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In trei ani de guvernare

Coaliția a pulverizat 
economia

Invocând permanent ba 
moștenirea dezastruoasă, ba 
greutățile și chinurile tranziției, 
după ce a preluat puterea în 
noiembrie 1996, actuala coaliție 
se prezintă cu un bilanț 
incredibil de trist, în totală 
discordanță cu promisiunile 
electorale. Aducând în prim- 
plan interesele politice și pe cele 
dictate de algoritm, coaliția a 
reușit să fie mereu dezbinată și 
măcinată de conflicte interne, 
ceea ce a determinat scăderea 
continuă în sondaje a 
popularității partidelor din 
coaliție și înregistrarea a o 
serie de eșecuri guverna
mentale. Deteriorarea imaginii 
interne și externe a coaliției, 
conjugată cu escrocheriile de 
tot felul făcute în privința 
privatizării, corupției și

Cu încăpățânarea specifică moților

Un tânăr dovedește că prelucrarea 
lemnului poate fi o afacere bănoasă
Satul Stănija (comuna 

Buceș) este unul tipic 
submontan, cu oameni harnici și 
întreprinzători, trăind și acum 
așa cum au făcut-o dintot- 
deauna strămoșii lor. Pământul 
nu prea e de partea stănijenilor, 
dealurile oferind doar recolte 
sărăcăcioase. în aceste condiții 
creșterea animalelor este 
principala activitate pentru mulți 
dintre locuitorii zonei, mineritul 
care până mai deunăzi reușea 

încurajării economiei 
subterane, constituie cauze 
care au determinat ca țara 
noastră să fie ocolită de 
investitorii străini. Dar să 
vedem care sunt principalii 
indicatori economici ce 
caracterizează situația 
României în perioada 1996- 
1999.

Ca indicator sintetic, 
produsul intern brut a scăzut 
în 1997 față de 1996 cu 6,6 la 
sută, în 1998 a înregistrat un 
minus de 7,3 procente 
comparativ cu 1997, iar în 
1999 scăderea prognozată 
este de 4 procente față de 
1998. în aceste cifre dure de

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2) 

să atragă o pondere însemnată 
a forței de muncă fiind astăzi 
aproape dispărut. Marele atu al 
zonei nu îl reprezintă însă nici 
mineritul, nici creșterea 
animalelor, ci prelucrarea 
lemnului. Moții au fost și sunt în 
continuare maeștri ai prelucrării 
lemnului, iar stănijenii nu sunt 
cu nimic mai prejos în această 
privință. Și, dacă pentru o 
vreme prelucarea lemnului a 
fost lăsată undeva pe planul

Cultură și istorie în 
dezbaterea’specialiștilor 

hunedoreni
“Iluminism și cultură în Europa Central Răsăriteană” a 

fost tema simpozionului științific organizat la Deva în data 
de 12 noiembrie a.c. Ajuns la cea de-a patra ediție, 
simpozionul a adus față în față câțiva membri incontestabili 
ai lumii științifice și culturale hunedorene, temele 
prezentate stârnind interesul participanților. Așa după cum 
spunea dra Claudia Bedea, consilier al prefectului județului 
Hunedoara, în cuvântul de salut adresat participanților, 
simpozionul a fost în fapt un dialog cultural de înalt nivel, 
dovedind preocuparea celor prezenți pentru lămurirea 
aspectelor interesante și mai puțin cunoscute ale vieții 
culturale din perioada iluministă.

O disertație extrem de interesantă, chiar dacă la început 
titlul putea induce în eroare, a avut dl dr. Vasile Ionaș, 
directorul Direcției județene Hunedoara a Arhivelor 
Naționale. Intitulată “Preocupări economice ale 
absolutismului habsburgic în Transilvania”, expunerea 
domniei sale a adus în prim plan o idee foarte importantă și

____ Andrei NISTOR 
(Continuare în pag. 2)

doi, acum se Dare că din nou 
oamenii își aduc aminte de 
vechile îndeletniciri, dovedind 
că tradițiile nu se uită chiar atât 
de repede.

Adrian Pătrui este din 
Mihăileni, însă la Stănija a găsit 
locul perfect pentru a-și 
deschide.o mică fabrică de 
prelucrare a lemnului. Deși are 
doar 25 de ani, Adrian s-a 
hotărât să înceapă această 
afacere convins fiind că 

priceperea sa în arta 
modelării lemnului îi poate 
asigura lui și familiei sale un 
venit frumos. “Lemnul îl 
cumpărăm, dar am spus de 
la început că vom produce 
orice fel de mobilă, în funcție 
de cerințele clientului și 
bineînțeles la un preț cât mai 
competitiv”, ne mărturisește

Andrei NISTOR
(Continuare în pag. 8)
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Celebrarea dezvelirii primei statui a lui 
Traian pe pământ românesc 

împăratul Traian 
a cucerit Deva

Dacă spre a-i cuceri pe daci, 
împăratul Traian aducea pe 
teritoriul lor la începutul secolului 
al ll-lea 14 legiuni de ostași, 
pentru cea mai recentă victorie 
vestitei căpetenii a romanilor i- 
au fost necesare altfel de “arme”: 
o idee, o hotărâre de consiliu, 
bani pe măsură și mai ales o mână 
pricepută și îndrăzneață de 
sculptor. Așa se face că astăzi, 
turnat în bronz, Traian 
împărățește în Piața Unirii din 
Deva, la câțiva pași de marele său 

învins Deccbal și nu departe de 
ținutul nașterii neamului 
românesc.

Celebrarea dezvelirii primei 
statui din țară înfațișându-l pe 
“săditorul și părintele romanilor” 
a reunit sâmbătă (13 noiembrie) 
la Deva invitați din București, 
Baia Mare, Zalău, Sighet, 
Timișoara, Blaj, membri 
marcanți ai PNL, cetățeni ai urbei 
noastre și, desigur, oficialități lo
cale. Momentul primirii oficiale 
a prilejuit oaspeților - Cristian 
Anghel, primarul municipiului 
Baia Mare și președintele 
Federației Municipiilor din 
România, George Țăndărescu, 
director adjunct al Colegiului 
Național “Traian” din Drobeta 
Tumu Severin ș.a. - să marcheze 
însemnătatea acestui eveniment în 
primul rând în viața orașului și

în conștiința celor de aici, așa 
cum își propunea de altfel încă 
de la început inițiatorul acestei 
idei, Corneliu Stan. 
Personalitățile de seamă invitate 
la Deva au fost prezente doar 
prin intermediul mesajelor, 
transmise de președintele 
României (prezentat de 
consilierul Petru Radu Păun 
Jura), de ambasadorii 
Germaniei și SUA la 
București, de mitropolitul 
Banatului și de episcopul 

Aradului și
Hunedoarei.

Momentul cul
minant al manifestării, 
precedat de acordurile 
imnurilor Europei și al 
României (intonate de 
corul Liceului de Artă 
“Sigismund Toduță” și 
de Fanfara Unității 
Militare din Deva), l-a 
constituit dezvelirea 
monumentului statuar 
de către primarul 
Devei, Mircia 
Muntean, care aprecia 
că “semnificația 
europeană a acestui 
eveniment ne 
îndreptățește să 
credem că încă o dată 
noi, românii, 
aparținem acestei lumi 
civilizate, unite, pe 

care împăratul Traian a gândit- 
o și a imaginat-o acum aproape 
2000 de ani și care este astăzi 
atât de aproape prin ideea unei 
Europe unite”. Festivitatea a 
fost “consfințită” de cântecele 
cu rezonanță istorică 
interpretate de corul bărbătesc 
din Finteușul Mare (jud. 
Maramureș).

Realizatorul lucrării, 
tânărul sculptor loan Medruț, 
n-a avut prea multe de spus, 
considerând că “lucrarea 
vorbește singură”; deocamdată, 
ne-a declarat artistul, “aștept să 
mi se așeze impresiile ca să pot 
să-mi formulez niște gânduri 
mai clare în privința impresiei 
finale pe care o dă această 
lucrare”.

Georgeta BÎRLA

Banca 
'# Internaționala 

a Religiilor 
oferă persoanelor 

fizice în fiecare zi de 
marti, miercuri și joi

“CERTIFICATE 
PENTRU CONTUL 

DE DEPOZIT” 
cu o DOBÂNDĂ FIXA de 54% 
și scadența la 96 zile prin 

unitățile sale din Deva, Brad, 
Orăștie și Hațeg

La fel ca tranziția, lucrările executate de 
SC Apaterm Deva încep greu și... 

se finalizează anevoie
Conductele de apă și 

termoficare, învechite și 
depășite tehnologic, creează 
multe nemulțumiri cetățenilor 
Devei. în unele blocuri apa nu 
ajunge la etajele superioare, iar 
în altele locatarii plătesc și ce nu 
consumă, întrucât apa sau 
agentul termic ,,se pierde în 
rețea”.

Din păcate, nici acțiunea 
mult dorită și așteptată de 
reparare a acestor defecțiuni nu 
are numai părți bune, lucrările de 

^înlocuire a conductelor creând 

la rându-le multe nemulțumiri 
locuitorilor de la poalele cetății. 
Ca urmare a acestei situații pe 
adresa redacției sosesc' 
numeroase sesizări și 
reclamații în acest sens.

Mai mulți locatari din 
cartierul Progresului, în special 
cei de pe str. Horia, blocurile 4 
și 5, ne-au făcut cunoscute 
nemulțumirile lor legate de

Ciprian MARINUȚ
(Continuare în pag. 2)
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(Urmare din pag. 1) Coaliția a pulverizat economia
regres se regăsește situația 
producției industriale, unde 
scăderile în 1997 au fost de 7,2 
procente, în 1998 de 17 
procente, iar în 1999, pe 9 luni 
față de primele 9 luni din 1998, a 
reprezentat o scădere de 9,6 la 
sută. Asta demonstrează 
incoerența programelor de 
restructurare și de reformă, 
lipsa unei preocupări constante 
față de îmbunătățirea mediului 
de afaceri românesc.

O soartă mai bună n-a 
avut-o nici agricultura 
românească. Declinul în 1997 
a fost de 10 procente față de 
1996. în 1999 atât producțiile, 
suprafețele necultivate, pât și 
șeptelul au rămas cu mult sub 
așteptări.

Să nu mai facem referiri la 
balanța comercială, care este 
un barometru fidel al stării 
economiei. Dacă în 1997 soldul 
deficitului balanței comerciale 
a fost negativ cu 2,1 miliarde 
dolari, în 1998 deficitul s-a

Cultură si istorie...
9

anume aceea că dezvoltarea economică a 
Transilvaniei în perioada absolutismului 
habsburgic - dezvoltare impulsionată chiar 
prin măsurile luate de către monarhia 
habsburgicu ; a condus inevitabil și la o 
dezvoltare culturală. Este vorba mai ales 
despre primele școli construite cu bani pu
blici în Transilvania, fapt care a dat mai târziu 
prilejul accederii Ia învățătură a 
reprezentanților unor clase sociale care până 
atunci nu avuseseră această posibilitate.

Foarte interesantă a fost și lucrarea 
prezentată de dna Ionela Mircea de la Muzeul 
Unirii din Alba lulia, lucrare intitulată 
“începuturi de pedagogie românească. 
Samuil Micu, Gheorghe Șincai și Petru 
Maior”. Pornind de la situația atât de dificilă

în care se găsește învățământul românesc 
actual, autoarea a încercat să atragă atenția 
asupra măsurilor ce trebuie luate în 
asemenea condiții, exemplificând cu faptele 
unor aleși cărturari ardeleni, oameni de 
cultură care au pus bazele unui sistem 
pedagogic a cărui vațoare este incontestabilă. 
Cei trei mari cărturari ardeleni: Șincai, Micu 
și Petru Maior, au reușit să creeze un sistem 
pedagogic care oferea o educație în spirit 
creștin și național. Or, ideea este aceea de a 
urma în prezent modele care s-au dovedit de 
succes, iar Școala Ardeleană face parte cu 
siguranță din această categorie.

Auditoriul - deși puțin numeros, a fost 
unul select - iar simpozionul s-a dovedit a fi 
un succes.

Cetățenii cer sprijinul 
Prefecturii și al Poliției

Dorel Andras, un 
pensionar din comuna 
Baru-Mare, și-a exprimat 
nemulțumirea față de 
nerespectarea prețurilor 
stabilite pentru țigări. 
Aproape peste tot, spune 
Dorel Andras, cetățenii 
sunt furați și înșelați fără 
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amplificat la 3 miliarde dolari. 
Nici în 1999 nu avem o stare 
mai bună a lucrurilor, deși s-a 
pus accentul pe reducerea 
importurilor.

Cu totul dezastruoasă este 
soarta investițiilor străine în țara 
noastră. Dacă în 1997 acestea 
reprezentau 489 milioane dolari, 
în 1998 investițiile străine directe 
s-au redus la 228,8 milioane 
dolari, iar în 1999, pe 9 luni, 
investițiile au fost de numai 145 
milioane dolari.

La șirul "realizărilor” deo
sebite se înscrie și creșterea de 
cinci ori a prețurilor de consum 
în ultimii trei ani. De asemenea 
inflația în 1999 se ridică undeva 
la 45-47 la sută, iar salariile reale 
în luna septembrie a acestui an 
se situau undeva la jumătatea 
celor din octombrie 1990.

Toate “succesele" cumulate 
și contabilizate în contul coaliției 
se regăsesc foarte expresiv în 
închiderea de numeroase firme 
și în atingerea unui număr de 

milă din cauză că nu 
cunosc modul în care se 
stabilesc prețurile pe 
piață. Același cetățean e 
de părere că cei care vând 
mărfurile, dar nu le și 
produc, nu ar trebui să fie 
lăsați să stabilească 
prețurile. Pensionarul 

peste un milion de șomeri, 
reprezentând peste 12 
procente.

Pentru ca totul să fie 
încununat, decăderea și 
degradarea economică au 
avut ca rezultat scăderea 
accentuată a nivelului de trai, 
ajungându-se să avem peste 
7,5 milioane de români care 
trăiesc sub pragul sărăciei. 
Aceste “performanțe” ce nu 
pot să fie de nimeni invidiate le- 
a reușit fără prea mari eforturi 
coaliția, care, departe de a-și 
însuși greșelile și 
matrapazlâcurile făcute în 
detrimentul interesului național, 
vine și ne prezintă totul în culori 
roz, cu promisiunea că nu se 
va mai strânge mult cureaua, 
că se apropie luminița de la 
capătul tunelului, că ne va 
năpădi capitalul străin și vom fi 
cu toții mulțumiți și fericiți de 
bunăstarea ce ne va copleși 
poate în următorul deceniu.

solicită, pentru a stăvili 
ilegalitățile care se 
petrec în acest sector, să 
se implice Prefectura și 
Poliția județului. în opinia 

lui Dorel Andras cele 
două instituții nu au făcut 
nimic în acest sens până 
acum. (Sorina POPA)

Lucrările executate de SC 
Apaterm Deva încep greu...

(Urmare din pag. 1) 

lucrările pe care le execută SC 
Apaterm în zona respectivă. 
Olimpiu Borza (bl.4) ne spunea: 
„Canalele săpate de muncitorii de 
la Apaterm blochează accesul 
în parcare, existând riscul ca la 
o manevră greșită să-ți spargi 
mașina. De asemenea gropile 
sunt un pericol pentru copii, iar 
faptul că ele nu sunt semnalizate 
poate produce accidente pe 
timpul nopții.

Apreciem intenția bună a 
societății de a repara defecțiunile, 
dar nu înțelegem de ce aceste 
lucrări durează atât de mult. 
Răbdarea noastră are totuși o 
limită și credem că nu e normal ca 
astfel de lucrări să dureze atâta 
timp (reparațiile au demarat în urmă 
cu aproximativ trei luni).”

Pe aceeași lungime de undă 
au fost și opiniile comercianților 
din cartier. Elena Ursu, gestionară 
la SC Alimentara 22, mărturisea: 
„Canalele împiedică accesul 
mașinilor noastre la rampa de 
aprovizionare, astfel că ne 
descurcăm foarte greu, cu 
asigurarea celor necesare. Cred 
că nu e normal ca astfel de lucrări 
să dureze atât de mult timp.” La 
rându-i, Daniela Furca, gestionar 
la SC Decebal - magazinul 27, ne 
spunea: „înainte de 
începerea lucrărilor 
aprovizionarea 
magazinului se făcea 
pe la ușile din spate, 
dar acum suntem 
obligați să tragem 
mașina în față pe 
trotuar, riscând o 
amendă. Personal 
această situație 
aproape nu mă miră, 
întrucât așa se 
lucrează la noi. Pe 
jumătate."

Insomnii din cauza 
săpării unor astfel de 
canale au și locuitorii 
de pe str. Mihai 
Eminescu. Haralambie 
M u n t e a n u , 
președintele asociației 
de proprietari 128, ne 
preciza: „Anul trecut 
noi am făcut două 
adrese către Apaterm, întnjcât nu 
era presiune la apa rece. 
Răspunsul concret l-am primit la 
sfârșitul lunii septembrie când 
societatea amintită a demarat 
lucrările de înlocuire a conductelor. 

Dar lucrările merg greu, iar viața 
noastră e serios afectată, 
pentru că șanțurile fac imposibil 
accesul mașinilor la garaje."

Pentru a • răspunde 
nemulțumirilor cetățenilor și a 
explica de ce apar astfel de 
situații neplăcute, ne-am 
adresat conducerii SC Apaterm 
SA Deva. Dl Florian Ghergan, 
director de producție al 
societății, aprecia că vina nu 
aparține exclusiv SC Apaterm, 
ci întârzierea lucrărilor se 
datorează lipsei de bani. 
„Aceste lucrări se derulează în 
baza unui program de investiții 
aprobat și finanțat de Consiliul 
Local. Banii din impozite și taxe 
se strâng cu dificultate, astfel 
că fondurile pentru aceste 
investiții ne sunt alocate cu 
întârziere. Se întâmplă ca 
demarând o lucrare să nu o 
putem finaliza în timpul propus 
pentru că nu avem bani pentru 
țeavă sau alte materiale. Nu e 
normal ca astfel de lucrări să 
dureze atâta timp, dar în 
condițiile actuale mai bine nu se 
poate. Oricum, sperăm ca în 
următoarele două săptămâni 
să finalizăm toate lucrările pe 
care le-am demarat în acest an.”

Nemulțumirile cetățenilor

Devei vizavi de astfel de situații 
sunt de înțeles. Modul de lucru 
al SC Apaterm e justificat de... 
greutățile tranziției. Iar 
concluziile rămâne să le stabiliți 
dumneavoastră dragi cititori.
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O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Spuneți deschis care vă 
sunt pretențiile profesionale, 
dar nu fiți obraznici. Cineva vă 
susține și puteți obține condiții 
optime de lucru.

O TAUR 
(21.IV - 21.V)

Partenerul ar fi plăcut 
surprins să observe că sunteți 
mai puțin certăreț ca de obicei. 
Și dv. v-ar face bine puțină 
liniște și armonie în casă.

Z GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Doamnele au o perioadă 
foarte bună. Au ocazia să-și 
dovedească talentul și 
cunoștințele, obțin rezultate 
foarte bune. Acordați atenție 
celor ce vă adoră.

O RAC
(22.VI - 22.VII)
Nu vă puteți plânge de 

noroc. Dacă doriți o schimbare 
în aspectul dv exterior vă 
puteți alege o coafură nouă; 
puteți scăpa de obiectele de 
prisos.

Z LEU 
(23.VII - 22.VIII)

Depășiți ușor obstacolele. 
Totuși nu acceptați sarcini 
înainte de a vă rezolva mai întâi 
problemele amânate. Sunteți 
foarte ageri în plan material.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Sunteți distrați și uituci; aveți 
o relație mai complicată cu 
partenerul. Apelați din nou la 
disciplina dv. de fier, fiți 
disciplinați.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Treceți ușor peste unele mici 
probleme de serviciu și cu 
locuința. Sunteți într-o perioadă 
norocoasă, aveți încredere în 
dv. și rezolvați problemele 
sentimentale.

2 SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Ceva probleme aveți la 
serviciu, dar nu renunțați la 
scopurile dv. Fiți prevăzători la 
deciziile în privința banilor. Azi - 
zi norocoasă în dragoste.

Z SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Vă implicați activ în 
evenimente. Pot apărea stări 
conflictuale și trebuie să dați 
dovadă de răbdare și mai multă 
înțelegere.

Z CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Situația materială merge 
spre bine. Partenerul așteaptă 
gingășie din partea dv. 
Profesional sunteți puțin 
nesigur; pentru bani alegeți 
soluții simple.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Doamnele nu trebuie să-și 
facă griji; sunt vesele și se 
înțeleg cu colegii, cu partenerul. 
Profitați de ocaziile ce vi se 
oferă.

Z PEȘTI 
(19.11 • 20.III)

Domnii sunt mai 
temperamentali și mai dinamici. 
Se implică cu mai mult suflet în 
ceea ce fac și obțin rezultate 
pe măsură.

netescep<_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ >
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Emeric lenei, noul 
selecționer al 
tricolorilor

Vinerea trecută, Comitetul Executiv al FRF a 
aprobat în unanimitate propunerea președintelui 
Mircea Sandu ca Emeric lenei să fie numit 
antrenorul principal al reprezentativei de fotbal 
a României cu contract încheiat până în anul 
2002. După cum se știe pe lista de propuneri au 
fost și Mircea Lucescu, Anghcl Iordăncscu, 
Ladislau Boloni, Dumitru Dumitriu și Florin 
Halagian. A fost preferat lenei pentru calitățile 
sale de antrenor, dovedite de-a lungul anilor la 
Steaua, Universitatea Craiova, CS Târgoviște, 
Videoton (Ungaria), Panionios (Grecia) și lotul 
reprezentativ al României, printre realizările 
sale amintind calificarea României la Campio
natul Mondial din Italia (1990) și titlul din Cupa 
Campionilor Europeni cu Steaua, în anul 1986. 
S-au apreciat și experiența sa, echilibrul, chib
zuință și înțelepciunea în luarea deciziilor, în 
relațiile sale cu jucătorii, spiritul de fair play care 
îl promovează în toate relațiile sale pe teren și în 
afara lui.

Iată și ce a declarat noul antrenor al trico
lorilor, imediat după ce a aflat vestea: “ E o 
onoare pentru mine ca după IO ani de zile să 
revin aici. E încununarea carierei mele. Cred că o 
să avem o colaborare fructuoasă... Avem jucă
tori experimentați și pe lângă ei trebuie să crească 
tinerii. Nu voi schimba stilul de joc al echipei.”

C. SANDU 
\/

Divizia A
TURUL S Ă ÎNCHEIAT, 

CAMPIONATUL CONTINUĂ
La sfârșitul săptămânii trecute s-au dis

putat meciurile din ultima etapă din turul Diviziei 
A la fotbal. A fost o etapă în general calmă, a 
gazdelor, s-a înregistrat un singur rezultat de 
egalitate (Astra - FC Brașov 1-1). Derby-ul 
Univ. Craiova - Rapid a fost la un ridicat nivel 
tehnico-spectacular, numeroșii suporteri cra- 
ioveni bucurându-se în final de o nouă victorie 
a favoriților lor ce le-a adus clasarea pe locul 9 
în clasamentul turului, după o perioadă înde
lungată de stagnare în subsol. înfrângerea 
Rapidului, coroborată cu victoria' Ceahlăului în 
fața Petrolului, a adus marea noutate în confi
gurația la vârful clasamentului, unde Ceahlăul a 
trecut pe locul al doilea pe care stătea de 
câtva timp echipa lui Mircea Lucescu. în fruntea 
clasamentului se află, pe merit, Dinamo Bucu
rești care a obținut 14 victorii, trei partide 
încheind nedecis, fără să cunoască înfrân
gerea, acumulând 47 de puncte, cu 14 mai 
multe decât Ceahlăul aflat pe locul al doilea. 
Rapidul trebuie să se mulțumească cu locul 3, 
cel puțin până în următoarele etape.

Turul campionatului 1999 - 2000 s-a în
cheiat, dar în continuare în acest sezon se mai 
dispută încă trei etape din retur, prima chiar 
sâmbătă, 20 noiembrie și totul pentru ca actuala 
ediție a campionatului să se încheie mai repede, 
pentru ca lotul reprezentativ al României să se 
poată pregăti cum se cuvine în vederea parti
cipării la EURO 2000.

. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x
Un nou și frumos succes al hunedorenilor în deplasare

OLIMPIA 5.IVI. - CORVIIXIUL 0-1

Divizia B2

Galeria hunedoreană, dar și numeroșii su
porteri rămași acasă în fața aparatelor de radio 
au avut din nou prilejul să trăiască bucuria vic
toriei obținute de Corvinul în disputa de la Satu 
Mare, cu Olimpia. Și de această dată, elevii lui 
Victor Roșea au pus în practică “partitura” pre
gătită cu multă minuțiozitate și profesionalism de 
antrenorul hunedorean la antrenamentele echipei. 
Cunoscând “setea” Olimpiei pentru victorie ce ar 
fi fost necesară pentru că locul 
ocupat de această formație în
deamnă să iasă din zona retro
gradării, tehnicianul hunedorean, credincios ideii 
sale de a organiza o apărare avansată, cât mai 
departe de careul propriu, cu dublaj la marcaj și 
cu declanșarea unor atacuri fulgerătoare, în care 
Mitrică, Șandor și Stârc, aflați în continuă schim
bare de direcții și de locuri, prin pase surprin
zătoare în adâncime, creează nu numai derută în 
careul advers, dar și situații clare de gol. La o 
asemenea fază, excelent concepută și aplicată 
de hunedoreni, în minutul 32, o acțiune de toată 
frumusețea a oaspeților se soldează dli mult 
râvnitul gol: Corvinul respinge cu calm o acțiune 
ofensivă a gazdelor, Nelu Mitrică îl deschide ca la 
carte pe Șandor în adâncime, în plină viteză cu 
balonul la picior, pătrunde până la 18 de metri de 
poarta lui Suciu și șutează cu sete, plasat și 
mingea trimisă ca o ghiulea poposește în plasă 0- 
1. Bucurie mare în tabăra hunedoreană, dar V. 
Roșea nu neglijează nimic, e numai minutul 32 și 

își mobilizează jucătorii la o prestație pragmatică, 
cu mare atenție în apărare și “șarje” ofensive pe 
contraatac. Și cu toate că antrenorul principal al 
Olimpiei este ex-hunedoreanul Remus Vlad, ce 
cunoaște destul de bine posibilitățile multor 
fotbaliști hunedoreni, nu a mai putut schimba 
soarta partidei decisă de superbul gol al lui 
Șandor. Fiindcă apărarea hunedoreană în frunte 
cu Sile Rahoveanu - imbatabil și în acest joc, a 

funcționat ca un mecanism bine pus la 
punct, în care a excelat portarul Sile 
Rahoveanu și “turnurile de control”

Marincău și Gheară, a stopat toate atacurile 
gazdelor, atingându-și scopul propus de Corvinul 
înaintea începerii acestei partide: cucerirea celor 
3 puncte puse în joc și păstrarea locului din 
plutonul primelor4 echipe din clasamentul Diviziei 
B, seria a ll-a.

Sâmbătă, la Hunedoara, se va desfășura 
derby-ul primei etape din retur, meci de primă 
importanță pentru clasamentul "de iarnă”. în tur, 
hunedorenii au ieșit victorioși la Arad, cu 2-1. 
Meciul are miză, nu glumă. De aceea, sperăm ca 
stadionul Corvinului să fie intens populat la 
această partidă la care vor veni spectatori din 
Deva, Brad, Simeria, Orăștie, Călan, Hațeg.

Corvinul a jucat în formația: Rahoveanu, 
Rus (Beloaia, 77), Marincău, Gheară, Andrei, 
Mocioi, Schiau, Dincă, Mitrică (Babarți, 68), 
Șandor, Stârc (Ocnean, 66).

Sabin CERBU

t> DIVIZIA A divizia C4 i Cetate Deva - Minaur Zlatna 4-2 DIVIZIA M
Rezultatele etapei a 17-a: Farul - FC Onești 

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

CLASAMENTUL TURULUI

Prima etapă din retur: Univ. Craiova - FC 
Național; CSM Reșița - FC Onești; Dinamo - 
Farul; Oțelul - Gl. Bistrița; Steaua - Petrolul; FC 
Argeș - Extensiv; Ceahlăul - Rocar; FCM Bacău 

L- FC Brașov; Astra - Rapid.

1. DINAMO 17 14 3 0 52-13 47
2. Ceahlăul P.N. 17 10 4 3 24-19 34
3. Rapid 17 10 3 4 27-17 33
4. FC Argeș 16 10 2 4 21-13 32
5. Steaua 16 9 1 6 33-27 28
6. Astra PI. 17 8 3 6 24-20 27
7. Gl. Bistrița 17 8 1 8 26-24 25
8. FCM Bacău 17 7 4 6 18-21 25
9. Univ. Craiova 17 6 3 8 20-19 21
10. Rocar Buc. 17 7 0 10 23-26 21
11. Petrolul 17 6 3 8 17-26 21
12. Oțelul 17 6 2 9 26-33 20
13. FC Onești 17 6 2 9 23-33 20
14. Farul C-ța 17 5 4 8 21-26 19
15. FC Național 17 5 3 9 25-23 18
16. FC Brașov 17 5 2 10 24-26 17
17. CSM Reșița 17 3 5 9 16-39 14
18. Extensiv Cv. 17 3 2 12 12-34 11

t> DIVIZIA 82
Rezultatele etapei a 17-a: ASA Tg.Mureș 

- Electro Craiova 3-1; “U” Cluj - UM Timișoara 0- 
0; Apulum A.l. - FC Drobeta 2-1; Olimpia S.M. - 
Corvinul 0-1; Jiul Petroșani - Gaz Metan 1-0; 
Inter Sibiu - UT Arad 0-2; ARO C-lung - Minerul 
Motru 3-1; Poli Timișoara - Flacăra Rm. Vâlcea 
0-3; FC Bihor - Chimica Târnăveni 0-0.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare (prima din retur): “U” Cluj
- FC Drobeta; Apulum - Electro; Olimpia S.M. - 
ASA Tg. Mureș; Jiul - Min. Motru; Inter - Gaz 
Metan; ARO - Flacăra R.V.; Poli Timiș - Chimica;

L FC Bțhor - UM Timiș.

1. ARO C-LUNG 17 11 2 4 30-11 35
2. Gaz Metan 17 10 4 3 28-14 34
3. UT Arad 17 10 3 4 28-11 33
4. Corvinul Hd. 17-10 2 5 26-12 32
5. Drobeta Tr.S. 17 9 3 5 26-16 30
6. ASA Tg.Mureș 17 8 4 5 26-15 28
7. Apulum A.l. 17 8 3 6 24-21 27
8. Inter Sibiu 17 8 2 7 20-22 26
9. UM Timiș. 17 6 5 6 26-27 23
10. “U” Cluj 17 6 3 8 21-28 21
11. Jiul Petroșani 17 6 3 8 96-24 21
12. Electro Cv. 17 6 2 9 24-31 20
13. Flacăra R.V. 17 5 4 8 19-19 19
14. Chimica Tr. 17 5 3 9 14-27 18
15. Olimpia S.M. 17 4 5 8 13-17 17
16. Poli Timiș. 17 4 4 9 20-27 16
17. FC Bihor 17 3 7 7 10-25 16
18. Min. Motru 17 3 3 11 17-34 12

înfrângerea nemeritată suferită etapa tre
cută la Timișoara și absența celor trei titulari- 
accidentați (Gigi Ștefan, Bordeianu și Ardeleanu) 
i-a determinat pe jucătorii deveni să se mo
bilizeze suplimentar pentru partida cu Minaur 
Zlatna. Iar dacă arbitrii au fost uneori nedrepți 
cu echipa deveană, pentru acest meci soarta a 
fost destul de favorabilă, oaspeții având la 
rându-le probleme de lot, minerii fiind lipsiți și ei 
de aportul a cinci titulari (Cr. Stoica, Crăciun, 
Laiafantea, Danciu, Verdeș). în aceste condiții 
lotul devean s-a dovedit a fi mai omogen, astfel 
că elevii antrenorului Ionel Stanca au condus cu 
autoritate ostilitățile în teren.

După minutele de tatonare în care jocul s-a 
derulat mai mult la mijlocul terenului devenii au 
apăsat pe accelerație și au punctat de două ori. 
în minutul 13 Chiliman a slalomat pe banda 
stângă, a centrat, iar Răducănescu, venit la 
întâlnire, a reluat cu latul deschizând scorul: 1- 
0.Patru minute mai târziu un inspirat un-doi 
Naniu-Luca face șah mat apărarea oaspete, iar 
optarul devean lobează spectaculos peste por
tar, majorând scorul: 2-0. în minutul 23 putea fi 3- 
0, dar Eșanu scăpat singur spre poartă se 
grăbește și are o execuție defectuoasă. Și, 
contrar cursului jocului, în minutul 43 R. Chira 
reușește o execuție superbă și îl surprinde pe 
Maria cu un șut din întoarcere de la 20 de metri, 
reducând din handicap: 2-1.

Victorie la limită, pe deplin meritată

MINERUL CERTEJ - TELECOM TIMIȘOARA 1-0
Pe bună dreptate acest meci a fost consi

derat un derby al etapei, liderul întâlnea o echipă 
situată pe locul 6, bine cunoscută în seria a IV-a a 
Diviziei C, în componența căreia se află câțiva 
fotbaliști bine cotați din fotbalul divizionar B.

Meciul a început alert, de ambele părți, 
oaspeții, cu un vârf de lance foarte mobil și 
cunoscut pentru eficiența sa (Corban), ce a 
conlucrat cu Preda și Bochiș, în timp ce gazdele 
au mizat mult pe Rădos, deosebit de mobil și 
periculos în fața porții și celelalte două vârfuri 
Tăgârță și Ocolișan. “Telefoniștii” nu s-au bari
cadat deloc în apărare, dezvăluindu-și intenția 
de a înscrie în poarta lui Dobre, și ei sunt aceia 
care obțin primul corner în min. 2. Atacurile gaz
delor încep să pună în pericol poarta lui Bălici din 
min. 5 când Tăgârță șutează de la 16 m pe 
spațiul porții. Două minute mai târziu, oaspeții din 
3 pase ajung în poziție bună de șut, Preda 
primind mingea de la Corban în careu, puțin 
lateral, dar balonul este blocat jos, la colțul din 
dreapta, de către Dobre. Din minutul 12, gazdele 
își accentuează acțiunile ofensive, mingea îi 
este tot mai des adresată lui Rădos și în minu
tele 12, 18, 20, 24 el își plasează cunoscutele 
lovituri cu capul, două parate de portar, altele 
două peste transversală. Și totuși, ofensiva 
minerilor dă roade în min. 27. Atunci, după o*_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Repriza secundă debutează cu devenii 
atacând furibund poarta adversă. în minutul 47 
Szidorak reia cu capul, dar portarul respinge în 
transversală, iar în minutul 49 Eșanu trimite peste 
de la doar șase metri. Totuși, minutul 51 aduce și 
desprinderea mult așteptată de cei aproape 400 
de suporteri deveni care au îndurat cu stoicism 
frigul pătrunzător. Astfel la un corner executat 
de Naniu, Luca reia cu capul, un apărător scoa
te de pe linia porții, iar Szidorak, pe fază, înscrie, 
sărbătorindu-și ziua de naștere cu golul de 3-1. 
Echipa oaspete își pierde luciditatea, iar devenii 
speculează momentul și își măresc avantajul. în 
minutul 61, în urma unei faze cursive, cu pase 
dintr-o bucată, minerii sunt K.O., iar Naniu, ajuns 
în situație de singur cu portarul, înscrie cu un șut 
plasat: 4-1.

Gazdele reduc turația motoarelor, oaspeții 
echilibrează jocul, iar în minutul 71 reușesc chiar 
să reducă din handicap prin Verdeș care prinde 
un șut foarte bine plasat și stabilește scorul 
final: 4-2.

CETATE: Maria-Răducănescu, Tănasă, 
Voinea, Berindei - Popa (70 D. Gabriel), 
Chiliman, Luca (65 Simion), Szidorak - Eșanu 
(74 Bauman), Naniu.

MINAUR: Boancă (65 Rusu) - Danciu, Duță 
(76 Varga), Kiraly, Albu - Pop, Verdeș, Cioba, 
Ad. Chira - R. Chira, Erik Chidi (65 Benga).

Ciprian MARINUȚ

lovitură de colț executată de Ocolișan, Scurtu 
reia spre poartă, un apărător se interpune în 
calea mingii care ajunge la Rădos aflat la 4-5 
metri de linia porții și înscrie golul unei prețioase 
victorii 1-0. în min. 33 este rândul lui Bozga să 
se remarce printr-o acțiune personală de toată 
frumusețea încheiată în careul advers.

Și repriza a doua a fost viu disputată, ambele 
formații căutând să înscrie. Și situații de a marca 
au avut și gazdele prin Tăgârță, Rădos, Bozga și 
Mâcnea - bară, în min. 77, și oaspeții prin 
Corban, Bochiș și Biro - în min. 88 au ratat de la 
6 metri egalarea!

La sfârșitul partidei, antrenorul principal I. 
Petcu a caracterizat pe scurt acest meci: “A 
fost un joc dificil, Telecom nu ocupă întâmplător 
primul loc în clasament, este o echipă bună, în 
fața căreia echipa noastră s-a mobilizat exem
plar și cred că scorul putea fi mai convingător - 
am avut două ocazii foarte clare și o bară după 
o execuție de excepție a lui Mâcnea. Eu remarc 
întreaga echipă pentru dăruirea ei în joc și o 
felicit pentru prețioasa victorie de azi.”

MINERUL: Dobre, Fartușnic, Filip, Tibichi, 
Drăgoi (Miclea), Bozga, Scurtu (Mâcnea), 
Ocolișan (Banc), Tăgârță (Bolfos), Rădos, 
Chezan.

Sabin CERBU

Rezultatele etapei a 17-a: Min. Uricani - 
Telecom Arad 3-0; West P. Arad - Min. Lupeni 2- 
1; CFR Timiș. - Cuprirom Abrud 1-0; Metalurg. 
Cugir - Aurul Brad 1-0; Gl. Reșița - Univ. Arad 
1-0; Inter Arad - AS Inter Petrila 1-1; Min. Certej 
- Telecom Timiș 1-0; Cetate Deva - Minaur 
Zlatna 4-2; Electrica Timiș - Caromet 
Caransebeș 2-0.

CLASAMENTUL
1. CETATE DEVA 17 12 2 3 38-15 38
2. Telecom Timiș.17 12 2 3 25-10 38
3. Gloria Reșița 17 10 2 5 23-9 32
4. Electrica Timiș.17 10 2 5 32-22 32
5. Minerul Certej 17 9 2 6 32-27 29
6. Minaur Zlatna 17 9 1 7 30-21 28
7. W.P. Arad 17 8 2 7 20-20 26
8. Aurul Brad 17 7 3 7 19-17 24
9. Telecom Arad 17 7 3 7 21-23 24
10. Caromet C. 17 8 0 9 18-23 24
11. Min. Uricani 17 7 2 8 26-28 23
12. Cuprirom Ab. 17 7 2 8 22-28 23
13. Univ. Arad 17 7 2 8 21-28 23
14. CFR Timiș. 17 6 2 9 16-33 20
15. Min. Lupeni 17 5 3 9 19-25 18
16. Metalurgistul 17 5 1 11 20-24 16
17. Inter Petrila 17 3 5 9 11-24 14
18. Inter Arad 17 2 2 13 23-39 8

Etapa din 21 noiembrie: W.P. Arad - 
Cuprirom; CFR Timiș. - Telecom Arad; Metalurg. 
- Min. Uricani; Aurul Brad - Inter Petrila; Gl. 
Reșița - Telecom Timiș.; Inter Arad - Univ. Arad; 
Min. Certej - Minaur Zlatna; Cetate Deva - 
Caromet Caransebeș; Electrica Timiș. - Min. 
Lupeni.

t> DIVIZIA
A

Rezultatele etapei nr. 15 din 14 
noiembrie:

Min. Bărbăteni - Constr. Hd. 5-0;
Min. Poiana Ruscă - Dacia Orăștie 3-0; 
Retezatul Hațeg - Min. Anlnoasa 2-1; 
Victoria Dobra - Casino Illa 1-0;
Univ. Petroșani - Vict. Călan 2-1; 
CIF Aliman Brad - Met. Crișcior 0-3;
FC Paroșeni Vulc. - CFR Marmosim 1-1.

CLASAMENTUL
1. CFR MARMOSIM 15*12 1 2 51-11 37
2. Vict. Dobra 15 10 5 0 32-4 35
3. Paroșeni Vulc. 15 10 1 4 29-17 31
4. Casino ilia 15 9 3 3 42-11 30
5. Min. Bărbăteni 15 7 3 5 28-19 24
6. Retezatul 15 7 3 5 23-22 24
7. Vict. Călan 15 6 5 4 33-21 23
8. Min. Anlnoasa 15 6 2 7 17-22 20
9. Univ. Petroșani 15 5 4 6 23-32 19
10. Met. Crișcior 15 4 3 8 25-27 15
11. Dacia Orăștie 15 5 0 10 28-39 15
12. Poiana Ruscă 15 5 0 10 15-38 15
13. Constr. Hd. 15 1 2 12 22-59 5
14. Allman Brad 15 1 2 12 8-54 5
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Tentativă de omor în cartierul „Dacia” din Deva RĂSPUNDEM CITITQ Rl LOR
îndeobște se cunoaște că în cartierul ,,Dacia" din 

municipiul Deva se întâmplă destul de frecvent ca unii oameni 
să se ia la harță, să-și mai dea în cap unul la altul sau chiar 
să se omoare între ei.

Am mai scris despre asemenea fapte petrecute pe acolo, 
dar uite că, spre regretul nostru, avem din nou prilejul să vă 
aducem la cunoștință întâmplări nedorite, cu urmări nefaste 
asupra combatanților.

Una dintre acestea este și cea petrecută între Sebastian 
Ironim Covaci și Mihai Catană.

într-o bună zi (nu prea bună pentru ei), în piața 
agroalimentară din cartier, între cei doi a avut loc o altercație. 
Mihai Catană se afla într-o stare avansată de ebrietate. Lui 
Covaci i-a adresat expresii jignitoare și l-a îmbrâncit. Covaci 
a căzut, dar s-a ridicat destul de repede. A pus mâna pe un 

\^,laț de lemn” și l-a pocnit o dată în cap pe Mihai.

Leziunile provocate au necesitat spitalizarea acestuia 
la Spitalul Județean Deva, secția neurochirurgie, pe o 
perioadă de aproape trei săptămâni.

De fapt, din certificatul medico-legal eliberat celui lovit 
s-a constatat că leziunile suferite au necesitat pentru 
vindecare 25-30 de zile de îngrijiri medicale.

Tot certificatul medico-legal a concluzionat că viața 
victimei a fost pusă în pericol. Așadar, fapta lui Sebastian 
Ironim Covaci ,,întrunește elementele constitutive ale 
tentativei la infracțiunea de omor calificat. ”

Din datele prezentate în instanță am mai reținut că 
inculpatul a săvârșit fapta sub stăpânirea unei puternice 
tulburări, determinată de o provocare din partea celui care 
a fost vătămat.

Cât de ușor se poate ajunge la necaz, nu?

Accident mortal ia 
Leșnic

De puțină vreme, într-o 
seară, în localitatea Leșnic, pe 
DN7, s-a produs un accident 
de circulație. Gheorghe 
Stoian, de 48 de ani, din 
localitate, s-a angajat în 
traversarea arterei rutiere, 
fără să se asigure. A fost 
surprins și accidentat mortal 
de autocamionul condus de 
Constantin Manitiu, 24 de ani, 
din Poiana Sibiului.

Arme, explozivi, 
substanțe toxice
Polițiști de la serviciul 

arme, explozivi, substanțe 
toxice din cadrul 
Inspectoratului de Poliție al 
județului au depistat la 
domiciliul unei femei din Deva 
13 capse electrice de mină.

Ana Farkaș se numește 
doamna, are 34 de ani și nici o 
ocupație. Capsele au fost 
găsite, spune Ana Farkaș, în 
timp ce colecta fier vechi de 
pe o haldă de deșeuri.

Potrivit Legii 126/1995, a 
fost sancționată contra
vențional.

După ce a omorât 
un om, gardianul 

public a fugit
Sunt multe cazuri în care 

Poliția atrage atenția asupra 
unor grave abateri de la reguli 
elementare ale circulației 
rutiere. Se pare însă că acest 

lucru nu este înțeles de mulți 
care se urcă la volan. Un caz 
mai deosebit este cel 
petrecut nu cu multă vreme 
în urmă pe DN 66, la Călan. 
Era în jurul orei 19, când 
Garbiel Culenco, 31 de ani, 
din localitate, gardian public 
la Detașamentul Hațeg, 
Grupa Călan, în timp ce 
conducea autoturismul, a 
surprins și accidentat mortal 
un pensionar de 89 de ani 
din Călan. Nefericitul bătrân 
se numește Petru Ionele.

Treaba este că, după 
comiterea accidentului, 
gardianul a fugit de la locul 
faptei. A fost identificat după 
aproximativ o oră și s-a 
stabilit că era sub influența 
băuturilor alcoolice.

Stație de filtre in 
pericol

O patrulă a Poliției 
Orașului Petrila a prins în 
flagrant într-o noapte trei 
indivizi care încercau să 
dezmembreze un motor 
electric din zona stației de 
filtre a E.M. Petrila.

Cei trei se numesc 
Costel Cercel, 25 de ani, din 
Țibana, județul lași și locuia 
fără forme legale în 
Petroșani, Petrică Bibol, 20 
de ani și minorul Rafael M, 
15 ani. Nici unul nu avea 
vreo ocupație stabilă. 
Motorul avea o valoare de 3 
milioane de lei și urma să fie 
vândut la un centru de 
colectare a deșeurilor.

Hoțul din boxă
Tot în flagrant a fost prins 

un hoț din Botoșani care 
acționa prin Vulcan. Ne 
referim la Viorel Onofraș, 34 
de ani, fără nici o ocupație.

Individul a fost găsit în 
boxa lui Ion Boscideală, un 
bătrân de 63 de ani. Din boxa 
omului Viorel avea intenția să 
fure alimente și articole de 
îmbrăcăminte.

Circulând prin Brad 
și Șoimuș 

într-o seară, pe DN 76, pe 
raza municipiului Brad circula 
cu bicicleta și Emilian Crainic,
44 de ani, din localitate. 
Chestiunea este că el circula 
pe partea stângă a sensului 
de mers. în aceste condiții a 
fost surprins și accidentat grav 
de autocamionul condus de 
Candin Farca din Tomești. 
Șoferul circula regulamentar.

La Șoimuș alta a fost 
treaba. Aici, un cetățean din 
localitate - Lucian Bodea, de
45 de ani, a fost depistat de 
polițiști în timp ce se afla la 
volan sub influența băuturilor 
alcoolice. Mai rău este faptul 
că domnul avea permisul de 

conducere suspendat pentru 
o abatere comisă anterior.

Hor in și stația de 
emisie-recepție
O stație de emisie- 

recepție de pe un autoturism 
taxi din municipiul Deva era 
cât pe ce să ajungă pe mâna 
lui Florin Manațe, 23 de ani, 
din Deva.

El a fost prins în flagrant 
de o patrulă 
municipiului, 
obiectului cu 
1.300.000 de lei.

a Poliției 
Valoarea 

pricina -

Doi recidiviști din 
Simeria

Se numesc Gheorghe 
Berindei și Călin Cazan. 
Primul are 25 de ani, al 
doilea, 26 și amândoi sunt 
de loc din Simeria. Nu sunt 
la prima încălcare a legii.

Polițiștii au stabilit că 
într-o noapte ei au pătruns în 
incinta SC ,,Gesi Servicom" 
SRL Simeria Veche, de unde 
au furat bunuri în valoare de 
aproximativ un milion de lei.

Rubrică realizată cu 
sprijinul IPJ Hunedoara

Tudor Panaitescu, 
Hunedoara

Pensionarea 
anticipată

Așa cum prevede Legea 
nr. 2/1995 privind pensio
narea anticipată, persoanele 
care au vechimea integrală în 
muncă (25 ani, femeile, și 30 
de ani, bărbații) pot solicita 
înscrierea la pensie cu până 
la 5 ani înainte de împlinirea 
vârstei prevăzute de lege 
pentru pensionarea la cerere. 
Aceste prevederi se aplică 
persoanelor care au 
beneficiat de ajutor de șomaj 
și de alocație de sprijin pe 
durata maximă prevăzută de 
lege și care nu realizează 
venituri din activitatea 
salariată sau alte venituri cu 
caracter permanent din 
activități profesionale. Legea 
prevede că în astfel de cazuri 
vârsta de pensionare nu 
poate fi mai mică de 55 ani 
pentru bărbați și 50 ani pentru 
femei. Cuantumul pensiei an
ticipate se stabilește pe baza 
Legii nr. 3/1977, cu 
modificările și completările 
ulterioare, cuantum ce se 
diminuează cu 0,3% pentru 
fiecare lună cu care s-a redus 
vârsta de pensionare. La 
împlinirea vârstei de 60 de 
ani, bărbații, și 55 ani, 
femeile, pensia se acordă în 
cuantum integral. în ce 
privește pensia suplimentară, 
aceasta se acordă 
proporțional cu timpul de 
contribuție.

Vasile Teodoru. Vulcan
Drepturi ale persoa

nelor adulte cu handicap

Legea nr. 53/1992 privind 
protecția socială a 
persoanelor handicapate a 
fost abrogată prin Ordonanța 
de urgență privind protecția 
specială și încadrarea în 
muncă a persoanelor cu 
handicap nr. 102/1999. Acest 
act normativ prevede că, 
pentru asigurarea dreptului la 
securitate socială, precum și 
a dreptului la ocrotirea 
sănătății și la instruire, 
persoanele adulte cu handi
cap - încadrate ca atare prin

decizia comisiei medicale ce 
funcționează în acest scop 
- se bucură de anumite 
facilități. Este vorba, între 
altele, de următoarele: - 
adulții inapți de muncă din 
cauza handicapului, dacă nu 
au alte venituri cu excepția 
pensiei de urmaș, 
beneficiază de ajutor social 
lunar.în valoare de 195.270 
lei pe toată durata 
handicapului; cei cu 
venituri până la acest 
cuantum primesc diferența 
până la nivelul ajutorului 
special lunar; - pentru 
afecțiuni care creează 
handicap ireversibil, ajutorul 
special lunar se stabilește 
pe toată durata vieții; - 
scutirea de plata taxelor 
vamale pentru introducerea 
în țară, o dată la 8 ani, la 
alegere, pentru motociclete, 
motorete sau autoturisme, 
adaptate special pentru 
transportul persoanelor cu 
handicap, pentru folosință 
proprie; - un asistent per
sonal pentru adulții cu 
handicap grav; - scutirea de 
la plata taxelor de 
abonament pentru adulții cu 
handicap grav, deținători de 
aparate de radio și de 
televizoare; de această fa
cilitate beneficiază și 
persoanele care au în 
întreținere persoane cu 
handicap; - prioritate la 
instalarea postului telefonic 
și scutirea de la plata taxelor 
de instalare și de transfer al 
abonamentului telefonic, 
precum și de la costul a 50 
de impulsuri pentru 
abonamentul comun la 2 
abonați, 100 de impulsuri 
pentru abonament - linie 
individuală și 400 impulsuri 
pentru nevăzători, atât 
pentru adulții cu handicap, 
cât și pentru familiile 
acestora, dacă au domiciliul 
comun; - gratuitatea 
transportului urban cu 
mijloace de transport în 
comun pentru adulții cu 
handicap accentuat sau 
pentru însoțitorii acestora și 
alte drepturi prevăzute 
expres în Cap. IV, Secțiunea 
a ll-a din Ordonanța de 
urgență.

Pagină realizată de Valentin NEAGU
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Sancțiuni drastice pentru contravențiile la normele de igienă șl sănătate publică
Constituie 

contravenție și se 
sancționează cu 

amendă de la 
3.000.000 lei la 
15.000.000 lei 

următoarele fapte
• Neaplicarea de către 

spitalele care eliberează 
cadavrele persoanelor decedate 
prin boli transmisibile a măsurilor 
de prevenire a răspândirii 
infecțiilor.

• Transportul, depunerea 
la capelă și înhumarea 
cadavrelor persoanelor 
decedate prin boli transmisibile 
fără respectarea normelor 
antiepidemice și de igienă.

• Exhumarea 
cadavrelor umane înainte de 
trecerea perioadei de un an de 
la data înhumării sau 
exhumarea cadavrelor umane 
fără avizul direcției de 
sănătate publică teritorială în 

termenul de 1-7 ani de la data 
înhumării, precum și 
exhumarea în alte condiții 
decât cele stabilite prin avizul 
direcției de sănătate publică 
teritorială, cu excepția cazurilor 
prevăzute de legea penală.

• Nerespectarea instruc
țiunilor Ministerului Sănătății 
privind imunizările obligatorii, 
măsurile de luptă în focar, 
izolarea bolnavilor cu boli 
transmisibile și eliberarea 
avizului epidemiologie.

• Lipsa de colaborare a
personalului medico-sanitardin 
unitățile sanitare cu paturi la 
efectuarea anchetei
epidemiologice și la 
supravegherea focarului de 
infecție nozocomială cu 
specialiști din direcția de 
sănătate publică teritorială, 
precum și neaplicarea 
măsurilor antiepidemice de 
împiedicare a răspândirii 
infecțiilor.

• Neasigurarea în 
unitățile sanitare cu paturi a 
condițiilor de igienă necesară 
preparării, depozitării,

transportului, servirii
alimentelor prin operațiuni de 
curățire, dezinsecție,
deratizare, precum și 
neasigurarea dotării cu utilaje, 
ustensile și materiale specifice 
de curățenie, dezinfecție, 
dezinsecție și deratizare.

• Nerespectarea instruc
țiunilor producătorului sau a 
recomandărilor prevăzute în 
avizul sanitar al Ministerului 
Sănătății privind folosirea 
dezinfectantelor și antisepticelor 
utilizate.

Cu amendă de la
5.000.000 lei la

20.000.000 lei se 
sancționează

• Neasigurarea de către 
persoanele fizice și juridice care 
lucrează cu produse patologice 
a sterilizării și/sau incinerării 
reziduurilor contaminante și a 
altor reziduuri care au astfel de 
indicații.

• Neasigurarea 
sterilizării instrumentarului 
medico-chirurgical și a 
materialelor sanitare, precum și 
utilizarea de materiale nesterile 
în procesul de îngrijire a 
bolnavului.

• Contravenții la normele
igienico-sanitare pentru alimente 
și la normele de igienă privind 
producția, prelucrarea,
depozitarea, păstrarea, 
transportul și desfacerea 
alimentelor

Se sancționează cu 
amendă de la

1.000.000 lei la
6.000.000 lei
• Utilizarea personalului 

de întreținere a curățeniei din 
anexele sanitare și din curți la 
manipularea alimentelor ori la 
întreținerea curățeniei utilajelor 
sau a încăperilor de prelucrare 
sau de depozitare a alimentelor.

• Utilizarea la întreținerea 
curățeniei din afara sălilor de 

producție, din anexele sanitare, 
din curți și din altele asemenea 
a salariaților care lucrează în 
procesele tehnologice de 
producție alimentară, la 
prelucrarea sau manipularea 
alimentelor.

• Neefectuarea opera
țiunilor de curățenie manuală a 
locurilor de muncă, utilajelor, 
ustensilelor, suprafețelor de lucru 
și ambalajelor în condițiile 
stabilite de normele de igienă în 
vigoare.

• Așezarea, chiar și 
provizorie, direct pe trotuar, în 
curți sau pe pardoseala 
încăperilor, a gheții artificiale, 
precum și a navetelor și tăvilor 
folosite la transportul 
produselor de panificație și de 
cofetărie, a cărnii, preparatelor 
din carne și semipreparatelor 
culinare.

• Nerespectarea în 
unitățile de alimentație colectivă 
a obligației de a păstra timp de 
48 de ore la rece, în recipiente 
curate, acoperite și etichetate, 
câte o probă din fiecare fel de 
mâncare servită.

• Neasigurarea dotării 
unităților de alimentație 
colectivă permanente și 
sezoniere cu veselă și 
tacâmuri în număr cel puțin 
egal cu numărul total de 
consumatori zilnici.

• Neasigurarea spălării 
și dezinfecției după fiecare 
transport a mijloacelor auto 
folosite la transportul 
alimentelor.

• Aprovizionarea 
unităților alimentare de orice 
fel care produc și 
prelucrează alimente ușor 
alterabile în cantități care 
depășesc posibilitățile de 
păstrare și de prelucrare a 
acestora. ,

• Neinstruirea și 
ne'certificarea salariaților 
oricărei unități din sectorul 
alimentar în ceea ce privește 
însușirea noțiunilor fun
damentale de igienă realizate 
prin unități de învățământ 
avizate de Ministerul 
Sănătății și de Ministerul 
Educației Naționale.
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La Călan

Se clădește civilizația 
. frigului

Convorbire cu 
Petru Bora, 

primarul orașului Călan
- Die primar Petru Bora, 

iarna care se apropie cu pași 
repezi găsește orașul Călan într- 
o situație aparte: lipsa banilor 
în bugetul local, datorii mari în 
asociații, un șomaj fără prece
dent ele. Cum apreciați că va 
supraviețui orașul în aceste 
condiții?

- Ne confruntăm cu un fe
nomen interesant. Și anume 
situația în care am ajuns se pare 
că va'conduce la construcția 
civilizației frigului. Lipsa banilor 
are implicații grave în gospodă
rirea orașului, în asigurarea unor 
condiții cât de cât omenești 
pentru locuitorii zonei.

Dacă pentru oamenii maturi 
este mai ușor de suportat frigul, 
nu același lucru se poate spune de 
oamenii bolnavi din spital, de elevi, 
de copiii de Ia grădiniță, unde 
efectiv nu se poate desfășura 
activitatea, lucru care ne 
înspăimântă.

Datoriile mari pentru ener
gie electrică, gaz metan, fac 
imposibile activitățile din sec
toarele comunitare, iar.identifîca- 
rea unor soluții tehnice este 
practic imposibilă, întrucât în 
oraș există o singură centrală 
termică. In măsura în care se taie 
din consumatori, costurile de 
încălzire cresc și vor fi plătite de 
cei care beneficiază de agent 
termic, lucru, cred, greu de 
suportat.

- Apreciați că se vor plăti din 
datorii ca să se poată beneficia

^de căldură?

- Este greu de spus. Oamenii 
au bani foarte puțini care nu le 
permit nici să-și cumpere pâine 
și mâncare. Sunt datorii mari de 
ani de zile pentru apa rece, fără 
să mai vorbim că se poate livra 
apă caldă sau căldură.

- La cât apreciați costurile 
numai cu căldura pentru un 
apartament de două camere?

- După prețul calculat pe 
gigacalorie, pentru un apartament 
cu două camere se. va plăti înjur 
de 600.000 de lei. Dramatic este 
însă faptul că venitul în foarte 
multe familii nu depășește un 
milion de lei. In această situație 
este practic imposibil să se 
plătească cheltuielile comune. 
Până în prezent, numai familiile 
care au datorii de peste un milion 
sunt foarte multe. Chiar dacă se 
șterg toate datoriile, în scurt timp 
se vor acumula noi debite pentru 
că majoritatea oamenilor nu au 
cu ce să plătească.

- Die primar, după părerea 
dumneavoastră, crede fi că va fi 
totuși căldură în apartamente?

- Dacă vom primi căldură, 
acest lucru se va face numai din 
MILĂ!

Numai topografii sâ fie oare de vină?l
începută cu surie și trâmbițe în 1991 odată cu aprobarea ae către 

Parlament a Legii 18, retrocedarea pământurilor către foștii proprietari 
pare a fi sortită să se finalizeze abia în mileniul trei. Acest proces s-a 
dovedit a fi mai dificil decât se așteptau cei implicați. în cele 14 sate 
care constituie suburbii ale orașului Călan punerea în posesie s-a 
lovit de numeroase probleme. în multe cazuri comisiilor locale de fond 
funciar le-a fost foarte greu să găsească documentele necesare în 
baza cărora să stabilească proprietarii de drept. în alte situații mai 
multi oameni solicitau aceeași bucată de pământ - de care-și aminteau 
ei că a fost a părinților - astfel că de aici apăreau noi probleme. Și nu 
în ultimul rând, specialiștii topografi chemați să măsoare și să rezolve 
situația în teren au fost de multe ori de... negăsit. Cert e că la ora I 
actuală doar în opt din cele 14 sate s-a finalizat punerea în posesie. în ■ 
schimb, în satele Nădăștia de Sus, Nădăștia de Jos, Sântămăria de ? 
Piatră, Crișeni "încă se lucrează", iar în satele Valea Sângeorzului și " 
Sâncrai lucrările încă nici nu au început.

La Școala Generală din 
Călan învață 1600 de 
elevi. An de an în pragul iernii 

lipsa căldurii a creat mari 
probleme.

în 1998 în școli s-a dat 
drumul la căldură după o grevă 
generală, când frigul a devenit 
insuportabil. Cu toate că există 
în acest sens o experiență 
negativă situația devine tot mai 
grea. Pentru a face față

în agricultură

UNELE CULTURI

In școli 
elevii

tremură!
temperaturii scăzute din clasă 
elevii la ore stau îmbrăcați, cu 
căciuli pe cap, iar în unele 
dimineți le este foarte greu să- 
și ia notițe.

Șansele sunt minime de a 
primi căldură cu toate că se 
depun eforturi pentru a se găsi 
soluții. Interlocutorul nostru, dl 
profesor Petrișor Bruzan, 
directorul Școlii Generale din 
Călan, ne-a precizat că se 
caută soluții pentru 
achiziționarea unei centrale 
proprii pe gaz metan, fie prin 
donație din exterior sau prin 
contribuția părinților.

Pentru prima soluție se 
așteaptă răspunsuri, iar pentru 
cea de-a doua nu toți părinții 
sunt de acord, deși sunt de 
părere că îmbolnăvirea copiilor 
este mult mai costisitoare - în 
final se cheltuiesc mai mulți 
bani, plus suferința copiilor -, 
decât plata unei sume care în 
principal s-a convenit la două 
alocații lunare.

Acești bani, ne-a precizat 
dl Petrișor Bruzan, ar putea 
rezolva problema căldurii, iar 
elevii nu vor mai sta în frig pe 
parcursul orelor de școală.

Imediat după ’90 analiștii economici prognozau că 
agricultura și turismul sunt ramurile economice care ar fi 
în măsură să salveze România. Deși au inițiat "pariul cu 
agricultura” guvernele de atunci au pierdut, iar România a 
devenit din exportator importator de produse agricole. Acum 
după 10 ani, când guvernele ce au urmat au reușit să 
distrugă și o mare parte a industriei, câștigarea pariului cu 
agricultura a devenit o chestiune absolut necesară.

Zona Călan a trăit, la nivel local, exact pe coordonatele 
amintite mai sus. întreprinderile agricole de stat au rămas 
fără obiectul muncii, pământul trecând în proprietatea 
oamenilor. Iar industria - reprezentată de metalurgie - a 
devenit rentabilă doar... ca fier vechi. Astfel că, pentru mulți 
oameni, din cele 14 localități ce constituie suburbii ale 
Călanului, care au fost disponibilizați de la combinat 
practicarea agriculturii a rămas unica sursă de venit. 
Deveniți proprietari de pământ însă fără utilaje agricole și 
știința cultivării pământului oamenii se descurcă cum pot.

Ing. Florica Lăpușan, de la Centrul Agricol Călan, aprecia că 
îmbucurător este faptul că în acest an nu a rămas mult pământ 
nelucrat cum s-a întâmplat în alte zone. "Din 3777 ha teren 
arabil au rămas necultivate doar 318 ha restul pământului fiind 
cultivat după cum urmează: 1181 ha cu porumb, 45 ha cu 
floarea soarelui, 280 ha cu cartofi, 260 ha cu legume, 218 ha cu 
grâu, 347 ha cu orzoaică, 209 ha cu ovăz și 892 ha cu plante de 
nutreț. Oamenii l-ar fi cultivat probabil pe tot, dar aratul și 
semănatul sunt scumpe, proprietarii nu au bani, iar piața de 
desfacere este slabă" -'spunea interlocutoarea noastră.

"Recoltele obținute de pe suprafețele cultivate nu au fost 
în toate cazurile foarte bune. La culturile de păioase oamenii 
au ieșit în pierdere pentru că lucrările mecanizate costă 
mult, iar producția n-a fost tocmai mare. în schimb, la plantele 
tehnice și medicinale s-au realizat producții bune și în 
consecință profituri destul de frumoase" - aprecia la rându-i 
ing. Benone lonescu de la Registrul Agricol. "Excepție de la 
această regulă o reprezintă societatea româno-franceză 
SC Piaro care pe terenurile din Nădăștia de Jos și Strei a 
obținut recolte duble decât media obținută de ceilalți. Aceste 
rezultate nu se datorează neapărat hărniciei superioare, ci 
folosirii erbicidelor, semințelor de calitate (aduse din Franța) 
și lucrării mecanizate a tuturor suprafețelor de teren".

*f '
Medalie de 

aur în Franța
De curând, Carmen 

Anda Drăgan, din Călan, 
elevă în clasa a Vll-a la 
Liceul de Muzică din 
Deva, a fost răsplătită cu 
medalia de aur la un con
curs internațional de pian 
desfășurat în Franța. 
“Succesul înregistrat de 
Carmen Anda Drăgan la 
concursul internațional 
din 23.10.1999, în loca, 
litatea Maryse Cheilan, 
reprezintă o recunoaștere 
a sensibilității și talentului 
tinerei pianiste din Călan 
care promite mult.

După succesul din 
Franța, Anda a primit o 
invitație pentru Italia, unde 
va susține un recital, chiar 
la sfârșitul acestei luni.

La Școala Generală Călan inameul numărul unu al 
iSvvilor și țxofesccior este frigul, motiv pentru care 
țnuta obligator* cuprinde paltonul. Matul și căciula

f N

Apă rece 
după 

program
De curând în orașul 

Călan apa rece se li
vrează după program. 
Pe parcursul unei zile, 
apa rece se furnizează 
numai patru ore. Două 
ore dimineața, de la 7 - 9 
și două după amiază, de 
la 15-17. Măsura a fost 
luată, întrucât datoriile 
sunt extrem de mari pen
tru energie electrică, iar 
o schimbare a situației 
de față este greu de an
ticipat, mai ales pentru 
etajele superioare, în
trucât pompele sunt cu
plate numai în intervalele 
de timp programate. 
Până la stabilirea 
acestui program timp de 
o săptămână în oraș apa 
rece a fost oprită, apa 
aducându-se de fiecare 
de unde s-a putut.

k____________ —___________ /

Pagină realizată de 
Cornel POENAR, 

Clprian MARINUȚ 
Foto: Traian MÂNU

NOTE® INFORMA ȚII® OPINII
Cumpărătorul și 

câinele
La Călan fenomenul câinilor 

vagabonzi nu este chiar atât de 
amplu ca în București încât să 
revendice o vizită a ocrotitoarei 
animalelor Brigitte Bardot. Și 
totuși și aici câinii vagabonzi 
există și patrulează în voie pe 
străzile orașului. Inedit și înspăi
mântător ni s-a părut însă faptul 
că la Călan câinii vagabonzi sunt 
mai agresivi. întrucât din cauza 
sărăciei coșurile de gunoi nu 
oferă probabil prea multă hrană 
acestor buni prieteni ai omului, 
câinii s-au văzut nevoiți să o 
solicite singuri. La multe chioș
curi care vând produse de 
patiserie și panificație am văzut 
cum mai fiecare cumpărător era 
luat în primire de câte un amic 
canin "care-și cerea dreptul”. 
Unii gudurându-se, alții lătrând, 
cert e că era destul de greu să- 
i refuzi.

Buget nerealizat
Consiliul Local Călan miza în 

acest an pe realizarea unui buget 
de aproximativ 10 miliarde lei. Dar 
după cum ne spunea dl Petru 
Bora, primarul orașului, până la 
sfârșitul lunii octombrie nu s-a 
realizat nici măcar jumătate din 
acest buget, sumele încasate din 
impozite și taxe nedepășind 4,2 
miliarde lei. Dacă impozitele și 
taxele pentru clădiri, case și 
terenuri s-au încasat într-o destul 
de mare măsură, la cota de 35 la 
sută din impozitul pe salarii există 
mari întârzieri, agenții economici, 
subjugați de greutățile tranziției, 
ființi în imposibilitatea de a-și 
achita aceste obligații financiare. 
Această nerealizare a bugetului 
local a blocat toate proiectele 
inițiate de Consiliul Local, astfel 
că piața n-a mai fost împrejmuită, 
drumurile n-au fost reabilitate, iar 
unele sate așteaptă încă intro
ducerea rețelei de gaz.

Sărăcie și 
mentalitate 

învechită
Din cauză că aproape jumă

tate din populația activă nu are 
un loc de muncă orașul Călan 
este un oraș foarte sărac. Abia 
având bani pentru traiul zilnic 
locuitorii orașului au ajuns în 
situația dramatică de a nu-și mai 
putea plăti cheltuielile de între
ținere. Astfel la ora actuală 
datoriile asociațiilor de locatari 
către SC Hidro-Term-Trans depă
șesc 5,8 miliarde, toate cele nouă 
asociații având datorii de la mini
mum 420 milioane (asociația nr. 
9) până la 1,16 miliarde lei (aso
ciația nr. 6). Din cauza acestor 
restanțe Hidro-Term-Trans este 
în imposibilitatea de a-și plăti 
furnizorii - Renel și Romgaz - la 
care are datorii de circa 8 
miliarde lei. Prin urmare, lo
cuitorilor orașului li se asigură

doar serviciile de apă rece, gunoi, 
canal, cele de încălzire și apa 
caldă fiind... visuri irealizabile, 
loan Nanciu, șef serviciu derulări 
contracte și prețuri la H.T.T., 
aprecia că s-a ajuns în această 
situație din cauza sărăciei și a 
mentalității învechite. "E drept că 
mulți oameni sunt săraci și efectiv 
nu au bani pentru plata acestor 
servicii. Dar există și persoane 
care deși au bani preferă să-i 
dea pe altceva, considerând că 
aceste servicii trebuie să le 
plătească altcineva. Astfel, nu 
cred că există în oraș vreun bloc 
care să nu aibă datorii către 
asociația de locatari. O posibilă 
soluție pentru remedierea aces
tei situații ar fi divizarea aso
ciațiilor de locatari (foarte mari) 
- în asociații mai mici constituite 
pe scară sau bloc.”

Societate căpușă
Aliniindu-se populației și 

agenții economici au datorii foarte 
mari către SC Hidro-Term-Trans 
pentru serviciile de apă, gunoi, 
canal etc. O situație deosebită în 
acest sens o reprezintă SC

Minagval SA Călan, societate 
desprinsă din Combinat, care are 
o datorie de 1,34 miliarde lei. 
Pentru că la divizarea din SC 
Sidermet a preluat cea mai mare 
parte a datoriilor combinatului, SC 
Minacval este falimentară intrând 
deja în procedura de lichidare. Dar 
vânzarea patrimoniului societății 
nu reușește să acopere nici 
măcar o parte din datoriile către 
marii debitori Renel, SNCFR, 
Romgaz. Astfel că achitarea 
datoriei către SC Hidro-Term- 
Trans devine imposibilă, în 
această situație SC Minacval 
devenind pentru SC HTT o so
cietate căpușă.

Taxe și impozite 
pentru 2000

Unul dintre cele mai impor
tante puncte pe ordinea de zi a 
ședinței Consiliului Local Călan 
care se va desfășura pe 19 
noiembrie se referă la stabilirea 
taxelor și impozitelor locale pentru 
anul 2000. Poate previziunea 
biblică referitoare la Apocalipsă 
nu se va întâmpla tocmai în 2000. 
Totuși ni se pare că această

muncă a Consiliului Local este 
oarecum inutilă, întrucât e greu 
de imaginat că în anul următor 
locuitorii Călanului vor avea bani 
pentru plata acestor obligații 
financiare către stat.

Anomalii - ca la 
noi la nimenea 
întâmplări strict autentice 

grupate sub genericul din titlu 
ar putea relata orice român cu 
bun simț pentru că, din păcatț, 
Guvernul, Parlamentul și biro
crația sunt "producători” care 
în acest domeniu întrec și 
firmele de producție cinemato
grafică de la Hollywood. Ne vom 
referi acum la cum "delimitează" 
anumite instituții ale statului 
teritoriul în zone urbane și zone 
rurale. Programul Sapard vine 
și - cel puțin teoretic - oferă 
câteva speranțe investiționale 
mediului rural. Dar deși se 
numesc și chiar sunt sate 
localitățile din suburbiile orașului 
Călan nu sunt considerate în 
mediul rural și nu pot beneficia 
de acest program. Să nu mai fie 
sat sinonim cu rural?!
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Super ofertă

ADUCE CALITATE VIEȚII

Whirl jdol

Acum te bucuri de 
două ori mai mult de 
calitatea Whirlpool

Vă așteptăm în magazinele:

•Oferta este valabilă în limita stocului disponibil

Deva
Simal Exim - Complex Comercial Central 
Devasat - Bd. Decebal, Bl. R, parter

Petroșani
1 terme* • Sir. I Decembrie, nr. 85

Liderul mondial în produse electrocasnice, 
revine pentru cei care apreciază calitatea 
din 15 Noiembrie cu o nouă ofertă senzațională. 
Pentru fiecare mașină de spălat Whirlpool model 
AWM 249 primești un cuptor cu microunde 
Whirlpool (AVM 504) gratuit.
Caracteristici AWM 249: lOOOrpm, viteza de centrifugare reglabilă, 
sistem antișifonare, sistem de control al balansului, tratamente 
speciale inclusiv programe de clătire pe bază de înălbitori.

Știm că ești în căutarea unui TELEVIZOR.
Știm că ai fost în diverse locuri și că i’fi este greu să tei o 
hotărâre.
De unde știm ? Din faptul că te interesează anunțul nostru. 
Și, pentru interesul arătat, noi te răsplătim cu un sfat, 
îndreaptă-ți atenția către oferta ORION.
Pentru că ORION îți aduce garanția calității și a 
recunoașterii internaționale.

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

ORION
ORICUM în avantajul tău

DEW: ■ ALTEX - B-dul Decebal, Bl. 15, parter; PETROȘANI: ■ ELECTROSTAR - Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 87 
■ ELECTROSTAR - Str. Avram lancti Nr. 8, parter ■ /1LTKY ~ Str. 1 Decembrie 1918, Bl. 84, part ir.

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 41,715 acțiuni, reprezentând 40% din 
capitalul social al Societății Comerciale COMFRUCT SA, cu sediul în Deva, județ Hunedoara, cod fiscal 
R2102929, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului, J 20/25/1991, având:

Obiectul principal de activitate: contractare, preluare', depozitare și valorificare legume fructe, 
fabricare și comercializare băuturi răcoritoare.

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului): 
2.607.175 mii lei

Structura acționariatului conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 20.09.1999, este:

UN BUN NECESAR

Acționar
FPS

Nr. acțiuni
41.715'

%
40

SIF 59.078 56,65
PFM 3.494 3.35
Total 104.287 100,00

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

este de 1.042.875.000 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 COMFRUCT 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 104.287.500 lei și taxa de participare de 4.375.000 lei, se face cu ordin de plată tip 
trezorerie, în contul în lei nr. 50.555.351.169 deschisele 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 20.12.1999, ora 10, acest termen fiind termen de decădere.

Deschiderea plicurilor ce conțin documentele de participare se va face în prezența tuturor ofertantilor 
în data de 20.12.1999, ora 11.

Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data de 21.12.1999, 
ora 9.00, când se va întocmi și afișa lista ofertantilor acceptați.

Licitația cu strigare va avea loc la data de 21.12.1999, ora 10.00, la sediul Direcției Teritoriale 
Județene Hunedoara.

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

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractulur.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 Ana Szegedi, tel. 054/211089 sau 214503, zilnic între orele 10-13.

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

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

SONY Model: CFD-V27L

Sistem HiFi Sony
EQ cu 3 benzi cu 10 posturi prestabilite
2 x 100 W (RMS 10%) 
înregistrare sincronizată pe CD 
FM I MW cu 30 posturi presetate 
DJ Mix, CD Text, VACS, Dolby B

SONY Model: MHC-RXD7

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

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

Magazin Quasar, Orărtie, Str. Eroilor, Bl. E, parter 
tel.: 051-247.540.

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

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


SC SEVCOM SRL

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

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

• Vând spațiu comercial 
central Hațeg, 362 mp. Infor
mații tel. 094579061. (7833)

•Vând casă, grajd, anexe, 
grădină 3500 mp Brănișca. 
Tel. 214570, 220676.(7775)

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

• Vând casă mare, garaj, 
grădină 50 ari, gaz, apă. 
260201(7770)

• Vând VW LT28 Diesel, 
avariat față. Informații 
223950,228167,094644178. 
(7842)

• Vând tractor U 650, 
remorcă 5 tone și plug PP 
4-30, tel. 092/552984 (6944)

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

• Vând magnetofon Tesla 
plus boxe. Telefon 233941. 
(6240)

• Vând urgent combină 
Class Mercury, masa 2,75 m, 
eventual două rate. Tel. 
665158,094193376.(8127)

• Vând sufragerie com
pletă tip Lengyel, furnir 
rădăcină nuc. Tel. 213836, 
după ora 19. (5674)

• Vând, decodez și re
par celulare GSM, pe loc 
și foarte ieftin. Tel. 094/ 
859958.(7836)

• Vând avantajos vană de 
baie din fontă. Tel. 622305. 
(7774)

• 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)
r "

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)

• Vând țuică de prună, 34 
grade, 25 000 lei/litru, tel. 
092/403869 (7566)

• Vând pal melaminat și 
accesorii euro-paleți. Deva, 
str. Depozitelor, nr. 1 (lângă 
benzinăria Mol). Tel. și fax: 
054/235035 (7803)

• Vând telefoane ce
lulare, noi, Bosch, Moto
rola, Panasonic, Nokia, 
Phillips, Siemens. Deco
dez GSM. Tel. 092/258121 
(7807)

• Vând centrală termică 
Vaillant (gaz) cu boiler în
corporat, boilere Instant Jun
kers. Tel. 092/380609 (7578)

• Calitate belgiană 
prin:”TERMOSANITARA” - 
centrale termice, radia
toare, boilere tub Henko și 
fitinguri cromate. Hune
doara, str. Dorobanților, 12, 
tel. 092/701072(7577)

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat spațiu 
comercial, central, Brad. Tel. 
624615.(7843)

OFERTE DE* -. 
SERVICII.

• Societate internațională 
de import oferă imediat locuri 
de muncă cu câștiguri între 
500.000-600.000 lei/săp- 
tămână. Angajăm persoane 
fără experiență, studenți, 
șomeri. Tel. 092/565828, 
621446. (6239)

DIVERS

• Biblioteca comunală 
Romos mulțumește doamnei 
Irimie Elisabeta din Simeria 
pentru donația de carte, care a 
îmbogățit colecțiile bibliotecii 
cu 300 volume din literatura 
română și universală. (6901)

S.C. Media Pro Inter
național S.A. cu sediul în 
București, str. Pache Proto- 
popescu, 109, a depus docu
mentația pentru obținerea 
autorizației de mediu pentru 
obiectivul Studio PRO-FM 
Hunedoara, în Hunedoara, str. 
Trandafirilor, nr. 19 (complex 
comercial 91). Sesizări și 
reclamații se depun în termen 
de 15 zile la sediul APM 
Deva, str. A.VIaicu, 25. (7834)

• S.C. Sica S.A. Alba lulia 
cu sediul în Alba lulia, bdul 
Ferdinand, nr. 14 a depus 
documentația pentru obținerea 
autorizației de mediu pentru 
obiectivul Studio Radio TV Sica 
Hunedoara în Hunedoara, 
str.Trandafirilor, nr. 19 (complex 
comercial 91). Sesizările și 
redamațiile se depun în termen 
de 15 zile la sediul APM Deva, 
str. A.VIaicu 25. (7835)

• S.C. Agromec Peștișu 
Mic SA vinde la licitație 
utilaje agricole, începând cu 
data de 04.12.1999. Licitația 
se repetă până la epuizarea 
stocului. (7583)

• Pierdut geantă diplomat 
cu acte de firmă T.D. 
Emanuel SNC Deva. Găsi
torului recompensă. Relații 
la telefon 229424. (7829)

• Pierdut ștampila firmei 
S.C. Clic Computer Art 
Desing S.R.L. Deva. O declar 
nulă. (7838)

• Pierdut două bilete tre
zorerie, seria A 1088484 și 
A 1088485, în valoare de un 
milion fiecare. Le declar nule. 
(7582)

DECESE
• Familiile Florea, Blaj și 

Nițescu au condus pe ulti
mul dntm pe cel care a fost 
un iubitor și de neînlocuit 
soț, lată, bunic și străbunic

SABIN FLOREA
de 88 de ani, din Nojag. 
Dragule, ne lași o mare du
rere în suflete. Dumnezeu 
să te odihnească în pace. 
Murtumim tuturor celor care 
i-au adus un ultim omagiu și 
au fost alături de noi în a- 
ceastă trista încercare. 
(5678)

• Soția, fiica, ginerele, 
finii și rudele aduc ia cu
noștință, cu profundă du
rere, încetarea din viață a 
veteranului de război, emi
nentului pedagog 

prof. VICTOR 
POGOLSA

în vârstă de 85 de ani. 
înmormântarea are loc azi, 
16 noiembrie, ora 13, de la 
Casa Mortuară în cimitirul 
din str. M.Eminescu. Fie- 
i țărâna ușoară! (7837)

• Familia Ambruș Eu
gen (ginere), Luminița fiică, 
Dani nepot, familia Rusu 
Vasile'(ginere), Mariana, 
fiică, Radu și Cosmin, ne
poți, au condus pe ultimul 
său drum pe 

ANGHEL AURELIA
care a fost o mamă, bu
nică și soacră de aleasă 
noblețe sufletească, căreia 
îi vor purta o neștearsă 
amintire. Dumnezeu să o 
odihnească în pace! Mul
țumim pe această cale 
vecinilor, celor apropiați, 
tuturor celor care au fost 
alături de noi în aceste 
momente grele.

Pepsi Cola
Punct de

lucru Deva
Angajează GESTIONAR 

DEPOZIT 

CONDIȚII:
• experiență
• studii medii (mini

mum liceul)
• stagiul militar satis

făcut
• cazier 

vârsta maximă 40

ani
domiciliul în Deva

Potențialii candidați 
pot trimite un curriculum 
vitae până la data de 

17.11.1999, ora 20, la 

sediul firmei din Deva, str. 
Depozitelor, nr.ll, în 

atenția director filială 

Alexandru Cismaș.
Telefon/fax 054- 

224880.

Cu sediul în Călan, str. Furnalistului, nr. 17 A
Organizează în data de 10.12.1999, ora 12, la sediul societății, LICITAȚIE DESCHISĂ CU STRIGARE 

pentru vânzarea activelor închise operațional:
1. Activul Bateria nr.3 de cocsificare - compusă din: bateria nr.3 de cocsificare, vagon de ghidare, mașină de 

șarjare etc. Prețul de pornire a licitației pentru total activ este de 5.531-009.300 lei. Prețul de pornire a licitației 
pentru bunurile care compun activul:

Construcții 744.290.561 lei
Mașini, utilaje și instalații de lucru 5.400.229.269 lei
Mijloace de transport 1.046.157 lei
2. Activul Amoniac - compus din: coloanele de absorbție, coloana de distilare, coloana de stripare, condensatori 

pentru vapori de amoniac etc. Prețul de pornire a licitației pentru total activ este de 456.846.341 lei.
Prețul de pornire a licitației pentru bunurile care compun activul: 
Construcții 3.104.566 Iei
Mașini, utilaje și instalații de lucru 504.502.479 lei
3. Activul Benzen - compus din: instalația de captare benzen, spălătoare de benzen, instalația de obținere 

benzen etc.
Prețul de pornire a licitației pentru total activ este de 438.344.632 lei. 
Prețul de pornire a licitației pentru bunurile care compun activul: 
Construcții 25.613 584 lei
Mașini, utilaje și instalații de lucru 445.530.842 lei
Aparate și instalații de măsurare, control și reglare 15.905.165 lei
Activele sunt situate în localitatea Călan, îir incinta societății. Taxa de participare la licitație este de 500.000 lei + TVA, iar 

costul dosarului de prezentare al fiecărui activ este de 500.000 lei + TVA.
Date suplimentare și informații despre activ se pot obține de la director tehnic, ing. Ștefan Fănică, tel 054-730560, int.504, 

între orele 12-15. Prețui de licitație este fără TVA, acesta se suportă de către cumpărător.

k.

DEVA
Vinde la cele mai mici prețuri din 

Ardeal:
banane, portocale, lămâi, roșii, castraveți, ulei, 

zahăr, ouă și alte sortimente de legume și fructe. 
Tel/fax 054-216234.

Grupul Școlar Industrial 
Energetic Deva

Str. Titu Maiorescu, nr.28, telefon 220913

Anunță CONCURS în data de 26 noiembrie 1999, 
ora 9, pentru postul de paznic (bărbat).

Firma CDA St Camardu
angajează

REPREZENTANT VÂNZĂRI
Pentru județul Hunedoara

Cerințe: studii superioare 
vârsta maximă: 37 ani 
abilități relaționale 
carnet conducere cat. B 
autoturism propriu constituie avantaj

Trimiteți CV (scris de mână) și o fotografie recentă pe 
adresa: 1900 Timișoara, str. Constanța 6, până la data de 25 
noiembrie 1999.Informații: 092-380583; 092-616234.

✓

COOPERATIVA “HOREA" BRAD
Cu sediul în str. Avram Iancu, nr.30

Organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ pentru 

închirierea spațiului situat în Deva, str. Andrei Mureșan, 

bloc parter, având suprafață de 47 mp.
Faza I - numai pentru OCM-uri, va avea loc în data de 

22.11.1999, ora 10, la sediul cooperativei.
Faza a 11-a - când pot participa și persoane fizice și 

juridice din afara sistemului cooperatist, se va ține în data 
de 29.11.1999, ora 10, la sediul cooperativei.

v Informații suplimentare la telefon 655582.

SC FARES SA
Oraștie

ANGAJEAZĂ ECONOMIST în 
cadrul compartimentului 
financiar - contabilitate

CONDIȚII: studii superioare și vârsta 
maximă 30 de ani.

SE OFERĂ: salariu atractiv.
Relații la telefon 241941 sau la sediul 

firmei din Oraștie, str. Plantelor, nr.50.

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.

j
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tânărul întreprinzător. Așa a 
luat ființă S.C P& K Yotis Impex 
6.R.L., în prezent funcționând 
cu patru angajați. “Ș/ eu și 
asociatul meu lucrăm cot la 
cot cu cei patru muncitori și 
credem că în curând vom mai 
angaja și alți oameni." Printr-o 
întâmplare fericită, firma a re
ușit să obțină un contract cu 
una dintre cele mai mari so
cietăți de construcții de șosele 
din Austria, firmă care are ne
voie de... găleți din lemn. "Găle
țile respective sunt folosite la 
lucrul cu bitum cald, cele din 
metal fiind improprii unei ase
menea activități. Prin urmare, 
producem - deși profitul este 
unul relativ mic - aceste găleți 
care sunt etanșe și cores
pund tuturor standardelor de 
calitate ale beneficiarului 
austriac. De asemenea, tot 
pentru Austria producem și 
niște mici căsuțe pentru depo
zitarea sculelor de grădinărit, 
căsuțe construite în totalitate 
din lemn și folosite de majo
ritatea celor care locuiesc la 
casă și care au o curte și 
grădină."

Pentru piața internă Yotis 
S.R.L. produce modele dintre 
cele mai variate de mobilă, folo
sind lemn de esențe diverse. 
"Respectăm întocmai cerin
țele clientului, atât în ceea ce 
privește modelul ales, cât și 
în privința lemnului din care 
vrea să fie făcută respectiva 
piesă de mobilier. O proble
mă esențială este calitatea 
produselor, ea fiind cea mai 

bună carte de vizită pentru 
orice firmă care se respectă. 
Nu în ultimul rând prețul cu ca
re ieși pe piață trebuie să fie 
unul moderat, în corelație cu 
standardul de viață al segmen
tului de populație căreia i te 
adresezi.” într-adevăr prețurile 
produselor de aici sunt undeva 
la jumătate comparativ cu prețul 
produselor de mobilier din maga-

Un tânăr 
dovedește

prelucrarea 
lemnului 

poate fi o 
afacere 
bănoasă 

zinele devene. “Preferăm să 
avem un profit minim pentru fie
care bucată, dar să câștigăm 
prin numărul de piese de mo
bilier vândute." Este o strategie 
mult mai bine adaptată pieței ro
mânești, asigurând un câștig 
relativ mic dar constant.

Din păcate, povestea firmei 
pe care o conduce Adrian nu 
este una plină doar de întâmplări 
frumoase, dificultățile fiind des
tule. “Marea problemă este 
lipsa unui ajutor mai eficient din 
partea statului, precum și ab

sența fondurilor necesare 
pentru continua îmbunătățire 
a tehnologiei cu care lucrăm. 
Deși, spre exemplu, am întoc
mit documentația necesară 
pentru obținerea unor fonduri 
PHARE, se pare că nu voi 
avea nici o șansă de a le ob
ține. Aș fi avut nevoie de 
20.000 de euro doar pentru a 
cumpăra utilaje noi, astfel în
cât să putem să ne extindem 
activitatea și să dăm de lucru 
mai multor oameni. Cu băn
cile nu prea vrem să lucrăm, 
angajarea unui împrumut în 
aceste zile putând fi o ade
vărată sinucidere. Prin ur
mare, suntem nevoiți să rămâ
nem în acest stadiu și să în
cercăm să ne adaptăm cât 
mai bine condițiilor actuale."

Ca planuri de viitor,Adrian 
Pătrui ne mărturisește că ar 
vrea să cumpere undeva mai 
aproape de satul său un loc pe 
care să îl poată transforma în 
hală de producție, actualmente 
firma fiind chiriașă într-un spa
țiu care a devenit prea mic. 
"Este o mare problemă aici că 
nu este dezvoltată aproape de
loc infrastructura, nu sunt tele
foane, nu merg nici telefoanele 
celulare, nu sunt drumuri cir- 
culabile, așa încât nu poți să 
ții eficient legătura cu 
beneficiarii tăi. Acesta este 
unul dintre motivele principale 
pentru care dorim să găsim un 
alt spațiu, unde să putem avea 
cel puțin aceste facilități." 
Dorința managerului este de 
înțeles, firma pe care o conduce 
fiind sortită pieirii în absența 
acestor minime facilități.

PNL propune reducerea 
impozitelor!

La întâlnirea cu presa de 
vineri, senatorul PNL, dl Con
stantin Blejan, a adus în prim 
plan ultima discuție desfășu
rată la nivelul conducerii cen
trale a partidului privind redu
cerea impozitelor la care a 
participat și actualul ministru 
de finanțe Decebal Traian 
Remeș.

In urma ședinței privind fis
calitatea s-a ajuns la concluzia 
că din următoarele luni impo
zitul pe profit pentru agenții 
economici va fi redus la 19 
sau 20 la sută, TVA-ul se va 
diminua cu 4-5 la sută, iar în 
cazul unităților cu datorii la bu
getul statului se va trece la un 
program de eșalonare a plăților, 
în cadrul măsurilor de sprijinire 
a societăților mici și mijlocii, dl

Fostul prefect

POMPILIU BUDULAN ESTE NOUL PREȘEDINTE AL ORGANIZAȚIEI
JUDEȚENE HUNEDOARA A PSDR

Președintele PSDR, Alexandru Athanasiu, i-a 
împuternicit pe Nicolae Stanca și Pompiliu Budulan 
să se ocupe de organizarea urgentă a alegerilor 
pentru noul Comitet de conducere a organizației 
județene Hunedoara a partidului. După demisia 
deputatului Dumitru Ifrim și a membrilor din con
ducerea organizației, sâmbătă, 13 noiembrie a.c., 
pesederiști hunedoreni s-au intrunit pentru a-și 
alege un nou staff. Fosta conducere județeană a 
fost suspendată. Fostul prefect de Hunedoara, 
Pompiliu Budulan, a fost ales în funcția de pre
ședinte al Organizației județene Hunedoara a 
PSDR. Comitetul de conducere mai are în com
ponență șapte vicepreședinți, trei secretari și alți

patru membri, lată care sunt noii vicepreședinți: 
Nicolae Stanca, Ionel Moș, Marin Cobzaru, Doru 
Luca, Dimitrie loschici, Gelu Simina, Ionel Pușcaș. 
Pompiliu Budulan ne-a declarat că tot la întâlnirea 
de sâmbătă s-a stabilit și delegația pentru Con
gresul Extraordinar al PSDR din 20 noiembrie a.c. 
De menționat că noua conducere a fost aleasă 
pentru o perioadă de 2 ani. Aceeași sursă ne-a 
informat că deocamdată nu s-a făcut o evaluare a 
situației privind membrii care au demisionat și care 
nu.

Se știe însă oă primarul din Simeria, loan 
Rovinaru, a demisionat și el din PSDR.

Sorina POPA

Constantin Blejan a precizat că 
se va crea un cadru adecvat 
pentru facilități în domeniul 
creditelor.

• cwmiiMTâ

De asemenea, în cadrul 
conferinței de presă, senatorul 
PNL a informat pe cei prezenți 
despre stadiul dezbaterilor 
privind noua Lege a pensiilor, 
lege care se dorește să elimine 
actualele discrepanțe existente 
între pensionari.

O asemenea reglementare 
s-a spus “este esențială pentru 
vârsta a treia, întrucât nivelul 
pensiilor pentru o mai mare 
parte a acestei categorii sociale 

este sub pragul sărăciei - 9 la 
sută beneficiază de pensii 
între 10.000 și 300.000 de lei, 
38 la sută au o pensie de 
300.000 - 500.000 de lei. însu
mate cele două procente în
seamnă aproape trei milioane 
de pensionari care nu depă
șesc lunar 500.000 de lei. Din
colo de această situație dra
matică, în care au ajuns pen
sionarii, recorelarea pensiilor 
reprezintă și promovarea unui 
act de “justiție socială în ca
drul acestei categorii, întrucât 
în ultimii ani ce s-a întâmplat cu 
pensiile este cu totul anormal", 
a mai precizat parlamentarul 
hunedorean, dl Constantin 
Blejan.

Cornel POENAR

“Ziua Monitor” - 
pângărită de fumul 

gozurilorarse
Domnul economist Con

stantin Ionescu, pensionar 
și veteran de război din 
Deva, face parte din acea 
categorie respectabilă dar, 
din păcate, tot mai rarefiată, 
a cetățeanului decent, asal
tat tot mai intens de moji
ciile unei societăți ce-și taie 
singură creanga civilizației 
de care se anină.

Intr-o-scrisoare remisă 
redacției noastre, dl Con
stantin Ionescu ne prezintă 
în câteva cuvinte cum un 
moment de spiritualitate ce- 
ar trebui să fie-dominat de 
pioșenie și reculegere în fața 
mormintelor celor dragi tre- 
cuți în eternitate poate fi 
profanat de apucăturile vul
gare ale unor neciopliți. Ar
zând gunoaiele rezultate din 
curățirea locurilor de veci, o 
parte din cetățeni și-au bă
tut joc pur și simplu de per
soanele venite la cimitir să-i 
pomenească pe cei dragi. 
“Un fum gros și apăsător a 
învăluit toți cetățenii aflați 
în partea de jos a cimitirului 
din Emincscu, precum și zi
durile zugrăvite recent ale 
Bisericii “Sfântul Vasile” ce 
aparține de Parohia nr. 3 și a 
cărui Paroh cu multă stră
danie și bună gopsodărire a 
reușit să dea orașului Deva, 
din fosta Capelă o frumoasă 
Biserică Ortodoxă”, ne scrie 

semnatarul epistolei. Mani- 
festându-și speranța că “pi
romanii” necivilizați vor fi 
identificați de conducerea 
Parohiei nr. 1 și se vor lua 
măsuri împotriva lor, dl Con
stantin Ionescu remarcă și 
alte aspecte ce trădează “o 
foarte proastă gospsodărire 
a întregului cimitir din zona 
Eminescu-Călugăreni”. Este 
vorba de amânarea ani de 
zile a finalizării tencuirii zidu
lui fostei biserici ortodoxe 
din strada Călugăreni și res
taurarea înscrisului “Cimitir 
ortodox” la intrarea în 
acesta precum și a chipului 
Maicii Domnului pictat în 
ulei.

Ca orice credincios și dl 
Constantin Ionescu speră ca 
“cimitirul nostru ortodox” din 
zonele străzilor Eminescu și 
Călugăreni să cunoască bi
nefacerile unei mai bune gos
podăriri, rugând conducerea 
Parohiei nr. 1 și întregul co
mitet de conducere, “în spe* 
cial domnii Epitropi”, să caute 
formele cele mai potrivite ca 
locurile de veci ale ortodoc
șilor să nu mai fie ponegrite, să 
nu se transforme în locuri de 
destrăbălare pentru boschetari 
și persoane rău famate, iar 
groparii angajați să nu mai fie 
robii neputincioși ai lui 
Bachus.

A. SĂLĂGEAN

Despre pădure
Din câte ne spunea nu cu 

multă vreme în urmă dl Ion Ho- 
naie, primarul comunei Vorța, la 
nivelul celor șapte sate există 
mai bine de 1000 ha de pă
dure. Cu toate că s-au depus 
strădanii, până în prezent doar 
60 la sută din această supra
față a ajuns în proprietatea 
celor îndreptățiți s-o pri
mească.

Vești din Vorța

11 familii la un 
magazin

în satul de centru al co
munei Vorța există nu mai puțin 
de șase unități comerciale de 
tot felul. Cinci dintre acestea 
sunt ale unor privatizați. Ci
neva ne spunea că la Vorța 
există cam 11 familii la un 
magazin.

Clienți puțini la 
patron

Chiar lângă magazinul 
Cooperației din Vorța există 
unul aparținând de SC Cristian 
Forest Corn SRL Ilia. Deși aici 
se găsesc cam de toate, cli- 
enții erau puțini la data vizitei 
noastre. Câte unul din când în 
când. Marioara Feneș, ges
tionarul vânzător al magazi
nului, ne-a spus că acesta 
funcționează de 4 ani, dar că 
treburile nu merg grozav. Pre
țurile sunt acceptabile, dar 
banii sunt tot mai puțini în sat. 
Se așteaptă vremuri mai bune.

Cooperația și 
concurența

Cooperația din Ilia are un 
magazin și la Vorța. Din dis
cuția cu Irina Anghelina am în
țeles că în sat concurența este 
destul de mare în ceea ce pri

vește comerțul, Oamenii prefe
rând un magazin sau altul. Cu 
toate acestea nu-și face pro
bleme prea mari. “Uneori merge 
mai bine, alteori mai slab" - 
spunea dna. Treaba este că în 
sat sunt mulți pensionari și 
tineri șomeri - deci bani mai 
puțini. în aceste condiții se ca
ută și se găsesc noi modalități 
de a face comerț. Marfa se 
aduce la comandă, iar pentru 
produsele vândute se achizi

ționează fasole, nuci, mere, 
semințe etc. Tot în schimbul 
acestor produse se oferă și 
materiale de construcții.

Nemulțumirile unui 
pensionar

loan Predescu este din 
satul Vorța și are 77 de ani. 
Este nemulțumit că, după 
mulți ani lucrați la sondele de 
prospecțiuni geologice, are o 
pensie de doar 500.000 de 
lei pe lună. "Este greu să 
trăiești în ziua de azi cu 
acești bani”- ne spunea 
dânsul. Deși crește oi, nu se 
câștigă mare lucru după ele. 
De ani de zile nimeni nu mai 
preia lâna, iar celelalte pro
duse sunt ieftine în raport cu 
cele pe care trebuie să le 
cumpere. Așa că...

Șomer la 32 de ani
La Vorța am discutat și cu 

Radu Căsăian, unul dintre ti
nerii șomeri ai satului. De la 
mina din localitate a fost dis- 
ponibilizat în luna mai. A lucrat 
11 ani; dar... Radu are nevastă 
și doi copii. Are însă și o gos
podărie unde crește 6 vaci, 
porci, capre... Problema cea mai 
grea pentru el este că nu are 
unde să-și valorifice produsele.

Valentin NEAGU

Merge și așa
Aproape jumătate din 

veteranii de război ce tră
iesc în comuna Brănișca 
au probleme cu dovedirea 
proprietății. Conform legii, 
ca să fie scutiți de la plata 
impozitelor aceștia trebuie 
să prezinte acte de propri
etate. în caz contrar nu se 

aplică scutirea. La Brăniș
ca unii veterani de război 
întâmpină greutăți pentru

A fi st 
“spartă” 
Biserica 

Penticostală 
din Brad
O patrulă de ordine de 

la Poliția municipiului Brad 
a prins în flagrant și a re
ținut doi indivizi care, într-o 
recentă noapte, prin forța
rea sistemului de închidere 
de la ușa de acces, au pă
truns în incinta Bisericii 
Penticostale din municipiu 
de unde au furat o stație de 
amplificare și accesorii în 
valoare de 5 milioane de 
lei. Cei doi sunt din Abrud, 
județul Alba, și se numesc 
Francitc Ursei, 23 de ani, 
fără ocupație, și Zoltan An- 
toniu Toroskai, 25 de ani, 
șomer. De la Abrud la Brad 
cei do s-au deplasat cu 

că nu pot prezenta actele 
de proprietate respective. 
Ca să le sară în ajutorul 
acestor bravi cetățeni ser
viciul de specialitate al Pri
măriei a acceptat ca oa
menii să prezinte doar le
gitimațiile de veterani de 
război ca să nu mai fie ne
voiți să achite impozitele și 
taxele pentru clădiri și te
renuri. (Sorina Popa) 

autoturismul lui Antoniu 
Toroskai.

Birectnr 
cercetat
La Deva, polițiștii au re

ținut pe Valeriu Goiciu, 31 
de ani, din localitate - direc
tor la SC “Spring Time” 
SRL Deva. Poliția a stabilit 
că în perioada decembrie 
1998 - noiembrie 1999, di
rectorul a înșelat mai multe 
persoane cu sume în lei și 
valută totalizând mai bine 
de 50.000.000 de lei. 
Acesta a promis oamenilor 
că le va facilita efectuarea 
de excursii în străinătate. 
Banii nu i-a înregistrat în 
contabilitate, utilizându-i în 
interes personal. Parchetul 
a dispus cercetarea lui în 
stare de libertate.

Rubrică realizată cu 
sprijinul IPJ Hunedoara
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