelei ordonanțe, 
în consecință Judecătoria 
Petroșani solicită statele de 
plată pentru a le confrunta 
și stabili care este .adevărul, 
deoarece disponibilizații 
cer să li se calculeze 
indexarea, dar să fie 
actualizată și cu coeficientul 
de inflație.

întrucât acea uniune al 
cărei președinte se auto
intitulează Romeo Beja este 
inexistentă, dosarele 

QLUHA ZtLettîj)
• - îmi poți spune care este diferența dintre un 

politician și un iluzionist?
- Bineînțeles. Iluzionistul recunoaște că se 

folosește de trucuri, politicianul nu...

depuse la Tribunalul 
Petroșani sunt în nume 
propriu, deci se vor judeca 
fiecare în parte, neexistând 
un for superior care să-i 
reprezinte pe toți 
disponibilizații.

Cu toate acestea în 
Valea Jiului circulă zvonul 
că Romeo Beja ar fi fost 
ridicat de poliția Capitalei 
pentru a lipsi de la 
dezbaterile proceselor din 
sălile de judecată de la 
Petroșani. Puțin probabil 
ca acesta să fie mobilul 
reținerii lui Beja, deoarece 
procesele care se vor 
judeca la Petroșani pot 
dura și 10 ani, având în 
vedere faptul că fiecare 
caz se judecă separat, iar 
fiecare caz să dureze doar 
20 minute înmulțite cu 
18000..., calculați și 
dumneavoastră cam cât 
timp ar fi necesar 
soluționării acestui conflict. 
Deci Beja ar trebui să dea 
declarații câțiva ani buni. 
Cine va câștiga până la 
urmă, greu de presupus, 
cert este că minerii doresc 
dreptate.

Mihaela FĂGAȘ

Vestul are disponi
bilitatea de a 
implementa la București un 

grup de lucru internațional 
având abilitări deosebite. 
Directoratul, animat de spe
cialiști ai finanței occiden
tale, odată instalat, va avea 
sarcini în elaborarea pe 
termen mediu a politicii 
economice a țării, arbitrând, 
cu drept de veto, activitatea 
Executivului. Polul deciziei 
economice finale la nivel 
macro va aluneca astfel de la 
palierul autorităților româ
nești spre organismul nou 
creat. Practic, occidentul va 
putea coordona deciziile în 
economia românească chiar 
de la București.

Pilula e amară. Să vină 
străinul la tine-n țară ca să

La salonul Inventika ‘99

PREȘEDINTELE 
CONSTANTINESCU S-A 

ARĂTAT INTERESAT DE 
INVENȚIILE DEVENILOR*

Expoziția Internațională de Invenții, Cercetare Științifică și 
Tehnologii Noi - Inventika - a ajuns în acest an la cea de-a treia 
ediție. Desfășurându-se concomitent cu TIB, salonul Inventika 
'99 a beneficiat de sprijinul logistic al târgului, având astfel și un 
număr mai mare de vizitatori. Inventika '99 a pus față în față 
inventatorii și cercetătorii români cu marile firme producătoare, 
promovând astfel mult mai direct și mai eficient inteligența 
românească. Manifestarea s-a bucurat și de prezența 
reprezentanților Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, a 
Oficiului European de Brevete și a Rominvent care se constituie 
într-un sprijin pentru participant.

Municipiul Deva a fost reprezentat la salonul Inventika '99 de 
către inginerul Arpăd Miskolczi, realizarea acestuia - Busola 
Decor - obținând chiar o Diplomă de Onoare. De altfel, cotidianul

________Andrei NISTOR 
(Continuare în pag. 2)

tc-nvețe aritmetica reformei 
e mai mult decât dezonorant. 
Pentru o anumită parte a 
electoratului, îmbrobodită cu 
mitul României în salopetă 
duduind pe trei schimburi 
producții peste plan, 
“amestecul” Vestului în
nevolnicia noastră internă 
naște deja tensiuni și
enervare. Momentul e
oricum delicat, iar toată 
rușinea și disprețul Europei 
vor trebui înmânate, într-un 
cadru festiv ca pentru lume 
“subțire”, clasei politice 
românești, dinastie de 
parveniți și incapabili, 
răspunzătoare direct de 
sforăitorul eșec economic pe 
Dâmbovița.

România pierde, chiar 
acum când vorbim, războiul.

Mult mai decisiv decât o 
Iugoslavie îngropată sub 
rachete Tomahawk. Suntem 
învinși în bătălia economică. 
Ce e cel mai grav și umilitor 
e că pierim pe limba noastră. 
Torpilată la fundament de 
tarele unor guvernări 
antireformatoare, bombar
dată de indiferența capita
lului occidental și supusă 
unui regal de “tunuri”, 
România se pregătește să 
arunce prosopul în fața forței 
economice a Vestului. 
Deconectată de la resurse, 
autoexclusă de pe princi
palele piețe de desfacere, in
dustria românească devine o 
formă economică hidoasă 
care amorțește puțin în 
fiecare zi. Obsesia 
economiștilor lui Iliescu s-a

La Cristur, 
prezentare 
de carte în 

limba 
maghiară

Marți, 9.XI.1999 - la
Școala maghiară, cls. I-IV din 
Cristur - a avut loc, cu 
concursul învățătoarelor Biro 
Erzsebeth și Fodor Edit - o 
prezentare de carte în limba 
maghiară, intitulată “Insula 
curajului”. Au participat toți 
elevii acestei școli care au 
devenit cu această ocazie și 
cititori fideli ai bibliotecii 
locale.

Acțiunea a fost orga
nizată și sprijinită de către 
Biblioteca județeană “Ovid 
Densusianu” pkin dna Terezia 
Cizmaș, noul bibliotecar în 
localitatea Cristur. (C.P.)

transmis și celor “șpe mii” 
de specialiști ai actualei 
coaliții, ea marcând teama 
că fără marea industrie, 
bună-rea cum se află, 
România devine un fel de 
republică bananieră. De 
aici, rocambolești risipe, 
sacrificii inimaginabile, 
fente pe la cancelariile 
europene, toate menite a 
salva irecuperabilul.
Occidentul, prin FMI, Banca 
Mondială, nc-a dat exact 
atâta sfoară cât să ne putem 
spânzura singuri. Momentul 
se apropie. în orice parte am 
fugi, și încercări au fost cu 
nemiluita, ne întoarcem în

Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 2)
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Farmacii de 
serviciu

Farmacia „Tamic” va 
onora rețete pacienților 
din Deva la finele acestei 
săptămâni. Este am
plasată pe bulevardul 
„Decebal”, nr. 30.

La Hunedoara va fi de 
gardă farmacia „Lu-Ka”, 
situată în zona Pieței 
Obor, tel. 717194. (E.S.)



( Cuvântul liber

In căutarea tătucului...
(Urmare din pag. 1)

genunchi ia porțile Europei 
unite. Acolo sunt banii, acolo 
e progresul și democrația și, 
cred eu, acolo ar trebui să fie 
și locul nostru, chiar și ca 
figuranți la început.

Pentru economie aproape 
nu mai contează cine iese din 
urne anul viitor. Nici dreapta 
reformatoare, nici națio
nalismul extremist sau 
partida romilor, ce să mai 
vorbim de social-democrație, 
care ar trebui să redistribuic 
nimicul, n-au finanțare 
pentru programul lor eco
nomic. România nu mai poate 
fi dezvoltată prin credite de 
la bănci occidentale ca pe 
vremea lui Ceaușescu. 
Trebuie să devenim “acasă” 
în arealul economic al 
Vestului, mergând pe o 
dezvoltare ce nu ne 
îndatorează, cum e cea adusă 
în siajul investițiilor străine.

De aceea cred că 
propunerea comisarului 
european Giinther Ver- 
heugen, înainte de a umili,

dă speranță. Anul viitor, UE 
pulsează în România 600 de 
milioane de euro dintr-un 
calcul simplu: Vestul nu-și 
mai permite costurile unui 
nou Kosovo în Balcani. 
Învestiți cu grijă, acești bani 
și alții pot, sub management 
vestic, să exfolieze 
nerentabilul din economia 
românească, permițând 
apariția unui reviriment 
economic notabil. Acest 
“puțin mai bine pentru 
dumneavoastră” va aduce 
mai multă stabilitate și 
suport democrației noastre 
care nu poate funcționa fără 
lubrifiantul unei dezvoltări 
economice. Toiagul pe care 
ni-l propune Vestul are deci 
menirea de a ne sprijini 
mersul șovăielnic spre un 
încă prea îndepărtat capita
lism. E mai mult decât nimic 
și, după părerea mea, un 
refuz al acestei oferte ar 
consfinți eutanasierea
democrației noastre prin 
injectarea ei cu serul letal 
al unei supreme sărăcii.
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Consumatorul 
este mereu 
bun de plată

(Urmare din pag. 1)

ajungând la 20-30 și chiar 
50 la sută. Și aici 
ponderea revine
pierderilor tehnice 
(cauzate de deteriorarea 
rețelei de termoficare) și 
pierderilor comerciale 
(respectiv datorate 
măsurării incorecte a 
cantității de energie livrată 
consumatorilor). Culmea 
este că pentru astfel de 
stări de lucruri nimeni nu 
se face vinovat și nu are 
nici o răspundere, 
consumatorul fiind cel 
care trage scurta. Ca și în 
alte sectoare de activitate 
o schimbare în bine se 
așteaptă și în sistemul 
energetic, dar nu numai în 
vorbe, ci și în fapte.

PREȘEDINTELE 
CONSTANTINESCLU^

(Urmare din pag. 1)

nostru a relatat pe larg despre 
caracteristicile tehnice ale 
lucrării respective. Prezent la 
salonul Inventika, președintele 
Emil Constantinescu a zăbovit 
minute întregi în standul unde 
era expusă lucrarea inginerului 
Miskolczi.

Inginerul devean este unul 
dintre cei mai prolifici 
inventatori români, lucrările 
sale fiind deseori premiate la 
diverse concursuri și expoziții. 
Spre exemplu, invenția intitulată

„Vitezometru limitator și 
înregistrator, pentru instalații 
de extracție minieră" a fost 
premiată la salonul de invenții 
Proinvent '99. Invenția 
respectivă are aplicabilitate 
atât în industria minieră cât și 
în transportul cu liftul și 
telecabina. Așadar, într-o 
vreme în care industria 
minieră se află în declin, 
inventatorii români caută încă 
- și iată cu destul succes - 
căi de eficientizare a 
activității în această industrie.

Sindicaliștii din învățământul 
hunedoreanîși păstrează 

neutralitatea politică
Implicarea politică a unor lideri de 

sindicat manifestată în ultima vreme nu e 
văzută cu ochi buni de membrii 
Sindicatului învățământului
Preuniversitar (SIP) Hunedoara. 
Consiliul județean al SIP se delimitează 
astfel de acțiunea președintelui fondator 
al Federației Educației Naționale (FEN), 
Cătălin Croitoru, care de curând s-a 
“înrolat” pe frontul politic, devenind 
membru al ApR.

Paul Rusu, președintele SIP 
Hunedoara, afirma în cadrul unei recente 
conferințe de presă că “intrarea în politică 
a liderilor sindicali n-a adus nimic bun 
sindicaliștilor, ci, dimpotrivă, a însemnat 
doar avantaje pentru pozițiile sociale 
individuale”. O nouă aventură politică 
nu e binevenită, aprecia președintele SIP; 
“îi asigurăm pe membrii sindicatului 
nostru că ne vom păstra neutralitatea 
politică și vom respecta opțiunile politice 
ale fiecăruia”, dar în calitate de persoană 
particulară, nu de sindicalist.

Nici solicitarea marilor centrale 
sindicale de a participa la acțiunile de 
protest care să ducă la demiterea 
guvernului nu are ecouri mai favorabile 
în cadrul SIP Hunedoara. Liderul acestuia 
consideră că nu e oportună declanșarea

“Subminarea economiei naționaler

prin contractele de privatizare, 
incompetență sau corupție?”

W XM? >lliâ

unor astfel de acțiuni, întrucâ iceasta 
ar însemna “un balon de oxigen pentru 
actuala coaliție de guvernământ, iar noi 
n-am mai avea pe cine să tragem la 
răspundere; credem că e normal ca acest 
guvern să-și asume întreaga 
responsabilitate și să facă ceea ce mai 
poate face”.

Pe de altă parte, 
același guvern - prin 
Ministerele Educației 
Naționale și al 
Finanțelor - este dator
salariaților din învățământ cu plătirea 
diferențelor la salarii pe ultimele 5 luni. 
Legea 128/1997, ca una dintre cele mai 
importante legi ale învățământului 
(referitoare la statutul personalului di
dactic), este sistematic încălcată, prin 
neacordarea tuturor celor în drept a 
sporului de mediu rural, nedecontarea 
cheltuielilor de navetă ș.a. Așa încât, 
având la activ două protocoale încheiate 
cu guvernul și o grevă generală, 
conducerea SIP Hunedoara conchide că 
angajații din învățământ au fost în repetate 
rânduri mințiți, dar nu le mai rămâne decât 
să spere că până la urmă vor primi ceea 
ce li se cuvine.

Georgeta BÎRLA

în cadrul discuțiilor, dl Petru Vaidoș, 
președintele sindicatului hunedorean, 
a apreciat că în cadrul contractelor de 
privatizare se stabilesc clauze care ul
terior se pierd pe drum. în acest sens 
s-au adus în discuție cazurile de la 
Zalău - unde în planul de investiții pe 

care l-a prezentat la 
FPS cumpărătorul 
Tubman (International) 
Limited promitea 
efectuarea unor 
investiții în perioada

1999 - 2003 în valoare totală de 32,6 
milioane USD, iar prin contractul de 
vânzare - cumpărare, valoarea 
investițiilor convenite este însă de 
numai 4 milioane USD.

"Ofensiva privatizării" nu ține cont 
de interesele naționale ale industriei 
metalurgice românești, un fapt izbitor 
fiind înregistrat și la Tepro lași, unde 
dintr-o întreprindere profitabilă 
societatea a fostfalimentată intenționat, 
o parte din producție a fost transferată 
în Cehia.

Referindu-se la siderurgia 
hunedoreană, conducerea sindicatului 
a apreciat că după ani de foarte mari 

K_________________________

greutăți - perioadă când Siderurgica a 
fost oaia neagră a datoriilor - s-a reușit 
achitarea unor sume importante către 
bugetul de stat și furnizorii de materii 
prime.

Trist este faptul că, deși s-au 
semnat numeroase protocoale cu 
reprezentanții Executivului privind 
metalurgia și siderurgia - inclusiv 
stoparea exportului de fier vechi - nici 
o înțelegere nu a fost respectată. Acest 
lucru a nemulțumit sindicatele și a creat 
o stare de mare neîncredere în actualul 
Executiv care este depășit de marile 
probleme ale siderurgiei și metalurgiei.

Starea creată, s-a mai precizat, nu 
exclude în perioada următoare mari 
mișcări de stradă pentru a se atrage 
atenția la dramele pe care le 
traversează acest sector vital al 
economiei și nu numai.

întrucât la Hunedoara la Siderurgica 
SA a mai apărut un nou sindicat cai^ 
este manipulat din umbră de diverse 
cercuri de interese, conducerea 
sindicatului a făcut apel la unitate și la 
încetarea ofensivei calomnioase care 
se încearcă să fie promovată.

Cornel POENAR

In urmă cu puțină vreme, 
am fost martorii unui eveniment 
deosebit: decernarea titlului de 
“Cetățean de onoare** dlui dr. 
loachim Oană pentru 
contribuția deosebită adusă la 
câștigarea titlului suprem la 
gimnastică și care se adaugă unei 
serii de titluri europene, 
olimpice, mondiale.

Doctorul Oană, șeful secției 
de balneofîzioterapie, medicul 
primar care a gândit, s-a zbătut 
și care a biruit în cele din urmă 
să dea orașului Deva, județului 
Hunedoara, și nu numai, o bază 
de tratament modernă, 
cunoscută sub numele de “Baia 
sărată”, căutată atât pentru 
dotare, dar mai ales pentru 
devotamentul și omenia de care 
dă dovadă cel care și-a neglijat 
familia, prietenii și plăcerile vieții 
pentru a fi cât mai mult timp în

Recunoașterea 
unor calități 

și merite 
deosebite

- --- -•

sala de gimnastică. Aici s-a 
implicat cu un profesionalism pe 
care l-a dobândit în cei aproape 
20 de ani de când este medicul 
lotului olimpic de gimnastică. 
Amintesc, chiar dacă în treacăt, 
contribuția pe care a avut-o și la 
realizarea primului centru de 
dializă din Deva. Dr. Oană și-a 
dobândit toate titlurile 
profesionale printr-un efort 
deosebit, dispunând de o putere 
de muncă impresionantă.

Pe perioada mandatului său 
de medic șef de policlinică, di
rector de spital sau director ad
junct al Direcției Sanitare, a 
împărtășit din experiența 
domniei sale celor din jur, 
colaboratorilor apropiați și 
întregului colectiv din subordine. 
Printre beneficiarii celor din 
colectivul condus de dl Oană 
într-o anumită etapă se numără 
și semnatarul acestor rânduri

Acum, ca președinte al Casei 
județene de Asigurări de Sănătate 
Deva , unde mai sunt încă multe 
necunoscute, aduce soluții 
corecte și rapide, răspunzând la 
întrebările medicilor de familie, 
organizează întâlniri periodice 
cu medicii interesați să afle mai 
multe despre noul sistem de 
asigurări de sănătate.

Nu pot trece cu vederea 
rolul pe care l-a avut la 
înființarea echipei de handbal 
feminin, unde a fost deopotrivă 
tutore, antrenor și manager. A 
trecut prin perioade grele, când 
lipsurile amenințau chiar 
destrămarea echipei, dar 
priceperea și pasiunea pentru 
sport au avut câștig de cauză. I 
La ora actuală municipiul Deva 
se mândrește cu o echipă de 
handbal - REMIN DEVA, care 
activează cu succes în liga 
națională.

Iată numai o parte din ceea 
ce face în fiecare zi dr. loachim 
Oană, cel care este colegul și 
contemporanul nostru și de care 
suntem mândri cu toții. Ca 
cetățean al Devei este respectat 
și onorat de întreaga comunitate.

Ne bucură faptul că și 
cadrele medicale încep să fie 
așezate acolo unde le este locul, 
spre vârful ierarhiei valorilor. Cei 
doi laureați, dr. Oană și Moza, 
cu înaltul titlu, reprezintă pentru 
noi, dar mai ales pentru tinerii 
colegi, exemple de omenie, 
onestitate, dăruire și devotament 
pentru semeni. Prin rezultatele 
obținute de echipa de gimnastică 
România a devenit țara a! cărei 
nume se pronunță cu mult res- j 
pect de toată lumea bună a I 
gimnasticii mondiale.

Die dr. loachim Oană, îți 
dorim multă sănătate, succes în 
continuare, alături de cei cu care 
ai format o adevărată familie, 
cunoscută acum în întreaga 
lume.

G. ALEXA, Deva
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Guvernul a majorat
cota aplicată

fondului de salarii♦ ♦

Cota aplicată fondului de salarii realizat anual, 
reprezentând cheltuieli pentru desfășurarea unor 
activități care se deduc la calculul profitului impozabil, 
a fost majorată de la 1,5% ia 2,5%, a stabilit, printr-o 
ordonanță de urgență, Guvernul.

Cheltuielile vizează funcționarea unor grădinițe, 
creșe, dispensare și cabinete medicale, cantine, baze 
sportive și cămine de ne familiști, aflate în administrarea 
unor agenți economici.

De asemenea, ordonanța de urgență permite majo
rarea fondului de salarii la societățile comerciale cu 
capital de stat.

Ministrul Muncii, Alexandru Athanasiu, a declarat 
că ordonanța de urgență permite majorarea fondului de 
salarii la societățile comerciale cu capital de ștat care 
înregistrează profit. Ei a adăugat că membrii Gu
vernului au răspuns, astfel, solicitărilor din memo- 

• randumui încheiat cu sindicatele.
Ordonanța modifică articolul29 din Legea bugetului 

de stat pe anul 1999, care prevedea imposibilitatea 
acordării indexărilor salariate. Aceasta este a treia 
modificare a Legii bugetului de stat pe 1999.

' --------------------- ■ ■ - ■ ..................

------ --------------- -
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Costul adaptării agriculturii 
polone la normele europene se 

| va ridica la 26 miliarde de zloți | 
■ (6 miliarde de euro), potrivit ești- ■ 
* mărilor ministrului polon al agri- • 
I culturii, Artur Balazs. Aceste i 
| cheltuieli vor fi repartizate între | 
. bugetul statului și întreprinderile . 
I agricole, care vor trebui la rândul I 
| lor să-și amelioreze capacitățile | 
ide producție. „Este vorba în 
1 principal de piața cărnii, a 
I laptelui și a pescuitului", a pre- 
| cizat sursa citată. Guvernul po- 
.lon va prezenta, în curând, 
1 poziția Varșoviei în domeniul 
| agriculturii în vederea continuării 
i negocierilor de aderare la 
! Uniunea Europeană. Această 
’poziție va trebui prezentată
| comisiei de la Bruxelles în luna | 
^decembrie. y

" ............... . —
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Evoluția investițiilor în prima 
jumătate a anului 1999

• în primul semestru al 
anului, investițiile realizate în 
economie au totalizat 19894,1 
miliarde lei, fiind în scădere, în 
termeni reali, cu 14,8 la sută 
față de aceeași perioadă a 
anului trecut;

• Valoarea lucrărilor de 
construcții noi s-a ridicat la 
7950,5 miliarde lei, înregis
trând un regres de 22,7 pro
cente, comparativ cu perioada 
similară din anul precedent;

• Investițiile în utilaje și 
mijloace de transport au în-

X

SNCFR-Călători introduce două noi oferte
tarifare în relația România-Germania r

parcursul intern. Prețul unei 
călătorii efectuate la clasa a ll-a 
de o persoană care are auto
rizare Intercity Expres va costa 
176,08 de euro, iar la clasa I - 
264,13 de euro. O călătorie la 
clasa a ll-a efectuată fără au
torizare ICE va costa 150 de 
euro, iar la clasa I - 225,01 de 
euro.

în plus, se acordă reduceri în 
funcție de numărul persoanelor 
care călătoresc împreună (maxi
mum cinci adulți și un copil). 
Astfel, un călător adult plătește

Societatea Națională de 
Transport Feroviar de Călători a 
introdus două noi oferte tarifare 
în relația România-Germania, 
informează un comunicat al so
cietății transmis agenției 
MEDIĂFAX.

Oferta "Sparprise Germania” 
permite călătoria dus-întors între 
orice localitate din România și 
orice localitate din Germania pe 
baza unui tarif unic pentru par
cursul extern, diferențiat doar pe 
clase și categorii de trenuri, la 
care se adaugă tariful pentru

tariful de referință integral, urmă 
torii adulți, până la cinci persoane, 
plătesc pentru parcursul extern 
câte 50% din tariful de referință, 
iar copiii din grup plătesc 25% din 
tariful de referință.

Oferta "Munchen Special" se 
introduce pentru creșterea atrac- 
tivității transportului feroviar pen
tru distanțe mici și prevede o 
reducere de 50% din tariful inte
gral pentru călătoria dus-întors 
pe relația București-Munchen. 
Prețul unei călătorii pe această 
distanță va fi de 100 de euro.

sumat 8849,2 miliarde lei, în 
scădere cu 9,4 la sută;

• Din totalul investițiilor în 
utilaje, 47,2 la sută au fost 
destinate achiziționării de uti
laje din import; ponderile cele 
mai ridicate au revenit acti
vităților de transport și de
pozitare, de poștă și teleco
municații, industriei alimentare' 
și băuturilor, iar cele mai scă
zute sectoarelor de înaltă teh
nicitate;

•Investițiile sectorului inte
gral privat au totalizat 7959,3

miliarde lei, acestea fiind cu 
14,7 la sută mai mici decât în 
primul semestru al anului tre
cut, cel mai evident regres (- 
36,6 la sută) înregistrându-l 
lucrările de construcții noi;

• Fondurile necesare fi
nanțării investițiilor din primul 
semestru s-au asigurat, în 
principal, din surse proprii 
(44,9 la sută) și nebancare 
(27,7 la sută). Creditele ban
care au contribuit la finan
țarea investițiilor doar cu 
15,5 la sută.

Companiile ungare au investit
86 milioane dolari în România

în timp ce țările din Europa Centrală și de 
Est caută să atragă capitaluri cât mai în
semnate, firmele ungare au pornit să se 
extindă în regiune. Societăți din Ungaria au 
investit până în prezent în patru țări vecine - 
Slovacia, Ucraina, România și Croația - un 
capital în valoare totală de aproape 200 de 
milioane de dolari. Aproape jumătate din 
această sumă, 45,2%, adică 86 milioane 
dolari, a fost investită în România, din care 
câte 50% în Transilvania și în București, a 
anunțat Radio Budapesta.

Capitalul ungar apare în România mai 
ales în întreprinderi mixte cu coproprietari 
români, această formă de investiție fiind 
practicată și în celelalte țări vecine. în 
România, ocupă locul al 13-lea pe lista 
investitorilor străini, în Ucraina locul al 11-lea 
(47 milioane dolari, aproximativ o pătrime din 
suma totală). Cei mai mari investitori din

_

ROMANIA ARE UN INSTITUT
CULTURAL LA BERLIN

.X

România are o repre
zentanță culturală la Berlin, 
începând din 8 noiembrie, 
când a fost inaugurat In
stitutul Cultural Român 
“Titu Maiorescu”, în pre
zența ministrului de Ex
terne, Andrei Pleșu, se ara
tă într-un comunicat ai Mi
nisterului Afacerilor Exter
ne ai României (MAE), re
mis agenției MEDIA FAX.

înființat prin Hotărârea 
de Guvern nr. 968 din 23 de
cembrie 1998, Institutul răs
punde creșterii volumului, 
conținutului și dinamicii

schimburilor culturale și ști
ințifice romăno-germane și 
perspectivelor de dezvoltare 
a acestora, se arată în co
municat.

Directorul institutului 
de ia Berlin este lector uni
versitar dr. SUveiia Ruxan- 
dra Demetrescu.

Comunicatul MAE mai 
precizează că nou! director 
ai Centrului Cultural de la 
Budapesta este, de la 15 
noiembrie, Anamaria Pop, 
care a câștigat concursul 
organizat de minister pen
tru ocuparea postului.

Metodologie 
privind primirea 
cererilor de azil 

în România
Oficiul Român pentru Refu

giați a elaborat “Metodologia pri
vind primirea cererilor de azil în 
România", document prezentat în 
cadrul seminarului “Accesul la 
teritoriu și procedura de determi
nare a statutului de refugiat”, or
ganizat de Ministerul de Interne, 
Comisia Europeană și înaltul Co
misariat ONU pentru Refugiați. 
Metodologia are la bază principiul 
potrivit căruia solicitanții statutului 
de refugiat trebuie să fie tratați 
pornind de la ideea că ar putea fi 
refugiați, până când statutul lor 
este definitiv stabilit. Responsa
bilitatea pentru examinarea ce
rerilor și decizia privind aceste 
solicitări revine, în exclusivitate, 
Comisiei de decizie pentru acor
darea statutului de refugiat. Po
liția de la frontieră, grănicerii sau 
alte autorități ale statutului -român 
nu au decât rolul de a primi și în
registra solicitările. Cererea de 
acordare a statutului de refugiat se 
depune la un punct al Poliției de 
Frontieră, un serviciu teritorial al 
Direcției Generale a Poliției de 
Frontieră, Străini, Probleme de 
Migrări și Pașapoarte sau la Oficiul 
pentru Refugiați din cadrul acestei 
Direcții. Cererea trebuie depusă în 
termen de zece zile de la intrarea 
în România, dar nu mai târziu de 
expirarea vizei.

Ungaria pe piața ucraineană sunt aceiași și 
în România: societatea petrolieră MOL, Fa
brica de amabalaje DUNAPAK, Fabrica de 
produse din mase plastice PANONPLASZT.

Din exportul de capital ungar, de apro
ximativ 200 de milioane de dolari, destinat 
celor patru țări vecine, cota parte a 
Slovaciei este 18,4%, adică 35 milioane 
dolari, ceea ce plasează Ungaria pe locul al 
11-lea în rândul investitorilor străini. în 
fruntea listei celor mai însemnați investitori 
ungari se află societatea petrolieră MOL. în 
privința distribuirii teritoriilor, mare parte a 
investitorilor ungari se concentrează în 
așezările de-a lungul frontierei slovaco- 
ungare și în Bratislava, relevă sursa citată, 
în Croația, investițiile Ungariei însumează 22 
de milioane de dolari, adică 11,5% din 
valoarea totală a exporturilor de capital 
ungar în regiune. (C.V.)

8LA și-au retras mare parte din 
armele nucleare din Europa

Statele Unite au retras deja o parte dintre 
armele nucleare ale NATO desfășurate în Belgia, 
a declarat, la începutul săptămânii, fostul ministru 
belgian al Apărării, Leo Delcroix.

„în timpul anilor 1992-1993, Statele Unite au 
retras 80 la sută dintre armele nucleare ale 
NATO aflate în Europa, inclusiv din Belgia și de 
la baza Kleine Brogel", a declarat Delcroix. „în 
acea perioadă, am expus faptele fără a mai intra 
în detalii. Kleine Brogel este unul dintre cele 
mai bune aeroporturi militare ale NATO și 
arsenalul nuclear face încă parte din strategia
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Franța își va 
dubla 

contribuția 
la bugetul 

NATO
Participarea Franței la bugetul 

militar al" NATO se va dubla în 
decurs de doi ani, ajungând de la 
254 de milioane de franci (38,7 
milioane de euro) în 1998 la 520 de 
milioane de franci (79,3 milioane de 
euro) în anul 2000, în condițiile în 
care Franța s-a retras în 1966 din 
structura militară integrată a Ali
anței, informează AFP.

Potrivit raportului bugetar al 
Comisiei pentru finanțe din Par
lamentul francez, dat publicității 
miercuri, “această creștere pu
ternică a contribuției franceze 
este determinată de reglemen
tările deosebit de complexe în 
privința repartizării contribuțiilor 
bugetare ale membrilor NATO" 
și ca urmare a costului extin
derii Alianței la 19 membri.

Din 1966, Franța continuă 
să adere la unele organisme 
care depind de structura militară 
a NATO și contribuie, în conse
cință, la bugetele acestora. Ma
joritatea costurilor suportate de 
Franța sunt calculate potrivit 
“programului NATO de investiții 

i în beneficiul securității”, lansat 
1 în 1993, în virtutea căruia fiecare 
1 țară membră a NATO participă la 
, bugetul Alianței conform unei
■ serii de criterii economice, cum
■ ar fi Produsul Național Brut.

I

x

Alianței", a mai precizat fostul ministru.
în ultimele săptămâni, problema prezenței 

acestor arme în Europa a reintrat în atenția 
opiniei publice, după ce trei experți americani 
au afirmat că între 150 și 200 de focoase 
nucleare pentru avioane sunt în continuare 
stocate în bazele din șapte țări europene 
(Germania, Belgia, Olanda, Marea Britanie, 
Italia, Grecia și Turcia). Potrivit acelorași surse 
în Belgia zece bombe de tip B-61 aparținând 
Statelor Unite ar fi depozitate la baza aeriană 
Kleine Brogel din regiunea Limburg.

I
I 
• 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I
I
I 
I 
I 
I
I 
I 
I

I

I
I
I
I
I

t 
I

I

I 
I 
I
I

I
I
I

I
I
I
I
I
I

I 
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

*

Agenția Spațială Ame
ricană (NASA) a proiectat 
un aparat de zbor nou, 
numit X-43, care va primi 
“botezul aerului” în luna 
mai 2000 și care ajunge la 
viteza supersonică de 
11.000 de kilometri la oră,

ție obișnuit, care are ne
voie de enorme rezervoa
re de oxigen, cel al stato- 
reactorului poate absoar
be acest oxigen din at
mosferă. Acest lucru per
mite construirea unor mo
toare mai ușoare, care

NASA a construit un
avion cu reacție capabil 
să ajungă Ia 11.000 de

kilometri pe ora
transmite AFP. Construit 
de firma Micro Craft, X-43 
a ajuns recent la centrul 
de încercări ale zborurilor 
din Dryden, California. în 
luna mai 2000 vor avea 
loc trei zboruri de încer
care, două cu viteza Mach 
7 și unul cu Mach 10 (1 
Mach are 1.100 kilometri 
pe oră), viteze care nu au 
mai fost atinse niciodată 
cu aparate de acest tip. X- 
43 are o lungime de trei 
metri și nu are pilot. El 
este rezultatul a 20 de ani 
de cercetări în domeniul 
“scramjet” (Supersonic 
Combustible Ramjet), ba
zat pe propulsia prin sta- 
toreactor cu combustie 
supersonică. Spre deose
bire de un motor cu reac-

dispun de o încărcătură 
utilă mai mare.

Dacă zborurile de în
cercare vor reuși, va fi 
pentru prima dată când un 
alt motor decât cel cu re
acție va propulsa un apa
rat de zbor cu viteză 
hipersonică, adică mai 
mare de Mach 5.

Cercetătorii intențio
nează să realizeze motoa
re mai mari, capabile să 
ajungă în spațiu și să re
vină pe Terra pentru a fi 
refolosite, la fel ca nave
tele spațiale actuale, dar 
fără enormele rezervoare 
cu reacție care deocam
dată sunt indispensabile. 
Recordul de viteză atins 
vreodată de un avion cu 
reacție este de Mach 6,7.

x



Cuvântul liber

Programul „Formare în 
pedagogia socială” a fost 
demarat de Departamentul 
de formare profesională al 
Fundației Pestaiozzi la l 
septembrie 1999. El se 
derulează în cadrul a 4 
seminarii a câte 5 zile 
(însumând 40 de ore), în zone 
reprezentative din punct de 
vedere geografic. Programul 
presupune atât noțiuni 
teoretice cât și aplicații 
practice pentru a cunoaște 
specificul muncii 
pedagogului social în 
instituțiile de protecție a 
copilului.

înscris în Programul 
de reformă privind 
protecția copilului 
„Formare în pedagogia 
socială” face parte 
dintr-un proiect mai 
amplu - „Integrarea 
socială a copiilor străzii 
și a celor
instituționalizați din 
România” - , lansat în 
ianuarie a.c. în aceiași timp 
este parte integrantă a 
programului „Copiii în 
situații extrem de dificile”, 
asistat de UNICEF. 
„Formare în pedagogia 
socială” este un proiect 
realizat la cererea 
Departamentului pentru 
Protecția Copilului din 
cadrul Guvernului României 
și se realizează în parteneriat 
cu Ambasada Elveției și în 
colaborare cu Reprezentanța 
specială a UNICEF în 
România.

Seminariile sunt susținute 
de profesori - formatori ai 
Fundației Pestaiozzi, 
specializați în formarea 
adulților în domeniul
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pedagogiei sociale, prin stagii 
de formare în instituții din 
Elveția. La Deva, penultimul 
din seria de 4 seminarii, 
alături de Corina Pop, lector, 
a fost prezentă la deschidere 
și Daniela Stan, 
coordonatoare de program 
din partea fundației. 
Organizarea aici a
programului s-a făcut la 
cererea Direcției Generale 
pentru Protecția Drepturilor 
Copilului Hunedoara-Deva.

„Formare 
in 

pedagogia 
socială”

- J
S-a solicitat acest lucru - 
preciza dna Floare Sav, 
director generai adjunct al 
direcției, - întrucât, spre 
deosebire de alte județe, la 
noi nu există centre 
universitare care să ofere 
posibilitatea formării 
pedagogice.

La această pregătire au 
participat 36 de persoane 
dintre care două din județul 
Arad și restul din 
Hunedoara: 8 șefi de centre 
de plasament și câte 3-4 
educatori, mai ales 
responsabili de module 
familiale, plus șeful 
serviciului protecție'de tip 
rezidențial din cadrul 
direcției. Există speranța 
ridicării calității muncii cu 
copilul în centre, cei care l-au

urmat aplicând cele 
învățate și transmițându-le 
și celorlalți colegi. Cursanții 
pot constitui un nucleu, un 
punct de pornire în 
formarea în continuare a 
personalului din centrele de 
plasament, seminarul fiind 
o formă de perfecționare 
inclusiv pentru absolvenții 
liceului pedagogic. Iar pe 
măsură ce vor trece prin 
asemenea cursuri de 

pregătire toți lucrătorii 
centrelor de plasament, 
se va schimba și 
mentalitatea lor, vor 
dispărea în timp 
diferențele între 
personalul rămas în 
case (învățători, 
educatoare, profesori) 
și cel venit după 
preluarea instituțiilor 
de către direcție și care 
nu are pregătire 
pedagogică (în unele 

cazuri având doar studii 
liceale). Cu acest prilej s-a 
lămurit și ce se înțelege prin 
..pedagog social”, noțiune 
echivalentă cu „educator 
specializat”.

Misiunea Fundației 
Pestaiozzi este de a sprijini 
activitatea instituțiilor de 
protecție a copiilor și 
tinerilor defavorizați prin 
schimbarea sistemului 
educațional din centrele de 
plasament. Fundația 
urmărește să-i ajute pe copii 
să dobândească acele 
capacități care să le permită 
accesul la „o viață 
independentă și
responsabilă”.

Viorica ROMAN

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 STRIGĂRE, 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 104.598 acțiuni, reprezentând 34,0668% din capitalul 
social al Societății Comerciale "SARMIS SA", cu sediul în Deva, județ Hunedoara, cod fiscal R 2094737, număr de 
înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/105/1991, având:

Obiectul principal de activitate: prestări servicii turistice, alimentație publică, cazare și alte prestații, turism 
internațional, agrement.

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 7.675.950 mii lei.
Structura acționariatului, conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 27.09.1999, este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 104.598 34,0668
PPM 18.119 5,9012
Soc. de asigurări UNITA SA Timișoara 184.321 60,0320
TOTAL 307.038 100,00

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

de 2.614.950.000 lei.
DOSARUL DE PREZENTARE/ FIȘA DE PFJEZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la 

Direcția Teritorială Județeană a Fondului Proprietății de. Stat Hunedoara, între orele 8-16. Dosarele de prezentare 
cumpărate anterior rămân valabile.

Ofertanții care doresc date și informații referitoare la SC “SARMIS" 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 261.495.000 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, respectiv în data de 16.12.1999, ora 11,00, acest termen fiind termen de decădere.

Deschiderea plicurilor ce conțin documentele de participare se va face în prezenta tuturor ofertantilor în data de 
16.12.1999, ora 12.

Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data de 17.12.1999, ora 10, 
când se va întocmi și afișa lista ofertanților acceptați.

LICITAȚIA CU STRIGARE va avea loc în data de 17.12.1999, ora 11, 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 Normele 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 se pot obține de la sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara - dna 
Elena Vlad, 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 - 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 115.542 acțiuni, reprezentând 
66,2489% din capitalul social al Societății Comerciale "RETEZATUL SA", cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 
11, județ Hunedoara,"cod fiscal R 2114788, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/10/1991, 
având:

Obiectul principal de activitate: comerț cu ridicata produse alimentare, comerț cu amănuntul. 
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 4.360.150 mii lei. 
Structura acționariatului, conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 20.09.1999, este:

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT
ANUNȚ PUBLICITAR 

Ofertă de vânzare acțiuni prin licitație cu strigare
Fondul Proprietății de Stat, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, 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 43,516 acțiuni, reprezentând 
39,9919% din capitalul social al Societății Comerciale ..Corvinul" SA cu sediul în Hunedoara, județ 
Hunedoara, cod fiscal R2126065, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului, J 20/52/1991, 
având:

Obiectul principal de activitate: alimentație publică și comerț cu amănuntul.
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului): 

2.720.300 mii lei
Acționar Nr. acțiuni %
FPS 115542 66,2489
SIF 11620 6,6626
PPM 47244 27,0885
Manager - -
TOTAL 174406 100,00

Valoarea nominală a acțiunii este de 25.000 lei/acțiune.
Prețul de pornire al licitației este de 23.840 lei/ acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la vânzare 

este de 2.754.521.000 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 “RETEZATUL" 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 3.750.000 lei. 
GARANȚIA DE PARTICIPARE de 288.855.000 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 termen fiind termen de decădere (15.12.1999, ora 14,00).

Deschiderea plicurilor cu documentele de participare se va face în prezența tuturor ofertantilor în data de 
15.12.1999, ora 15.

Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data de 16.12.1999, ora 
13,00, când se va întocmi și afișa lista ofertanților acceptați.

LICITAȚIA CU STRIGARE va avea loc în data de 16.12.1999, ora 14, 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 Normele 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 se pot obține de la sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara 
- dna Ana Szegedi, 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.

Structura acționariatului conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 05.04.1999, este:
Acționar Nr. acțiuni %
FPS 43.516 39.9919
SIF 52.723 48,4533
PPM 12.565 11,5474
Manager 8 0,0074
Total 108.812 100,00

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

de 1.087.900.000 lei.
DOSARUL DE PREZENTARE/FIȘA DE PREZENTARE a societății poate fi procurat zilnic de la Direcția 

Teritorială Județeană Hunedoara a Fondului Proprietății de Stat, între orele 8-16. Dosarele de prezentare 
cumpărate anterior rămân valabile.

Ofertanții care doresc date și informații referitoare la SC Corvinul 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 3.750.000 lei, garanția 
de participare de 108.790.000 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 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, respectiv în data de 13.12.1999, ora 11, acest termen fiind termen de decădere.

Deschiderea plicurilor ce conțin documentele de participare se va face în prezența tuturor ofertanților în data 
de 13.12.1999, ora 12.

Verificarea și analizarea documentelor de participare la Ijpitație se va face până la data de 14.12.1999, ora 
10, când se va întocmi și afișa lista ofertanților acceptați.

Licitația cu strigare va avea loc la data de 14.12.1999, ora 11.00, la sediul Direcției Teritoriale Județene 
Hunedoara.

In 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.

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 se pot obține de la sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara, 
d-na Rozalia Secașiu, tel. 054/211089 sau 2145Q3, zilnic intre orele 10-13.

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

http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
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ROMAAE DESPRE IADIA SI
9

PORTUGALIA
VAe fapt, să ne
Rr pregătim pentru 

lectura a două romane aflate 
între copertele aceleiași cărți. 
Inegale ca întindere, dar 
ambele ilustrând virtuțile 
unui narator de excepție, 
Nocturnă indiană și Susține 
Pereira sunt, se pare, două 
dintre cele mai izbutite creații 
ale lui Antonio Tabucchi. 
Evident, afirmația nu 
diminuează deloc valoarea 
celorlalte scrieri ale sale, 
chiar urmărind întreaga 
filieră de la debutul său cu 
romanul Piața Italia (1975) 
până la Capul pierdut al lui 
Damasceno Monteiro, ultima 
sa carte apărută în anul 1997. 
Dat fiind însă faptul că 
numele lui Antonio Tabucchi 
nu ne spune mare lucru, că 
din creația sa nu s-a tradus 
nimic la noi până în prezent, 
consider că este de datoria 
mea să pun la dispoziția 
cititorilor câteva succinte 
informații biobliografice... 
Antonio Tabucchi este italian 
de origine, după cum îl arată 
și numele, s-a născut în anul 
1943, în localitatea Vecchiano 
(undeva pe lângă Pisa), a 
absolvit studii de filologie, 
după terminarea cărora 
devenind cadru universitar în 
Genova, Florența și Pisa și 
predând cursuri de literatură 
portugheză. Urmând o

anumită...logică a lucrurilor, 
se căsătorește cu portugheza 
Maria Jose de Lancastre, 
ajungând ca, între anii 1987- 
1989, să ocup^funcția de 
director al Institutului Italian 
de Cultură din Lisabona... 
Deci, spuneam că a debutat în 
anul 1975, în continuare 
publicând mai multe volume: 
Mica Navă, 1978; Femeia din 
Porto Pini, 1983; Mici

gălăgios fi uneori superficial, 
cu spiritul indian așezat, mistic 
și încărcat, măcar teoretic, de 
tarele unor concepte existen
țiale aparte. Inventivitatea și 
slalomul pe care le practică 
salvează situația, însă nu 
totdeauna fără a recurge la 
parabole și aspect lesne de 
verificat chiar de la primele 
pagini ale povestirii-roman și 
în continuare. O latură a

Antonio Tabucchi: NOCTURNĂ INDIANĂ. 
SUSȚINE PEREIRA 

Editura Univers, București, 1999

echivocuri fără importantă, 
1985 (pentru care i se acordă 
premiul Selezione Campiello); 
Linia orizontului, 1986; 
Zburătoarele lui Beato 
Angelico, 1987; Dialogurile 
întrerupte, 1988; Un cufăr 
plin de lume, 1990; îngerul 
negru, 1991; Vise de vise, 
1992; Recviem (în limba 
portugheză), 1992; Susține 
Pereira, 1994 și, evident, 
Nocturnă indiană (1984)...

Cum e și normal, acțiunea 
din Nocturnă indiană se 
petrece în India și mi se pare 
interesant modul cum înțelege 
(și poate) autorul să împace în 
mod rezonabil și credibil 
spiritul italienesc, debordant,

lecturii, deseori delicioasă, este 
ironia, o ironie aparent 
blândă, dar având plecarea 
dintr-un spirit de observație 
foarte bine dezvoltat și utilizat. 
Psihologic vorbind, persona
jele lui Tabucchi nu sunt 
complicate, începând cu 
șoferul de taxi și terminând cu 
recepționera de la hotelul 
Khajuraho. De altfel, descrie
rea lor exterioară și a mediului 
în care trăiesc sunt două 
elemente de greutate ale 
întregului text.

Păstrând proporțiile și 
făcând un salt de câteva mii de 
kilometri, ne situăm cu ajutorul 
celui de-al doilea roman tocmai 
în Peninsula Iberică. Iar pentru o

rapidă clarificare a lucrurilor, 
să ne folosim de un citat: 
“Susține Pereira că l-a 
cunoscut într-o zi de vară. O 
minunată zi de vară, inundată 
de soare, în care abia, iar 
Lisabona scânteia. Deci, ne 
aflăm la Lisabona și la primele 
“acorduri” ale romanului 
Susține Pereira. Personajul 
principal, care a dat și titlul 
scrierii, este un ziarist care 
traversează meandrele unei 
existențe marcate de 
întâmplări aproape nevero
simile ocazionate și de un 
context politico-social deosebit: 
instaurarea dictaturii lui 
Salazar (1932). Fără să mai 
intru în alte amănunte, cred că 
edificatoare este referirea la 
roman a însuși autorului său. 
Spune Tabucchi: “Pereira este 
un roman ce reexaminează 
istoria trecutului nostru 
apropiat, pentru a oferi 
eventuale elemente de 
meditație asupra prezentului ” 
(p.22I). Beneficiind de o 
traducere pe măsura valorii 
sale (Adina Teodorescu - 
Nocturnă indiană și 
Margherita Dorissa - Susține 
Pereira), cartea se relevă ca un 
contact interesant cu un 
moment din istoria unei țări 
poate pentru cei mai mulți 
dintre noi cu rezonanțe 
exotice...

Dumitru HURUBĂ

Z ........ >

Uneori trupul o ia razna 
spre o altă toamnă, 
inima îmi va cădea împreună cu frunza 
ce o urmăresc din luna mai, 
va pluti prin aerul zilei
până la picioarele secolului viitor...

Doamne,
risipite îmi sunt gândurile
ca mâna poetului
înaintea minunii...

Din când în când bate cineva în fereastră, 
am chiar senzația că exist, 
astăzi, poate, m-a căutat Dumnezeu, 
uneori
sunt cochilia de broască țestoasă 
în care se retrage lumea...

k Constantin STANCU .

poet bunedovecin Sub candela

este 
acei 

de 
prin

Lacrima poezieiGheorshe 
HĂRĂU 
unul din 
purtători 
lumină
cunoscut, care 
nu pot să ardă 
doar pentru ei 
înșiși. Deoarece 
cuvântul este 
liber, mă bucur 
firesc invi- 
tându-vă să-l 
cunoașteți.

E. EVU

i

Când prăsesc prin vânturi pehlivanii 
Zămislind cutia cu zâzanii
Și castele false-n false spânii, 
Când pustiul naște albe cranii 
Și stăpânii veacului sunt banii, 
Când avarilor H se cer danii
Și analfabeților, cifanii,
Când vor să voteze mitocanii 
Cum să stingă focul, piromanii, 
Când la stână, lupii sunt ciobanii, 
Când peruci și farduri vând băcanii. 
Când Satan își înmulțește fanii 
Semănându-le-n priviri pierzanii, 
Poezia lumii-și plânge anii:
- EH, Eli, lama sabachtani?

Plânge, Doamne, din adânc
Menestrel cu harfa sacră 
Atârnată la oblânc, 
Condor ferecat în lacră.
Menestrel cu chip de ceară,
Pelerin printre năluci,
Lasă iernilor să ceară
Vămuire pentru cruci.
Clopotele cu ambrozii
Peste jug să le răstorni
Când profeții și irozii
Se vor boteza licorni.
Vâ/ve-n noapte, păsări stranii 
Barzi, aezi vor răstigni, 
Temple arse pe litanii 
Fulgerate vor mocni 
Arhitrava umbrei poartă 
C/ipe-n colb rostogolite, 
Drumul zăvorât de poartă, 
Candele încărunțite.

Gheorghe HĂRĂU

------------ •---------------------------------------------------- • • ■■■—->

Adiieirii dliiir ...... 
ccipiiilauriiai 

ui Iții im ui II ui ii veac
Me apropiem de “rotunjirea" cronologiei erei creștine 

sub cununa a două mii de ani. Un secol, ultimul din 
mileniul acesta, se va săvârși în uriașa tălăzuire iscată de 
banchetul unei întregi civilizații anesteziată de 
beatitudinea jubileului. Când se va fi născut acest veac? 
Mai știe cineva despre durerile facerii și tumultul în care 
își va primit botezul secolul XX?

lată motivul pentru care, începând cu numărul de 
față, vă propunem experimentarea unei incursiuni până 
dincolo de genunea ireversibilă a timpului, însoțindu-ne 
tocmai în fremătătorul miez al lumii începutului de veac. 
Un periplu menit să descopere trecutul, ațipit cu tâmpla 
de clipe între rafturi grele de biblioteci, prilejuind 
dezvăluirea mirajului de culoare a acelor vremi așa cum 
se reflectă ele în arabescul de cuvinte prins în paginile 
cronicilor și gazetelor transilvane.

Deschiderea seriei acestor scurte evocări îi va reveni 
publicației brașovene "Gazeta Transilvaniei”. La rubrica 
“Știrile zilei”, din nr. 2/4 ian. 1900, regăsim ecoul inițiativei 
unei contribuții bănești, totalizând 21 de coroane, "în 
favoarea reînnoirii bisericii române din Deva". Acest gest 
a fost susținut financiar de către Francisc Hossu - Longin, 
Dionisiu Ardelean și George Romanul - protopop.

După numai doi ani ziarul “Libertatea" din Orăștie, în 
nr. 45/ 19 octombrie 1902, anunța - “biserica din Deva, 
frumos renovată, urmează a se târnosi duminică, 9 
noiembrie 1902". Cu acel prilej “tinerimea română din 
oraș”, între care și dl Aurel Vlad, dr. Iustin Pop, 
organizează o petrecere cu dans în sala “Redout” din 
Deva, sumele colectate urmând să fie folosite în scopul 
decorării interioare a lăcașului de cult. Au subscris atunci 
cu donații Gheorghe Pop de Băsești și Alexandru Șuluțiu.

Mai târziu, acești ctitori de biserici la Deva își vor fi 
împletit inimile cu statornicia gorunilor la temelia zidirii 
Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

Dorin PETRESC
L ................    J

/--------------------------------------
Nu cred că există, după 

știința mea, un poet român 
care să fi parcurs de-a lungul 
carierei sale poetice mai 
multe etape lirice și trasee 
topice decât Ștefan Augustin 
Doinaș. Practic, opera sa 
poate reconstitui o autentică 
hartă semantică a căutărilor 
și orientărilor poeziei, din 
perioada postbelică până 
astăzi.

Cu greu ne putem 
imagina panorama literaturii 
actuale fără importanta 
contribuție pe care a avut-o 
Doinaș (ca, de altfel, și Geo 
Dumitrescu) la descoperirea 
și promovarea atâtor poeți ai 
generațiilor ’70 și ’80. El este 
unul din factorii activi de 
influență asupra poeziei care 
s-a scris la noi înmltimii 30- 
40 de ani.

Debu'ând editorial cu 
“Cartea mareelor”, Doinaș a 
scris Ia început o poezie 

k_________________________

Z? Putiul pwzM cu timpul (l)
baladescă, de orientare 
neoclasică, iscată sub semnul 
inspirației pure, al extazului 
panteist și al contemplației 
apolinice, unde mesajul 
părea subordonat armoniei 
muzicale a textului poetic - 
de o perfecțiune geometrică. 
Acestei modalități neoro- 
nfantice de expresie lirică i se 
adaugă mai târziu o poezie 
cerebrală, elaborată și 
“rece”, deseori livrescă, dar 
și o poezie traversată de mari 
tristeți și interogații 
metafizice. Să mai amintim 
scrierile sale cu ton ironic 
sau poemele scrise sub forma 
enunțului lapidar, aforistic, 
“în spirit de haiku”.

Ediția pluriiingvă a 
antologiei “Paradise cock
tail” (ed. Helicon, 1999)

reface la scară redusă tot 
acest impresionant itineraru, 
ușurând reconstituirea unui 
traiect poetic foarte divers.

In prima parte a sa, 
cartea reia o serie de poeme 
devenite deja clasice (“Omul 
cu compasul”, “Caii”, 
“Mistrețul cu colți de argint” 
sau “Vânătoare cu șoim”). 
Discursul este solemn și 
strofele îmbracă aura 
metaforică mitologizantă 
care a consacrat identitatea 
spirituală a unui poet cu 
timbru inconfundabil, mereu 
preocupat de profunzimile 
limbajului, de latura 
inițiatică a poeziei, ca mijloc 
de cunoaștere, dar și ca 
formă supremă a artei 
literare.

Citez din poemul care

deschide cartea, intitulat 
“Caii”, unde o “banală” 
herghelie dobândește prin 
pana lui Doinaș semnificația 
unei întregi lumi primare în 
continuă și neliniștită 
transformare; lumina aduce 
cu sine viziunea genezică a 
unui univers fabulos. Efectul 
mantramic al textului induce 
în mentalul cititorului 
intraductibilul fior al marii 
poezii: “Vântul se naște- 
acum din nări, nechezuri/ 
rostogolesc pe boltă 
bolovanii/ de tunete, pupila- 
i biciuită/ de putrede-arătări 
și cucuruzuri,/ din pâlnii de 
urechi sar brotăceii/ și curg 
în iarbă ca o sare verde./ Și 
iată-sufocați de fugă, mânjii/ 
fătați mereu sunt iarăși trași 
în burtă,/ din urme de copite

ca din vulve/ irump rănite 
ciocârlii, și triburi/ de lobode 
și seminții de ierburi/ se simt 
de-odată parcă-mpuținate,/ 
mireasma țării, acră, se 
lățește/ peste fruntarii, 
noaptea-i uzurpată./ Iar ce 
rămâne îndărăt e numai/ o 
preveșteală zdrențuită, 
giulgiul/ pământului în somn 
de sânziene...”

Aspirația spre o altă 
ordine, spre o lume a 
Logosului și a echilibrului 
pythagoreic - în care 
lucrurile au “un tainic chip, 
fără rutină și mișcare” - 
transpare în “Omul cu 
compasul”, poem ce rezistă în 
timp celor mai exigente 
cerințe estetice. Pustiul 
existențial este transfigurat 
de mâna de maestru a

poetului, înarmată cu un 
compas “Inginer de armonii 
și cocostârc al zborurilor 
line”: Aici, acest inel de 
care-ncerc/ să prind rotirea 
stelelor în spațiu/ medalie 
de foc și magic Cerc/ lui 
însuși hrană crudă și 
nesațiu/ Iar dincolo, ca 
simbol înțelept/ un cerc de 
raze cu foița clară/ 
Triunghiul către care mă 
îndrept/ la dangătele 
“bronzului de seară”. 
Spațiu] delimitat de liniile 
imaginare ale compasului 
este unul atemporal, 
alcătuit din semne 
arhetipale: cercul simbo
lizează infinitul și 
împlinirea ființei, triunghiul 
sugerează trinitatea divină, 
aici invocată liturgic la 
sunetul “bronzului de 
seară.”

loan EVU 
_______________________J
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Alcatel a semnat cu RomTelecom un contract de 
116 milioane de euro pentru livrarea de 
echipamente destinate dezvoltării rețelei 

naționale de telefonie fixa
t

Compania franceză Alcatel a semnat cu operatorul de 
telecomunicații RomTelecom un contract în valoare de 116 milioane 
de euro, care prevede livrarea de echipamente destinate dezvoltării 
rețelei naționale de telefonie fixă. “Este un contract-cadru, eșalonat 
pînă în 2004, care are în vedere, în principal, instalarea a cel puțin 
650.000 de linii telefonice noi în centrale digitale de tip Alcatel", a 
declarat agenției MEDIAFAX Dan Bedros, președinte-director 
general al societății Alcatel Network Systems România. în afară de 
echipamentele de comutație, Alcatel va livra RomTelecom și 
echipamente de transmisiuni SDH.

Prin documentul semnat, Alcatel se angajează ca tehnologia 
furnizată companiei naționale de telecomunicații să fie de ultimă 
oră. “Contractul reprezintă continuarea și dezvoltarea relațiilor 
de colaborare dintre Alcatel și RomTelecom, începute în urmă cu 
peste opt ani. Acesta este primul contract major semnat de 
Alcatel cu noul management de la OTE, instalat după privatizarea 
RomTelecom”, a afirmat Emil Visloguzov, director comercial al 
Alcatel Network Systems România.

Alcatel este prezentă în România din 1991, iar valoarea totală a 
investițiilor realizate de companie în sectorul românesc de 
telecomunicații depășește 40 de milioane de dolari. Numărul 
angajaților din România ai companiei Alcatel se ridică la 750 de 
persoane, iar activitatea sa acoperă întreg spectrul industrial: 
cercetare-dezvoltare (unde lucrează peste 200 de ingineri), 
fabricație-instalare, sisteme de telecomunicații complexe, realizare 
de proiecte la cheie și servicii de telecomunicații. De asemenea, în 
România funcționează un centru de training Alcatel pentru statele 
din regiune. Alcatel România “exportă" specialiști de înaltă calificare 
în peste 50 de state pentru realizarea proiectelor grupului Alcatel.

Peste 250 de cetățeni români au comis, 
în luna octombrie, infracțiuni pe 

teritoriul altor state
Un număr de 264 de cetățeni români au comis infracțiuni pe 

teritoriul altor state, în luna octombrie, informează Biroul Național 
Interpol. Dintre cele 3.116 de infracțiuni semnalate de polițiile altor țări 
sau de Secretariatul General Interpol, 211 au fost săvârșite, în 
străinătate, de către români. Ei au fost implicați în 115 furturi și tâlhării, 
77 de falsuri privind identitatea, 37 de cazuri de trecere frauduloasă 
a frontierei, cinci înșelăciuni, cinci cazuri de proxenetism și prostituție, 
trei falsificări de monedă, două infracțiuni la regimul stupefiantelor.

Țările în care românii au comis mai multe infracțiuni sunt: 
Austria - 48 de cazuri, Germania - 47, Italia - 44, Belgia și Elveția 
- câte 26 de cazuri, Ungaria - 21, Turcia - 17, Croația - 15, 
Iugoslavia - 13, Franța și Grecia - câte 11 cazuri, Canada - 10, 
Spania și Ucraina - câte 7 cazuri.

Costul unui pașaport se majorează 
cu 7.000 de lei

Costul unui pașaport se majorează cu 7.000 de lei, astfel 
încât suma totală pentru obținerea documentului se va ridica la 
407.000 de lei, informează Direcția de profil din cadrul Minis
terului de Interne.

Din valoarea totală care trebuie achitată la CEC, 315.000 de lei 
reprezintă taxa consulară, care rămâne neschimbată, precizează 
Direcția Generală de Pașapoarte, Străini și Probleme de Migrări.

Taxa consulară este achitată în contul bugetului de stat, iar 
diferența de 92.000 de lei - în contul RAAPPS.

Solicitanții care au achitat deja taxa de emitere a pașa
portului și care au cerut eliberarea acestuia după ziua de 8 
noiembrie, vor trebui să achite și diferența de 7.000 de lei, 
precizează Direcția Pașapoarte.

Vineri,
12 noiembrie

TVR I

9.00 TVR lași 11.00 TVR 
Cluj-Napoca 12.00 Rock la 
miezul nopții (r) 13.00 TVR 
Timișoara 14.00 Jurnal
14.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 15.30 Emi
siune în limba germană 
18.05 Jumătatea ta (cs) 
19.00 Avanpremieră Știri 
19.05 Amintiri din secolul 
20 19.10 Sunset Beach (s, 
ep. 570) 20.00 Jurnal. 
Știrea zilei. Sport. Meteo 
20.55 Doi băieți, o fată și o 
pizzerie (s, ep. 7) 22.35 
Omul de nicăieri (s) 23.25 
Jurnalul de noapte

TVR 2
9.20 Arhimedia (r) 10.05 

Limbi străine. Spaniolă
10.30 O familie ciudată (s) 
11.00 Familia Simpson (s)
11.30 Trupa DP 2 (mag. 
muz.) 13.00 Ultimul tren 
14.00 TVR Craiova 14.30 X________ __ _________

TVR Cluj-Napoca 15.00 Ob
sesia (s, 2 ep.) 16.30 Santa 
Barbara (s) 17.15 Miracol (r) 
17.45 Bijuterii muzicale 19.15 
Special ’98 (do) 20.15 De la 
lume adunate... 21.00 Per
deaua de foc (f. Franța 1998)

ANTENA 1

10.00. Știri 11.00 Hotelul 
New Hampshire (co. SUA 
1994) 13.00 Știrile amiezii 
13.15 Pretender (s) 14.00 
Decepții (s) 15.00 Luz Maria 
(s, ep.' 144, 145) 17.00 Știri 

17.25 Dragostea învinge (s) 
19.00 Observator 20.00 
Domnișoare de onoare (co. 
SUA 1988) 22.00 Observator 
23.00 Colecția Jackie Chan: 
Misiune fantastică (f.a. Hong 
Kong 1981)

PRO TV

7.00 Bună dimineața, 
PRO TV e al tău! 10.45 Arca 
lui Noe (r) 12.30 O căsnicie 
perfectă (s) 13.50 Ani de liceu 
(s, ep. 50) 14.15 Miracolul 
tinereții (s) 14.45 Familia

Programe TV - sâmbătă și duminică
SÂMBĂTĂ

13 NOIEMBRIE

TVR I
9.00 Mica sirenă 

(d.a) 10.00 Cartea de 
folclor 12.00 Garan
tat 100%! 13.30 Lu
mea și noi 16.30 Răz
boi împotriva mafiei
17.15 Teleenciclope- 
dia 17.55 Marea 
schimbătoare (s, ep. 
2) 19.00 Perechea
potrivită 19.30 Carol 
și compania (s) 20.00 
Jurnal. Meteo. Sport
20.30 Surprize, Sur
prize (div.) 23.25 Săp
tămâna sportivă

TVR 2
9.00 Osia lumii

10.30 Cireșarii (s, ep. 
8) 11.10 Videoclipuri
11.30 Quasimodo 
(d.a) 11.50 TVR Timi
șoara 13.30 Roadele 
mării (s, ep. 1) 14.30 
Atlas 15.00 Edith Piaf 
(do) 15.50 Un cântec, 
o glumă (div.) 16.00 
Obsesia (s, ep. 53) 
16.45 Santa Barbara 
(s) 17.30 Studioul șla
gărelor 18.05 Viața 
sălbatică din Panama 
(do) 20.20 TeatruTV 
22.00 Fotbal Meci 
din Campionatul Spa
niei (d)

ANTENA I
8.30 Desene ani

mate 9.00 Secolul 
femeilor (-do) 10.00 
Casa de piatră 11.00 
Orient Express 
(talkshow) 13.00 Cu 
Țopescu de la A la

Bundy (s) 15.15 Nisipurile din 
Miami (s) 16.00 Tânăr și 
neliniștit (s) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.30 Spitalul Chicago 
Hope (s, ep. 15) 18.30 
Urmărire generală 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 
Dosarele X (s, ep. 129) 21.30 
Profiler - psihologia crimei 
(s, ep. 11) 22.25 Știrile PRO 

TV 22.30 Chestiunea zilei

ACASĂ

7.15 - 12.30 Filme și 
seriale (reluări) 14.15 Viața 
noastră (s) 15.00 Dragoste 
și putere (s) 15.30 Renzo și 
Adriana (s) 16.30 Luz Clarita 
(s) 17.30 Rosalinda (s) 18.30 
Angela (s) 19.30 Acasă la 
bunica 19.45 Cartea cărților 
(d.a) 20.30 înger sălbatic (s)
21.30 Sânge din sângele 
meu (s) 22.30 Cleptomanul 
de pe strada Hickory (f.p. 

Anglia 1995)

PRIMA TV

8.00 Dimineața cu Prima 
12.00 Bogați și celebri (r)

infinit (mag.) 13.30 
Fotbal Divizia A 
Ursus: Steaua
Extensiv (d) 16.00 
Fotbal Astra - FC 
Brașov (d) 18.00
Dragostea învinge 
(s) 19.00 Observator 
20.00 Scut uman (f.a. 
SUA 1991) 22.30
Nopți albe (dramă 
SUA 1985)

PRO TV
8.00 Super Abraca

dabra 11.00 Destine 
celebre 12.00 Pro
feții despre trecut 
12.55 Știrile PRO TV
13.25 O propoziție
pe zi 13.35 Ce se 
vede 14.20 Chestiu
nea zilei 15.00 Le 
Monstre (f) 16.45
Echipa mobilă 17.00 
Beverly Hills (s)
19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Cupidon (s, ep. 
10) 21.00 întâlnire cu 
Venus (co. SUA ’91) 
23.00 Procesul
etapei

DUMINICĂ
14 NOIEMBRIE

TVR I
9.00 Ursulețul

Winnie (d.a) 11.00
Viata satului 13.30 De

I

luni până duminică
14.15 Divertisment 
16.00 Lumea bărbați
lor (s) 16.55 Blanke- 
nese (s, ep. 7) 19.00 
Perechea potrivită 
20.00 Jurnal. Meteo
20.25 Duminica 
sportivă 21.50 Jack 
(co. SUA 1996) 23.30 
Jurnal

13.00 Politica de mâine (r) 
15.00 Exploziv (r) 15.30 
Tradiții (r) 16.00 Viața în di
rect 17.00 Celebri și bogați 
(s, ep. 186) 18.00 Știri 19.00 
Karaoke Show 20.00 
Alegeți filmul 21.30 Real TV 
22.00 Știri 22.45 Revista 
presei

10.00 Din nou tineri (co. 
SUA ’98) 12.00 în căutarea 
dragostei 2 (f. romantic SUA 
1997) 13.45 Războinicii 
stelari (s) 14.15 Un pisoi la 
Hollywood (f. d.a. SUA 1997)
15.30 Aventură de-o noapte 
(dramă SUA 1997) 17.15 
Alergătoarea (dramă SUA 
1996) 18.30 Magna cum 
laude (dramă SUA ’94) 20.30 
Sunchaser (dramă SUA ’96)
22.30 Vremea răfuielii (dramă 
SUA ’97) 0.15 Jurnalul 
Pantofului Roșu (s. er.)

TELE 7 DEVA 
(canal 34 UHF)
7.00 Știri 7.10 Bună dimi

neața, România 9.00 Știri lo
cale (r) 9.15 Deva Mix (r) 10.30

TVR 2
9.00 Orizont spiritual

9.30 Napoleon (do, p. III)
10.15 Videoclipuri 10.30 
Cireșarii (s, ep. 9) 11.10 
Arca lui {ioe 11.40 TVR 
lași 14.30 Mapamond 
15.00 Roadele mării (s) 
16.00 Obsesia (s, ep. 
54) 16.45 Santa Barbara 
(s) 17.30 Timpul trecut 
(do) 18.30 Documentar 
istoric 22.05 Cu sânge 
rece (f.a Germania 
1987)

ANTENA 1
8.00 Spiritualitate și 

credință 9.00 Teo și 
Mircea Șou 10.00 God
zilla (s, ep. 19, 20) 10.45 
Aventurile lui Sindbad 
(s, ep. 8) 11.30 Buni 
prieteni 11.40 Seria 
Stan și Bran: Călătorie 
de plăcere (co. SUA 
1929) 13.00 Duminica în 
familie 14.00 Fotbal: 
„U” Craiova - Rapid (d) 
18.00 Dragostea învin
ge (s) 19.00 Observator
22.30 Meciul meciurilor

PRO TV
9.00 Super Abraca

dabra 9.30 Lassie II 
(s, ep. 17) 11.00 Des
tine celebre: Mata 
Hari 12.00 Profeții 
despre trecut 13.50 
Prețul corect (cs) 
14.20 Chestiunea zilei 
15.00 Tha Toy (co. SUA 
’82) 16.45 Echipa
mobilă 17.00 Beverly 
Hills (s) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Cupidon 
(s, ep. 11) 21.00 Anna 
Karenina (dramă SUA 
1997) 23.00 Procesul 
etapei

Dintre sute de ziare (r) 11.15 
Secția de poliție (r) 12.00 
Linia întâi (r) 13.00 Cântecul 
și casa lui (r) 14.00 Medici la 
datorie (s) 15.00 Știri 15.30 
Cocktail Domino 17.00 O 
singură viață (s) 17.30 Deva 
Mix 18.00 Știri 18.10 Lou 
Grant (s) 19.00 în justiție 
20.00 Telejurnal 20.45 Știri 
locale 21.00 Dintre sute de 
ziare 22.00 Dincolo de 
aparențe - talkshow 23.20 
Tentații 0.00 Știri locale

PRO TV - DEVA
06.15-07.00 Știri și 

producții proprii (reluare) 
07.00 - 10.00 “Bună dimi
neața, PRO TV e al tău!” 
(coproducție+cabinâ) 17.00-
17.30 Știrile PRO TV 
București (coproducție și in
sert Știri Deva) 19.30-20.30 
Știrile PRO TV București 
(coproducție și insert Știri 
Deva)

Redacția nu-și asumă 
modiflcările ulterioare 
intervenite în programele 
postuqlorTV.

Vineri,
12 noiembrie
3 BERBEC
în aceste zile în viața 

doamnelor au o foarte mare 
importanță discuțiile cu 
prietenele, fapt pentru care 
vă cam neglijați partenerul. 
Nu-i mai dați astfel de motive 
de supărare.

3 TAUR
Strângeți-vă paltonul în jurul 

trupului, rezemați-vă de 
trunchiul unui copac bătrân și 
cugetați la comportamentul dv. 
și la relațiile cu ceilalți.

3 GEMENI
Veți avea o zi cu multe 

momente tensionate și certuri. 
Nu sunt șanse de îmbună
tățire a situației materiale. Fiți 
în continuare prudenți și pre
văzători.

3 RAC
Necazul este că sunteți un 

pic cam nerăbdători și dacă 
lucrurile nu se conturează 
cum ați dori nu căutați vina în 
dv. înșivă, ci dați vina pe colegi 
sau pe împrejurări; mai 
gândiți-vă...

O LEU
Această zi va fi deosebit 

de tensionată pentru toți nativii 
zodiei. Cei născuți în prima 
decadă trebuie să fie mult mai 
raționali, în timp ce ceilalți 
trebuie să fie prudenți în 
afaceri.

3 FECIOARĂ
Sunteți mai închiși în dv., mai 

singuratici. Aveți impresia că 
nimeni nu vă poate ajuta. V-ați 
scufundat în melancolie și nu 
mai acceptați nici invitațiile 
prietenilor.

3 BALANȚĂ
Ca să vă simțiți în siguranță 

vreți să aveți o relație mai 
profundă și sunteți fericiți 
dacă simțiți că partenerul vă 
aparține în totalitate. La locul 
de muncă fiți mai conciliant.

3 SCORPION
Doamnele din Scorpion vor 

să iasă în evidență la locul de 
muncă și muncesc din plin iar 
colegii sunt invidioși. Până la 
urmă însă vor avea parte și de 
recunoștința șefilor.

3 SĂGETĂTOR
Cei născuți în zile impare ar 

trebui să încerce să se 
concentreze mai mult asupra 
sarcinilor pe care le au de 
îndeplinit. Slăbește încrederea 
în propriile forțe.

3 CAPRICORN
Există pericolul de a nu fi 

capabili să vă împăcați viața 
profesională cu cea 
personală. Nu sacrificați una 
pentru cealaltă, acum trebuie 
să fiți diplomați.

3 VĂRSĂTOR
Puteți spera într-o nouă zi 

plăcută și plină de succes. Cei 
din primele două decane se 
descurcă foarte bine pe toate 
planurile și își fac datoria cu 
entuziasm-

3 PEȘTI
Ziua de astăzi este una a 

planurilor magistrale. Intuiția 
funcționează fără greș, 
deoarece perioada e favo
rabilă afacerilor și mane
vrelor.
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VANZARi 
CUMPĂRĂRI

• Vând 5200 mp teren cu 
deschidere la șosea, lângă 
Băile Călan. Informații tel. 
625767(7757)

• Vând pământ intravilan, 
posibilități gaz, apă. Tel. 
214214,224710(7765)

• Vând apartament 2 
camere în comuna Dobra. 
Tel. 283351. (7643)

• Vând garsonieră, zona 
Dorobanți, fără intermedieri. 
Tel. 230499 (7813)

• Vând apartament 2 ca
mere, decomandate, tel. 
215597, 092/228491 (7759)

• Vând spațiu comercial 
superamenajat la parterul 
blocului B5, ap.1, str. General
Vasile Milea, Brad. Tel. 054/ 
655751, până la ora 18. 
(7817)

• Vând Alfa Romeo 33, 
1,7, injecție, 1987. Stare 
foarte bună. Tel. 094/917633 
(6342)

• Vând Renault 11 D, 
1986, înmatriculat, 3000 DM, 
tel. 094/825811 (7741)

• Vând autoturism VW 
Golf II Diesel, an fabricație 
1984, numere provizorii, tel. 
092/275413(7758)

• Vând tractoare 25, 35, 
45, CP și pluguri două brăz- 
dare și trei brăzdare, pentru 
445 și alte utilaje la co
mandă. Informații Bretea 
Strei (fost dispensar vete
rinar). Tel. 094/290150 (6942)

• Vând tractor U650, fabri
cație 1989, tel. 092/552984 
(6943)

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

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

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

• Vând și montez parbrize 
pentru autovehicule autoh
tone și import pentru orice 
tip de mașini (autoturisme, 
autobuze, autocamioane și 
dube), atelier str. I.L. Cara- 
giale, nr. 20, fosta fabrică de 
conserve. Tel. 092/321691 
sau 092/581860 (6120)

• Termoprofil SRL, prin
depozitul din Deva, comer
cializează plafoane suspen
date Donn, gips carton, 
structură galvanizată, vată 
minerală Tel, ferestre și uși 
PVC. Informații la tel. 054/ 
625110, 054/243557, 092/ 
740048(7732)____________

• Vând, decodez și repar
celulare GSM, rapid și 
ieftin. Tel. 094/859958 
(6343)___________________

• Vând mobilă stil, veche. 
Tel. 054/213503, după ora 16 
(6345)

092/403869 (7566)________
• Vând en gros haine și 

încălțăminte second-hand, 
sortată, pe categorii, fără 
rebut, de sezon. Informații 
tel. 094/635592 (7565)

• Vând dubiță Mercedes 306 
D, 2200 cmc, RAR, numere 
noi, stare bună, 6500 DM, 
negociabil. Tel. 213308 (7805)

• Vând telefoane celu
lare, noi, Bosch, Motorola, 
Panasonic, Nokia, Philips, 
Siemens. Decodez GSM. 
Tel. 092/258121 (7807)

• Vând foarte convenabil
4 mașini cusut industriale, 
Deva, tel. 213476, 626698 
(7808).___________ ,

• Vând 1 butoi vopsea velur 
maro, un video cu 15 casete, 
romane vechi, magnetofon
TESLA, TV color. Tel. 094/ 
816031(7818)

• Vând mobilă bucătărie, 
mașină de spălat automată, 
masă de televizor cu vitrină. 
Tel. 220443. (7765)

• Vând dovleci pentru 
porci, preț negociabil, co
muna Cîrjiți, nr. 15, tel. 
626110(7762)

închiriază 
spatii 

comerciale
Informații la tel. 092-239.880 
Solicitări la fax 058-816.382

Ești în UNIREA, deci exiști!
INCHlRIEgF^?

• Ofer spre închiriere 
apartament 2 camere, parter, 
ultracentral Deva, persoane 
fizice sau firmă. Tel. OS'1' 
213503, după ora 16. (6345:

• Ofer pentru închiriere 
apartament mobilat, central, 
fără intermediari. Tel. 216399 
(7806)

• Ofer de închiriat spații 
pentru depozite și birouri în 
complexul de depozite al 
societății Sapruc, str. Ate
lierelor, nr. 1. Tel. 214591, 
094/693125,232226,233454 
după ora 21,30. (7810)

• Ofer spațiu pentru în
chiriere, 76 mp, pentru de
pozit en-gros (alte utilizări). 
Tel. 620915(7764)

OFERTE DE
SERVICII <1

• Efectuez transport cu 
camion 5 tone și microbuz 
17 tone, preț convenabil. Tel. 
094/524466(26344)

• Angajăm operator calcu
lator contabilitate, evidență 
primară. Tel. 054/219300, 
230793, până la ora 16. (7814)

• Angajăm lucrător gestio
nar pentru magazin mixt 
Boholt. Informații la tel. 
668260. (7760)

• Teatrul de Revistă Deva 
organizează concurs pen
tru ocuparea următoarelor 
posturi: dirijor orchestrator, 
artist plastic (scenografie). 
Concursul va avea loc în 
data de 29 noiembrie 1999, 
ora 10, pentru dirijor și în 
data de 30 noiembrie 1999, 
ora 10, pentru artist plas
tic. Informații suplimentare 
la tel. 054/215344 (7763)

• Teatrul de Revistă Deva 
organizează concurs pen
tru ocuparea postului de 
contabil șef. Concursul va 
avea loc în data de 26 
noiembrie 1999, ora 10, la 
sediul instituției din Deva, 
str. 1 Decembrie, nr.15. 
Informații suplimentare la 
tel. 054/215344 (776)

PIERDERI

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Beldea Marian, îl 
declar nul. (7571)

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Nicoară Ștefan. îl 
declar nul. (757)

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Trofin Virgil. îl 
declar nul. (7573)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Muscar llie. îl declar 
nul. (7574)

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Popa Ion. îl declar 
nul. (7575)

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Grecu Adrian. îl 
declar nul. (7576)

^COMEMORĂRI

• Cu aceeași durere și 
tristețe amintim că se îm
plinește un an de la 
trecerea în eternitate a 
dragului nostru

LOGHIN CRIȘAN
Slujba de comemorare 

va avea loc sâmbătă, 13 XI, 
ora 8, la Catedrala Ortodoxă 
“Sf.Nicolae" Deva. 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace! Familia (7811)

• Cu durere în inimă 
amintesc celor care l-au 
cunoscut pe soțul meu, 
morarul din Simeria 
Veche,

IOAN SAMOILESCU
că în 13 noiembrie 1999 se 
împlinesc 8 ani de la deces 
și 6 luni de la decesul 
mamei mele

MARIA SPINEAN
Bunul Dumnezeu să-i 

odihnească în pace! Silvia 
și familia. (7804)

• S-au scurs 6 luni de la 
despărțirea de iubitul nostru 
soț, tată și bunic

MARIAN FILIMON
Cei care l-au cunoscut pot 

lua parte la parastasul de 
pomenire duminică, 14 no
iembrie 1999, la biserica 
ortodoxă din Ilia. Veșnic vei 
rămâne în inimile noastre. 
Fam. Zbegan și Suba. (7832)

DECESE

• Fiica Adriana și gine
rele Eugen cu adâncă du
rere anunță trecerea în ne
ființă a celui care a fost

VASILE RUSU
un om de înaltă noblețe 
sufletească. înhumarea are 
loc astăzi 12 noiembrie, ora 
13, în cimitirul ortodox - 
Călugăreni - Eroi. Corpul 
neînsuflețit se află depus la 
Casa mortuară Deva (str. 
Mihai Eminescu). Vei fi mereu 
în sufletul nostru. (7826)

• Cu adâncă durere soția Vi
oara împreună cu familia anun
ță încetarea din viață a celui 
care a fost un bun sot și tată

VLADIOSIF
în vârstă de 68 ani. Slujba 
religioasă are loc astăzi, 12 
noiembrie 1999, ora 12, la 
Casa Mortuară din Deva, iar 
înmormântarea va fi la cimitirul 
din comuna Zam. (7827)

• Familiile Roz Petru și Roz 
Cristian regretă trecerea în 
eternitate a celui care a fost

VLAD IOSIF
din Deva, un bun prieten al 
familiei noastre. Sincere 
condoleanțe familiei îndu
rerate. Dumnezeu să-l odih- 
nească în pace! (7829)

• Sindicatul energeticie- 
nilor din Rețele Electrice 
Hunedoara este alături de 
familia îndurerată de dispa
riția fulgerătoare, în urma 
unui tragic accident, a 
colegului nostru

COLIBĂȘAN IONEL
Fie-i țărâna ușoară! (7821)

• Noi, colegii de la Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane 
Deva, suntem alături de 
Adriana și Eugen Pescaru în 
greaua încercare pricinuită de 
trecerea în neființă a tatălui

VASILE RUSU
Dumnezeu să-l odih- 

nească în pace! (7812)

V “PATRIA” DEVA: 
Faimosul Paparazzo (12-15); 
Black Cat White Cat (16-18);

•t "FLACĂRA” HUNE
DOARA: W.W.W. - Mare nebu
nie în vest (12-18);

V “PARÂNG” PETRO
ȘANI: Legionarul (12-15); Se
cretul lui Bachus (16-18);

V “DACIA” HAȚEG: 
Mesaj de departe (12-15); 
Aventură în doi (16-18);

V “ZARAND” BRAD: 
Star Wars 1 (12-15); Vânătorul 
de vedete (16-18);

“PATRIA” ORĂȘTIE: 
Aventură în doi (12-15); Star 
Wars 1 (16-18);

V “LUCEAFĂRUL” 
VULCAN: Vânătorul de vedete 
(12-15); Legionarul (16-18).» - *

Dati-ne banii înapoi!

Asta cer cel ce și-au 
depus economiile la 

Bankcoop Orăștie
Mai multi cetățeni din Orăș

tie și împrejurimi merg zi de zi 
la sediul Bankcoop, filiala Orăș
tie, în speranța că, doar, doar 
își vor putea recupera banii 
depuși aici. Purtați pe drumuri 
de o bună bucată de vreme, 
oamenii au recurs la a-i scrie 
chiar președintelui României, 
primului ministru și guvernato
rului Băncii Naționale. “De ce 
ne-ați blocat banii noștri și nu 
pe .cei ai funcționarilor băncii 
care au dat credite pe ochi fru
moși cunoscuților? Dumnea
voastră protejați hoții și tâlharii. 
Iar noi, cei săraci și bolnavi, ce 
să facem? Venim în fiecare zi 
la sediul Bankcoop Orăștie ca 
să ne recuperăm din banii 
strânși cu greu ca să ne putem 
plăti căldura în timpul iernii. Din 
2 în 2 săptămâni mai primim 
câte 50.000 de lei, după ce de 5 
luni venim zi de zi și cerșim pe 
la porțile băncii. De ce blocați

SCAD SEMĂNĂTURILE IA GRÂU
Cea mai mare parte a lo

cuitorilor comunei Rapolt au 
gospodării individuale din care 
își asigură cele necesare tra
iului. Cu toate că în satele co
munei există 90 de tractoare, 
în ultimii ani cheltuielile numai 
cu semănatul au crescut foar
te mult făcând tot mai grea 
susținerea campaniei de se
mănat. In nenumărate cazuri 
țăranii din Rapolt au început să 
renunțe la lucrul pământului, 
întrucât, cum aveau să ne 
mărturisească cu amărăciune 
mai mulți săteni, numai pentru 
grâu costurile de semănat

Reparații de drumuri
Timpul nefavorabil din ultimii ani, dar mai ales ploile to

rențiale fac ca în zonele rurale drumurile să reprezinte o 
mare problemă pentru săteni și autorități. De cele mai multe ori 
bani nu există, iar ce se repară nu prea are șansă de viață, 
întrucât drumurile necesită lucrări de drenare și de con
solidare.

Prin eforturi și cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara 
Consiliul local Rapoltu Mare a obținut 50 de milioane de lei, din 
fondurile speciale pentru drumuri, bani cu care s-a reușit 
repararea drumurilor spre Bobâlna și Folt-Boiu. (C.P.)

Adrian spărgătorul
Cu ocazia cercetărilor efec

tuate de către lucrătorii Biroului 
Poliției Criminale privind pe Adrian 
Ludovic Boros, de 30 de ani, din 
Deva, arestat în altă cauză, reci
divist, s-a stabilit că într-o noapte 
a pătruns prin efracție în maga
zinul alimentar nr. 99, aparținând 
SC Alimentara SA Deva, de unde 
a sustras cafea, țigări, băuturi 
alcoolice, în valoare de 2.800.000 
lei.

Este cercetat pentru comi
terea infracțiunii de furt calificat.

Iar alcoolul?
Marian Zoltan Alexandru, de 

48 de ani, din Deva, pilot la 
Aeroportul Deva, a fost depistat 

COOPERATIVA “HOREA** BRAD
str. Avram Iancu, nr. 30 

organizează CONCURS pentru ocuparea 
postului de CONTABIL ȘEF, în data de

24.11.1999, ora 10,00.
Condiții de ocupare a postului: studii superioare și 

vechime în funcții economice minimum cinci ani.
Informații suplimentare la Birourile Cooperativei, 

telefon 655582."

banii noștri și așa puțini, care 
abia ne ajung pentru mâncare 
și căldură? Alții și-au făcut în 
schimb vile și și-au cumpărat 
autoturisme de lux. Sunt oa
meni care locuiesc în satele de 
lângă municipiul Orăștie și 
aceștia fac naveta zi de zi și 
se așază cuminți la rând să-și 
recupereze economiile. După 
ore bune de așteptat ni se 
spune că nu sunt bani. Până 
când ne mai purtați pe drumuri 
pentru banii noștri munciți, nu 
furați?"

Disperați, cetățenii așteap
tă ca cineva să-i ajute totuși 
să-și poată recupera econo
miile și să reușească astfel 6ă 
treacă cu bine de această iar
nă. Pentru că este sigur că ei 
au strâns leu cu leu din pen
siile lor amărâte ca să-și asi
gure ziua de mâine, nu să-i 
bage altcineva în buzunare.

Sorina POPA

ajung la 700.000 - 800.000 de 
lei pe hectar, fără a mai lua în 
discuție lucrările ulterioare 
care conduc în final la costuri 
mult prea mari. Deși s-a promis 
sprijin pentru campania de 
toamnă, situația tichetelor de 
motorină rămâne nerezolvată, 
fapt ce conduce la înjumătă- 
țirea suprafețelor semănate cu 
grâu.

Oamenii mai spun că dacă 
nu se vor lua măsuri serioase 
de sprijinire a agriculturii în 
următorii ani nu se va mai pu
tea semăna nimic, iar pământul 
va rămâne de izbeliște. (C.P.) 

în timp ce conducea autoturismul 
sub influența băuturilor alcoolice 
A fost sancționat și I s-a reținut 
permisul de conducere în ve
derea suspendării.

Pensionarul șl cântarul
Cu prilejul unei acțiuni orga

nizate de lucrătorii Biroului Or
dine Publică, a fost depistat 
loan Căldărar, de 50 de ani, cu 
domiciliul în satul Dăbârca, corn. 
Miercurea Sibiului, pensionar. 
Valorifica în piața agroalimen- 
tară Deva cartofi și înșela la 
măsurătoare.

A fost prins în timp ce unui 
cetățean i-a vândut cantitatea 
de 45 kg cartofi având o lipsă 
de 3 kg.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Poliției 

Municipiului Deva
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La începutul lunii noiem
brie, Clubul de speologie 
Proteus din Hunedoara a 
inaugurat, cu acordul con
siliului de conducere și al 
cadrelor didactice, departa
mentul Mini Proteus pentru 
copii ia Școala Generală Pui. 
Clubul hunedorean, afiliat la 
Federația Română de Speo
logie, a fost înființat în 1977

UN BUN NECESAR

Mini Proteus 
Ia I’ui

Televizor Sony*
• Sunet stereo
• Sistem de 2 difuzoare Full Range
• Procesor digital de sunet
• Format 16:9
• Ecran Super Trinitron 72cm/63cm

Divizia A

și are personalitate juridică 
din 1996. Scopul său este 
“cunoașterea complexă a 
peșterilor și zonelor car
stice, precum și protejarea 
mediului, în special a celui 
carstic”, iar localitatea Pui 
este situată la marginea Par
cului Natural Grădiște - Cio
clovina, zonă de interes 
pentru speologie.

Deschiderea acțiunii de 
constituire a Mini Proteus s-a 
bucurat de prezența dnilor 
Marinaș Băicoană, preșe
dinte, și Radu Breban, de la 
Clubul de speologie Proteus 
Hunedoara. Au participat 
profesori, părinți și elevi, 
care au urmărit proiecții de 
diapozitive, fiind entuziasmați 
mai ales cei mai tineri, copiii. 
Asemenea inițiative, în 
premieră în județul nostru, ar 
trebui extinse, speologia fiind 
o activitate de grup, care nu 
se poate practica decât în 
mod organizat în cadrul unui 
club.

Virgil BUTAȘ

*Cumperi unul din cele două modele de TV și primești gratuit 
o pereche de căști Sony MDR E 827.

SONY Model : KV-29X5/KV-25X5

Recorder VHS Sony 
FM / MW cu 30 posturi presetate 
Mecanism Smart 
înregistrare Long Play 
Super Trilogie, SmartLink, Show View 
Videorecorder VHS HiFi cu 4 capete

SONY Model : SLV-SE40

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.

în meci restanță

Gloria Bistrița -
I

Steaua 4-0!
înaintea disputării acestei restanțe din Divizia A, antrenorul 

Cârstea de la Gloria Bistrița susținea sus și tare că elevii săi vor 
juca numai la victorie chiar dacă întâlnesc pe Steaua, aflată într-o 
bună formă sportivă, reușind să se califice în turul al treilea în 
Cupa UEFA. Experimentatul antrenor al bistrițenilor a mizat și pe 
oboseala acumulată de steliști, dar și pe euforia ce i-a cuprins pe 
viitorii lor adversari după meciul excelent cu West Ham. Și în bună 
parte, așa a fost. Militarii au abordat partida cu o doză prea mare 
de optimism și dacă în prima repriză au scăpat cu fața curată, în 
partea a doua a jocului au dat-o rău cotită: gazdele cu o evoluție 
de excepție, cu acțiuni ofensive declanșate în mare viteză, au 
reușit să înscrie nu mai puțin de 4 ori: Velcea în min. 57, Mintuan, 
min. 64, Alexandru, min. 85 și Miszti, în min. 89, dintr-o lovitură de la 
11 metri. Atât conducerea clubului din Bistrița cât și publicul 
spectator au primit cu mare bucurie nu numai victoria la scor cât 
și jocul excelent al jucătorilor gazdă. Antrenorul lenei a felicitat pe 
gazde și a scuzat jocul slab al echipei sale ca urmare a oboselii 
acumulate de tinerii săi jucători. Nu s-a referit deloc la nervozitatea 
unor elevi de-ai săi și la eliminarea din joc a lui Ritli, în urma unui 
fault comis la degajarea balonului. Din nou, lenei va avea de lucru 
să refacă starea de spirit a jucătorilor săi, fiindcă se apropie data 
desfășurării meciului tur-retur cu Slavia Praga din Cupa UEFA.

SFEATU/UETDE FINALĂ 
ALE CUPEI ROMÂNIEI LA

SC TERMOELECTRICA SA 
BUCUREȘTI

SUCURSALA ELECTROCENTRALE 
DEVA

Cu sediul în localitatea Mintia, str. Șantierului, 
nr. I, valorifică prin “Licitație publică deschisă cu 
strigare” mijloace fixe cu uzură mare care necesită . 
reparații pentru a putea fi folosite în scopul pentru 
care au fost procurate, și următoarele tipuri de 
deșeuri:

• deșeuri metalice feroase;
• deșeuri metalice neferoase;
• deșeuri nemetalice.
Licitația va avea loc în data de 19.11.1999, ora 

10, la sediul SE Deva.
Listele cu prețul de pornire și caietul de sarcini se 

pot procura de la Biroul Depozite Contracte-Vânzări, 
telefon 211150, int.135. Pentru materialele neadju
decate se organizează licitație în data de 3 decembrie 
1999 și 10 decembrie 1999, ora 10.

OWICB OCAZIK.
— — *• • - — — ^2 w'w * ?-

VIIXIDE:
CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCALA CARAT 1500 ER-I

Caso de marcat cu memorie fiscală CARAT 1500 Fft-/ 
este destinată pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile 
de unități comerciale.

Caracteristici:
S Memorie fiscală energoindependentă de păstrare a 

circuitului realizat la 4 grupe fiscale precum și a circuitului 
total cuprinzând 3.109 rapoarte (8 ani)

S Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori
V Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole 

la magazine și 1.400 articole la restaurante
Tipărirea automată a TVA (4 grupe).

•S Imprimarea pe bon a unui text (antet, nr. de ordine 
al bonului, codul casierului, codul fiscal al agentului 
economic, data și ora de emitere a bonului, seria fiscală)

v Interfețe pentru cuplare la calculator, cântar electronic, 
cititor optic

v' Sertar cu cifru de siguranță
Se asigură service garanție și postgaranție de către IIRUC 

SA Deva
PREȚ 400 $ + TVA

^INFORMAȚII LA TEL: 054-213357, 054-214124 SAU LA SEDIUL SOCIETĂflI,

FOTBAL
Pe patru stadioane din țară, miercuri s-au desfășurat 

meciurile din sferturile de finală ale Cupei României Tuborg. Capul 
de afiș a fost considerat derby-ul bucureștean FC Național - 
Dinamo. Meciul, televizat, a reliefat o comportare foarte bună a 
elevilor lui Stoichiță, dând o replică foarte bună dinamoviștilor. 
Până la finalul partidei scorul a fost egal 2-2: în min. 14, Savu 1- 
0 pentru Național, în min. 20, Mihalcea egalează, Carabaș înscrie 
în min. 47, iar două minute mai târziu Mutu aduce egalarea. Se 
credea că vor urma prelungirile, dar arbitrul Gh. Moise acordă în 
min. 89 o lovitură de la 11 m pentru Dinamo, contestată și în 
tabăra Naționalului și în tribune. Mutu transformă și stabilește 
scorul final 3-2 pentru Dinamo.

lată rezultatele înregistrate, echipele cu majuscule s-au
calificat în semifinale:

DINAMO - FC Național 3-2;
RAPID - FCM Bacău 2-1;
UNIV. CRAIOVA - Petrolul 1-0;
OȚELUL GALAȚI - CSM Reșița 2-1.

SC QUASAR SA DEVA
B-dul Decebal, bl.R, parter

ANGAJEAZĂ pentru magazin 
ROMSTAL:

3 1 șef magazin;
O 1 referent tehnic - ing. instalații;
3 1 agent comercial - ing. instalații;
3 1 operator calculator;
3 2 vânzători.
Vârsta maximă: 35 ani.
Dosarele se depun la sediul societății, 

informații suplimentare la telefon 222999.

SC TEHNOTON SERVICE SA
Cu sediul în Iași, sos. Păcurari, nr.2 a, bl.590 B

Organizează LICITAȚIE PUBLICĂ deschisă cu 
strigare în data de 17.11.1999, ora 12,1a sediul societății 
pentru

VÂNZARE SPAȚIU COMERCIAL
situat în localitatea Deva, b-dul Decebal, bl.I, parter; preț de 
pornire a licitației: 639.312.000 lei. în caz de neadjudecare la 

prima ședință, se va organiza cea de-a doua licitație în data de 
22.11.1999, ora 12. Prețul nu conține TVA.

Caietul de sarcini poate fi procurat, contra cost, de la sediul 
societății. Pentru participare la licitație, ofertanții vor depune la 
sediul societății, până la data ținerii licitației, documentele 
prevăzute în caietul de sarcini.

Relații suplimentare la telefoanele: 032-143390; 032-145864 
sau 092-613397.

□e azi încep jocurile din 
ultima etapa a turului

Vineri, de la ora 14, la Constanța - Farul primește 
replica echipei FC Onești.

Sâmbătă, de la ora 13,30, FC Argeș - Gloria Bistrița, 
de la ora 17,00, Astra Ploiești - FC Brașov, de la ora 
20,00 Steaua - Extensiv Craiova.

Duminică, de la ora 13,00, CSM Reșița - FC Național, 
de la ora 14,00, Dinamo - Oțelul Galați, Univ. Craiova - 
Rapid, Ceahlăul P.N. - Petrolul, FCM Bacău - Rocar Buc.

Pronosticul redacției “Cuvântul liber”♦

la concursul interredacțional organizat 
de Regia Autonomă a Loteriei 

Naționale
14 noiembrie 1999

1. CHIEVO - MONZA 1
2. COSENZA-TERNANA 1
3. EMPOLI-TREVISO (P) X
4. EMPOLI-TREVISO (F) X
5. FERM AN A - ALZANO 1
6. PISTOIESE - GENOA (P) X
7. PISTOIESE - GENOA (F) X
8. RAVENNA - BRESCIA (P) 2
9. RAVENNA - BRESCIA (F) 2
10. SAMPDORIA - CESENA (P) X
11. SAMPDORIA - CESENA (F) X
12. SAVOIA - NAPOLI (P) X
13. SAVOIA - NAPOLI (F)

Alin BONȚA
X

- Deva
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