
Studenții petroșăneni sunt în grevă 
japoneză până joi

Populația din Valea Jiului nu 
mai trebuie să sufere de frig

Studenții petroșăneni și-âu suspendat 
protestul (greva) până joi. La întâlnirea cu 
președintele Emil Constantinescu au participat și 
liderii studenților de la Universitatea Petroșani, 
Mircea Petrini și Szell LOrincz, care la întoarcere 
au făcut următoarea declarație: "Vom suspenda 
greva până joi; o parte a revendicărilor noastre a 
fost soluționată. A fost dublată subvenția pentru 

cămine, am primit 2 călătorii pe CFR, dar a rămas 
problema burselor, pe care președintele Emil 
Constantinescu va încerca să o rezolve printr-o 
colaborare cu Banca Mondială".

Astfel, până mâine, studenții de la Petroșani 
sunt în grevă japoneză și în cazul în care nu li se 
vor rezolva toate revendicările ei își vor relua 
protestul. (M.F.)

în ideea descongestionării situației create de 
lipsa cărbunelui pentru centralele termice din 
orașele Uricani și Petrila și aprovizionarea 
populației cu cărbune, CNH Petroșani va livra zilnic, 
începând din 15 noiembrie a.c., 2 vagoane (110 
tone) cărbune la centralele termice din Uricani, 55 
tone cărbune la Lupeni - pentru populație și 3 
vagoane la Petrila pentru centralele termice și 
populație.

Având în vedere faptul că în perioada 

sărbătorilor de iarnă (Crăciun și Anul Nou) minerii 
vor fi în vacanță, reprezentanții CNH Petroșani și- 
au propus ca acum, după ce și-au achitat datoriile 
la SNCFR, să alimenteze centralele termice cu 
cărbune astfel încât în perioada amintită stocurile 
să nu ajungă la limita inferioară.

"Trebuie să îmbunătățim sistemul de 
aprovizionare a populației cu cărbune. Populația 
nu mai trebuie să sufere de frig" - apreciază Valeriu 
Butulescu - consilier CNH. (Mihaela Făgaș)
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în discuție

Probleme curente 
și de perspectivă 

ale agriculturii
- Știm die inginer că de 

curând la Focșani ați avut o 
întâlnire unde s-au abordat 
probleme esențiale privind 
soarta agriculturii. V-aș 
ruga să detaliați principalele 
aspecte luate în discuție.

agricoli și nivelul alocațiilor 
bugetare. Un loc de seamă s- 
a acordat problemelor legate 
de strategiile și politicile de 
personal, precum și alocării 
resurselor necesare bunei 
desfășurări a activității în

Interviu cu dl ing. Alexandru Indrea, 
vicepreședinte al Federației Sindicatelor 
Unite ale Specialiștilor din Agricultura 

României (FSUSAR)

- într-adevăr, la Focșani, s- 
a desfășurat o întâlnire a 
Consiliului FSUSAR, prilej cu 
care au fost analizate măsurile 
și propunerile avansate de 
Comitetul director conducerii 
Ministerului Agriculturii și 
Alimentației. Cum este și firesc, 
analiza a vizat atât problemele 
curente cât și pe cele legate de 
situația agriculturii românești în 
anul 2000 și de perspectivă, 
acestea fiind supuse atenției 
ministrului agriculturii și 
alimentației, dl loan Mureșan. 
Dar iată care au fost 
principalele aspecte abordate.

în context s-a avut în 
vedere proiectul de buget al 
agriculturii pentru anul 2000, cu 
principalele sale capitole, 
accentul punându-se pe 
măsurile care vizează 
susținerea producătorilor

cadrul DGAIA și OJCA, 
organisme teritoriale care 
reprezintă coloana vertebrală 
a MAA. Totodată s-a insistat 
pe necesitatea alocării în 2000 
a sumelor care să acopere 
cerințele centrelor agricole, 
astfel încât să facă mai 
eficientă și suportabilă munca 
specialiștilor aflați în mijlocul 
producătorilor agricoli.

- Au fost și alte 
aspecte avute în vedere?

- Evident. S-au făcut 
referiri la actele normative și la 
inițiativele legislative ce se vor 
derula în anul viitor din ini
țiativa MAA. în afara abordării 
n-au rămas nici aspectele 
privind perfecționarea cadrului

A consemnat 
Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

Se va reduce impozitul 
pe profitul reinvestit 

la 20 la sută?
Ministrul Finanțelor, 

Decebal Traian Remeș, a 
declarat marți, în cadrul 
unei întâlniri cu Federația 
Sindicatelor din Industria 
Alimentară, că începând cu 
anul 2000 impozitul pe 
profitul reinvestit se va re
duce la 20%. Totodată, Remeș 
a precizat că Ministerul 
Finanțelor va propune 
aplicarea unei cote unice de 
TVA de 16%> și reducerea 
globală a accizelor cu 20%. 
Sindicatele au solicitat

anularea TVA la produsele 
alimentare de bază și 
reducerea taxei pe 
valoarea adăugată șl a 
accizelor la celelalte 
produse alimentare. 
Sindicaliștii au mai cerut 
ministrului Agriculturii, 
loan Mureșan, prezent la 
întâlnire, acordarea de 
credite cu dobândă 
subvenționată producă
torilor agricoli particulari 
de materii prime pentru in
dustria alimentară.

SC SEVCOM SRL DEVA 
Vinde la cele mai mici prețuri din Ardeal: 

banane, portocale, lămâi, roșii, castraveți, ulei, 
zahăr, ouă și alte sortimente de legume șl fructe.

._____________Tel/fax 054-216234._____________ ,

VREMEA
Vremea va fi rece. Cerul va 

fi variabil în prima parte a 
intervalului, dar se va înnora 
după-amiază și în cursul nopții, 
când se vor semnala precipitații 
mixte. Izolat sunt condiții de 
producere a poleiului. Vântul va 
sufla slab la moderat, cu 
intensificări din est. Tempe
raturile minime vor oscila între -8 
și +2 grade, iar maximele între 0 
și 6 grade Celsius. (L.NISTOR)

• O prietenă de-a 
mea lua din greșeală 
"Diazepam” în loc de 
pilule contraceptive. 
Rezultatul e că are 9 
copii, dar îi privește 
cu mult calm și 
indiferență...

Asigurările — 
intre deziderat 
și realitate [II]

O altă problemă ivită foarte des în practică este cea legată de 
obligativitatea asigurării bunurilor cumpărate în rate și a creditelor 
bancare. în ceea cc privește bunurile cumpărate în rate, majoritatea 
magazinelor ori cooperează cu bănci ori vând prin sistem propriu de 
rate, dar toate impun la cumpărare obligativitatea asigurării bunului 
cumpărat. Motivul este simplu: dacă se întâmplă ceva cu bunul 
respectiv, magazinul nu pierde nimic. Dar, pentru cumpărător, 
asigurarea este de multe ori o povară destul de serioasă și, mai ales, o 
piedică în calea achiziționării bunului respectiv în rate. Din păcate, 
în această problemă nu întrevedem o schimbare în viitorul apropriat, 
în ceea ce privește creditele bancare (ne referim aici la persoanele 
fizice), băncile funcționează după niște reguli stricte și chiar dacă ar 
dori, nu ar putea renunța la asigurare. Așa că persoana care se 
împrumută va trebui să suporte (ca parte a creditului) și prima de 
asigurare, care este destul de semnificativă, chiar și pentru creditele 
mici.

Mai există o altă problemă importantă care se referă la asigurarea 
managerială și la asigurarea medicilor. Asigurarea managerială (cel 
puțin în vest!) se referă la faptul că un director manager la 
preluarea funcției se poate asigura împotriva oricărui prejudiciu pe 
care îl poate aduce firmei respective prin activitatea sa (prejudiciu, de 
cele mai multe ori, involuntar). La noi, managerii firmelor de stat, 
nu numai că nu sunt asigurați, dar nici măcar nu sunt trași la 
răspundere pentru falimentul întreprinderilor pe care le conduc. Dar 
sunt stimulați să muncească eficient cu salarii „minime pe 
economic” de 160 de milioane de lei pe lună!

în ceea ce privește creditele bancare (ne referim aici la persoanele 
fizice), băncile funcționează după niște reguli stricte și chiar dacă ar 
dori, nu ar putea renunța la asigurare. Așa că persoana care se 
împrumută va trebui să suporte (ca parte a creditului) și prima 
asigurare, care este destul de semnificativă, chiar și pentru creditele 
mici.

în ceea ce privește medicii, nu ne vom referi la asigurarea medicală 
de sănătate, subiect pe care îl vom aborda cu altă ocazie, ci ne vom

Marcel Cristian JURCA, 
avocat

(Continuare în pag. 2)

Orăștia, jumătate caldă, 
jumătate rece

Transporturile rutiere de 
personal sunt la pământ

Jumătate caldă, jumătate 
rece. Așa se prezintă starea 
municipiului Orăștie în ceea 
ce privește furnizarea 
agentului termic în locuințe. 
La Orăștie lucrurile au fost 
clare de la bun început: acolo 
unde contractele dintre 
asociațiile de locatari și SC 
Activitatea Goscom SA a fost 
respectată, s-a furnizat
căldură. în rest, temperatura 
din case probabil că
depășește cu puțin pe cea de 
afară. Activitatea Goscom SA 
are de încasat peste trei 
miliarde de lei. Populația 
trebuie să plătească 1,5 
miliarde de lei pentru servicii. 

^Unitățile bugetare au la rândul 

lor datorii de 900 milioane de 
lei.

Ceea ce e mai rău e că la 
Orăștie oamenii sunt tot mai 
săraci și nu mai au cum să se

Raid- 
anchetă

achite de datorii. Ca să se știe 
într-o parte, adică să nu mai 
dea bani pe căldură și apă 
caldă, orăștienii, o parte din ei, 
au solicitat debranșarea de la 
rețea. Zis și făcut. Asociațiile 
de locatari își dau acceptul, 
operația se execută, iar 
Activitatea Goscom SA vine și 
face constatarea.

Problemele cele mai 
grave în legătură cu plata 
apei calde și a căldurii se 
înregistrează la următoarele 
asociații de locatari: AL nr. 3 
care are o datorie de 250 
milioane de lei, AL nr. 78 cu 
254 milioane de lei, AL nr. 9 
cu 122 milioane de lei. AL nr. 
5 din Avram lancu are 11 
blocuri și o datorie de peste 
40 milioane de lei. Numai 
blocurile nr. 6 și nr. 9 se fac 
vinovate de jumătate din 
această sumă. Oamenii însă 
sunt nemulțumiți. De ce? Ei

Sorina POPA
(Continuare în pag. 2)

■ ......................

.Programasem mai de mult o 
convorbire cu dl ing. Mircea 
Băgăianu, directorul SC 
Coratrans SA Deva - firmă cu 
obiect de activitate transport - 
turism - comerț, asumat la scurt 
timp după reorganizarea fostei 
întreprinderi de Transporturi 
Auto Hunedoara-Deva și mai ales 
după privatizarea acesteia. Ne
am întâlnit zilele trecute. Deși a 
umblat destul în ultimul deceniu 
de libertate a românilor prin mult 
râvnita Europă, se afla totuși sub 
imperiul celor văzute și aflate la 
târgul de autobuze din Belgia, de 
unde se întorsese de curând. A 
declinat de la început, cu 
delicatețe, propunerea mea de a 
vorbi despre activitatea SC 
Coratrans SA Deva. „Nu este nici 

v — 

mai bună, nici mai rea decât altele, 
a cutezat să spună. Ne străduim 
s-o menținem, să existăm. Nu sunt 
motive de laudă sau de îngrijorare

Interviu cu dl ing.
Mircea Băgăianu, 

directorul SC 
Coratrans SA Deva

extremă. Putem vorbi, dacă vreți, 
mi-a propus, despre soarta 
transporturilor în general, din 
România, la această oră.”

- Unde se află, stimate die 
director, transporturile rutiere de 
persoane din țara noastră astăzi?

- Dacă ne rapoităm la 
domeniul similar din țările Europei 

occidentale, deși comparația 
pare forțștă, la ceea ce am 
văzut eu la expoziția din Belgia, 
unde imaginația în construcția 
de autobuze a depășit orice 
limite, suntem în urmă cu peste 
50 de ani. Sau, mai bine zis - ei 
sunt înaintea noastră cu cel 
puțin jumătate de secol. Sigur 
că și prețurile sunt la aceleași 
intervale de timp. însă dacă ne 
comparăm cu noi înșine de 
acum 10 ani suntem vitregiți 
cam tot cu un deceniu. Privind 
dotarea, organizarea, 
funcționarea,

- Cum se explică?

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)
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Probleme 
curente

(Urmare din pag. 1) 

legislativ de conducere 
colectivă la nivelul organelor 
județene (DGAIA), după 
modelul comisiei de dialog 
social și colegiului ministerului, 
aici existând un vid legislativ. 
De menționat că există 
promisiunea ministrului loan 
Mureșan că la toate problemele 
se vor primi răspunsuri 
punctuale la viitoarea întâlnire 
a federației sindicatului nostru.

- Despre activitatea 
curentă ce se poate 
spune?

- Ministrul a apreciat 
prestația specialiștilor și a 
subliniat necesitatea sporirii 
rolului lor în soluționarea 
problemelor concrete din 
teritoriu legate de terminarea 
documentațiilor referitoare la 
bonurile valorice și la 
jrogramele SAGARD.

- Ce putem consemna 
despre poziția FSUSAR?

-în primul rând este vorba 
despre nemulțumirea
conducerii FSUSAR față de 
cele două rectificări bugetare, 
la care nu s-a alocat nimic 
pentru MAA, deși s-au dat 
două acte normative pentru 
sprijinirea producătorilor 
agricoli, însă lipsesc resursele 
ca să le facă operabile 
(acordarea de credite cu 
dobândă subvenționată pentru 
utilaje, material săditor, animale, 
construcție de adăposturi).

în același timp politicile 
sala’riale și de personal au 
multe fisuri, propunerile 
ajungând la urechi surde și 
izbindu-se de indiferența 
factorilor de decizie, 
disponibilizându-se în teritoriu 
16-40 la sută din rândul 
specialiștilor. Cum se vor mai 
aplica în aceste condiții 
programele și proiectele de 
dezvoltare a agriculturii? 
Cineva va trebui să răspundă 
pentru astfel de politici 
distructive. Federația noastră 
susține măsurile și demersurile 
raționale spre binele 
agriculturii, spre împlinirea 
dezideratului formulat privind 
tratarea agriculturii ca 
prioritate națională, dar nu se 
poate înțelege ca pe seama 
agriculturii să fie făcute tot 
felul de promisiuni, târguri și 
pariuri care să pună în pericol 
siguranța alimentară a 
populației, având în vedere că 
agricultura nu este a unui 
partid sau altuia, ci reprezintă 
suportul pentru însăși 
existența națiunii noastre.

Miercuri
17 noiembrie
tvr i

9.00 TVR lași 11.00 TVR 
Cluj-Napoca 12.45 Top nostal
gic 13.00 TVR Timișoara 
14.00 Jurnal 14.15 Ciberfan. 
Lumea Internet 16.00 
Ecoturism 16.30 Medicina 
pentru toți 17.00 Hora satului 
18.05 Jumătatea ta (cs) 19.00 
Avanpremieră Știri 19.10 Sun
set Beach (s, ep. 574) 20.00 
Jurnal. Știrea zilei. 
Sport.Meteo 20.55 30 de 
rânduri pentru un delict (f. 
Italia 1998, p. O) 22.35 în fla
grant

TVR 2
8.25 Muzeul Orsay (r) 9.20 

Infidelități (r) 10.05 Limbi 
străine. Franceză 11.00 Fa
milia Simpson (s) 11.30 Trupa 
DP2 (mag. muz.) 13.45 
Microrecital 14.00 Emisiunea 
în limba maghiară 15.00

Orăștia, jumătate 
caldă, jumătate rece

(Urmare din pag. 1) 

vor ca furnizarea agentului 
termic să fie posibilă pentru 
cetățenii care-și plătesc 
taxele.

Elena Cioară locuiește în 
blocul nr. 16 de pe strada 
Mureșului din Orăștie și 
deocamdată nu beneficiază de 
apă caldă și căldură. Se pare 
însă că s-a hotărât de către cei 
responsabili ca și acest bloc 
să fie încălzit. Cetățeanca 
spune că își plătește taxele 
comune, deși sunt trei membri 
în familie și ea are doar ajutor 
de șomaj.

Elena Faur din Orăștie 
spune că dă atâția bani pentru 
medicamente că nu mai 
rezistă. Mai bine ar plăti 
căldura în apartament. în lipsa 
acesteia s-a îmbolnăvit că 
acum dă sute de mii pe 
doctorii. "Autoritățile să facă 
cumva și să ne dea nouă, celor 
ce ne achităm datoriile, căldură 
și apă caldă. Nu e corect așa, 
noi să plătim și alții nu, dar să 
suferim cu toții. Cum, e posibil 
să se stabilească taxe așa de 
mari? Dacă nu plătim la timp 
ne usucă cu penalitățile. Nu se 
gândește nimeni că salariile și 
pensiile nu sunt tocmai

_____ (Urmare din pag. 1) Transporturile rutiere de personal
-Simplu. După 1989 statul a 

abandonat transporturile auto. Și 
mă refer îndeosebi la transportul 
public, de persoane. A 
transformat fostele ITA în 
societăți comerciale pe acțiuni, 
cu imperativul ,,de acum 
descurcați-vă singuri!" Niciunde 
în țările est-europene, foste 
comuniste, nu s-a întâmplat așa. 
în țările occidentale cu atât mai 
puțin. Chiar dacă peste tot și 
aproape în totalitate aceste 
activități sunt privatizate. Să mă 
explic. Cu exemple pe care le 
cunosc. în Ungaria, transportul 
public de persoane este 
subvenționat într-o bună măsură 
de stat. Pensionarii, elevii, 
studenții, persoanele cu handi
cap se bucură de mari reduceri 
și chiar gratuități totale în 
transportul auto. La fel, sau chiar 
mai mult, în Germania, Belgia, 
Olanda, Franța. De fapt în toate 
țările Comunității Europene, 
transportatorii de persoane sunt 
subvenționați de către stat. Este 
o importantă coordonată a 
progresului și demnității. Să nu 
mai spun despre calitatea și 
fiabilitatea autobuzelor și 
autocarelor - care desfășoară

Obsesia (s, 2 ep.) 16.30 Santa 
Barbara (s) 19.45 Dreptul la 
adevăr 20.15 Omul zilei 
(dramă România ’97) 22.45 
Orient Express

ANTENA 1
8.00 Dimineața devreme 

10.0 Știri 10.10 Colivia de aur 
(s) 11.00 Pe cont propriu (s) 
12.00 Baywatch Nights (s) 
13.00 Știrile amiezii 13.15 Pre
tender (s) 14.00 Decepții (s) 
15.00 Luz Maria (s, ep. 150, 
151) 17.00 Știri 17.25
Dragostea învinge (s, ep. 37, 
38) 19.00 Observator 20.00 
Lanțul puterii (f.a. SUA 1995) 
22.00 Observator 22.30 Marius 
Tucă Show (talkshow)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău ! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (r) 10.45 Ultima 
frontieră (s, ep. 1) 11.45 
Pensacola - forța de elită (s, 
ep. 1) 12.30 O căsnicie 

potrivite pentru asemenea 
taxe? Și noi am muncit la 
viața noastră. Am o pensie de 
boală de aproape 400.000 de 
lei. Cu banii aceștia trebuie 
să întrețin și casa și fata care 
stă șomeră. Luăm împrumut 
ca să achităm întreținerea. 
Mâncăm mai puțin”, ne spune 
Elena Faur.

Gheorghe Icodim, 
administratorul SC Activitatea 
Goscom SA, vrea să-i 
delimiteze pe cei rău platnici 
și să pornească căldura și în 
alte blocuri din municipiu. 
Societatea stă prost din punct 
de vedere financiar și nu are 
bani la rândul ei să achite 
furnizorii și salariile. Pentru 
că oamenii o duc tot mai rău 
cu banii, firma amintită este 
nevoită să livreze apa caldă 
doar o dată pe săptămână, la 
cererea asociațiilor de 
locatari. La patru blocuri, 26 
(UCO), 11 scara A din Micro 
2, bloc 40, scara B, 50, scara 
A și 4, scara E, a fost sistată 
și apa rece.

Așadar, la Orăștie din 
cele 4500 de apartamente, 
jumătate sunt încălzite, iar 
jumătate ba.

activitate de turism de cel mai 
înalt nivel -, sau despre civilizația 
transporturilor rutiere de 
persoane.

- Și la noi sunt unele 
reglementări în această privință.

- Sunt, însă aplicarea lor 
necesită bani la administrațiile 
centrale și locale, bani care nu 
există, și mai necesită 
perseverență și responsabilitate 
din partea celor care trebuie să 
aplice legile. Nu se întâmplă nici 
una, nici alta. Așa se face că 
transportul de persoane se 
desfășoară haotic, necontrolat, 
într-o dură concurență neloială, 
la prețuri mari și în condiții de 
civilizație cel puțin îndoielnice. Nu 
vreau să supăr pe nimeni, însă 
acest transport de persoane cu 
microbuze de tot felul, unul 
furându-i călătorii celuilalt, nu se 
prea întâlnește în Europa, 
exceptând poate doar Turcia. De 
aceea SC Coratrans SA Deva 
și-a diminuat mult această latură 
a activității sale, s-a reprofilat ca 
multe alte unități de transport. Și 
așa întâmpinăm mari greutăți în 
plata serviciilor pe care le 
efectuăm unor beneficiari. Deși 
noi stăm relativ bine cu dotarea, 

perfectă (s) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.05 Babylon 5 (s, ep. 66) 
13.50 Ani de liceu (s, ep. 53) 
14.15 Miracolul tinereții (s) 
14.45 Familia Bundy (s) 15.15 
Nisipurile din Miami (s) 16.00 
Tânăr și neliniștit (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Spitalul 
Chicago Hope (s) 18.30 Doi 
polițiști și jumătate (s) 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 PRO TV 
Special: ,,Revoluția de 
catifea” 22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea ^ijei ,

AGASA
7.00 Karaoke Show (r) 

8.00 Dimineața cu Prima 12.00 
Celebri și bogați (r) 13.00 
Politica de mâine (r)15.00 
Bilanț (r) 15.30 Vacanță â la 
Petrișor (r) 16.00 Viața în di
rect 17.00 Celebri și bogați (s) 
18.00 Știri 19.00 Karaoke 
Show 20.15 Comisarul Rex (s)
21.30 CI5: Profesioniștii (s) 
22.00 Știri 22.45 Revista 
presei 23.00 Politica de mâine

Asigurările...
(Urmare din pag. 1)

referi la asigurarea medicului împotriva acelui „mal praxis”, adică 
situația în care un pacient suferă o pagubă, un prejudiciu sau 
decedează din vina unui medic. Din păcate, medicii români nu au la 
îndemână un asemenea mijloc și sunt obligați de multe ori să 
plătească din buzunar sume mari pentru pacienți. Pentru a fi obiectivi 
trebuie să amintim însă și faptul că legislația română actuală nu are 
prea multe prevederi pentru pacienții care au suferit din cauza 
medicilor. Poate în viitor se va reglementa și această problemă.

Pentru societățile de asigurări, se pun probleme și mai complicate, 
legate în special de eventualele fraude ale asigurărilor. Din păcate, la 
noi societățile de asigurări nu au la dispoziție un mijloc eficient de 
descoperire a fraudelor. în vest (ce să facem, ne raportăm mereu la 

vest) firmele de asigurări au armate întregi de avocați, detectivi și 
specialiști angajați să descopere eventualele fraude.

Dar nici societățile de asigurări nu se grăbesc să plătească. De 
exemplu, o firmă din Deva și-a asigurat bunurile din patrimoniu 
împotriva oricărui risc. La un moment dat a avut loc un furt și hoții 
au fost prinși. Dar pentru că declarațiile hoților cu privire la bunurile 
furate nu corespundeau cu declarațiile patronilor (și cu constatările 
inspectorului firmei de asigurări!), societatea de asigurări nu a 
despăgubit firma asigurată timp de aproape I an, chiar dacă 
reprezentantul a constatat furtul și bunurile furate, societatea de 
asigurări a preferat să nu îi creadă pe patroni (și pe propriul 
inspectori), ci pe hoți!.

în ceea ce privește asigurările de recolte și terenuri agricole, nici 

aici potențialii asigurați nu au o soartă mai bună. Dacă locuiesc într- 
o zonă cu potențial de risc (in special inundații), societățile de 
asigurări (cu câteva excepții notabile) se feresc să încheie asigurări 
sau să ofere contracte cu o primă de asigurare mult prea mare 
pentru posibilitățile țăranului român.

în încheiere, ne exprimăm speranța că societatea noastră se va 

îndrepta cât de curând spre o stare de normalitate și în ceea ce 
privește asigurările și rolul acestora în prezent.

cu calitatea serviciilor, în ciuda 
tuturor frânelor ministerului de 
resort, ale Guvernului.

- Mai menționați câteva frâne.
- în urmă cu câțiva ani s-a 

interzis înmatricularea auto
buzelor cu vechime mai mare de 
opt ani, deși un Mercedes sau un 
Iveco de mâna a doua, de nouă 
ani, ca să mă refer doar la două 
comparații, este mai performant 
decât un autobuz nou de 
fabricație indigenă, care este și 
mult mai scump. Realitatea 
confirmă că în ultimii 10 ani 
constructorii români de autobuze 
n-au făcut nici un pas în direcția 
modernizării, creșterii fiabilității 
acestora, așa cum au procedat 
maghiarii, de exemplu, cu Ikarus- 
urile lor, aflate lângă lumea bună 
la amintitul târg-expoziție din 
Belgia, deși la mare distanță și ei. 
Și încă o palmă dată fericirii în 
domeniu: de anul trecut s-a 
hotărât doar înmatricularea 
autobuzelor importate cu 
motorizare euro 2, extrem de 
costisitoare, sărind peste eurol 
și oprindu-se orice import sec
ond-hand.

- Și nu este nici o speranță 
de revigorare a domeniului?

PRIMA TV
7.15 -12.30 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Viața noastră (s) 
15.00 Dragoste și putere (s)
15.30 Renzo și Adriana (s)
16.30 Luz Clarita (s) 17.30 
Rosalinda (s) 18.30 Angela (s)
19.30 Acasă la bunica 19.45 
Cârtea cărților (d.a) 20.30 înger 
sălbatic (s) 21.30 Sânge din 
sângele meu (s) 22.30 Miresele 
lui Dracula (horror Anglia 1960)

HBG>
10.00 Shine (f. biogr. SUA 

1996) 11.45 Părțile intime 
(dramă SUA 1996) 13.30 
Războinicii de pe str. Waverly 
(f.a. SUA 1997) 15.15 Atât de 
aproape de cer (f. romantic SUA 
1995) 17.00 Cei trei Ninja (f.a. 
SUA 1994) 18.30 Sărutul care 
ucide (thriller SUA 1997) 20.30 
între vis și insomnie (co. 
romantică SUA ’96) 22.00 
Stargate SG-1 (s) 22.45 
Sunchaser (dramă SUA ’96)

- Ba da, însă cu multi bani 
și în timp lung. în acest sens, 
după părerea mea, Guvernul 
trebuie să-și revizuiască 
politica în transportul rutier de 
persoane, să-l subvenționeze 
într-un fel, să-l ajute cu credite 
la dobânzi mici pentru dotare, 
cum se întâmplă în toată Europa, 
în Ungaria vecină. La rândul lor, 
autoritățile locale să aplice ferm 
și corect legile, să colecteze la 
timp impozitele și taxele pentru 
a-și alimenta în mod 
corespunzător bugetul propriu, 
să stopeze favoritismele și 
relațiile, generatoare de 
evaziune fiscală și concurență 
neloială, să-și protejeze 
locuitorii cu stare socială 
precară - pensionarii, elevii, 
persoanele cu handicap etc. Nu 
vreau să mă erijez în sfătuitor, 
dar asemenea lucruri se 
întâmplă pretutindeni în Europa, 
spre care stăm rușinos cu 
mâna întinsă, dar și mai aproape, 
la unii vecini. Oare aleșii națiunii, 
mai mari sau mai mici, care bat 
Europa de la un capăt la altul, 
nu văd asemenea lucruri?

Aceasta este și întrebarea 
noastră.

TELE 7 DEVA
(canal 34 UHF)

9.00 Știrile locale (r) 9.15 
Deva Mix (r) 10.30 Dintre sute 
de ziare (r) 11.15 Cutia Pandorei
(r) 15.15 Post meridian 17.30 
La izvorul dorului 18.10 Lou 
Grant (s) 19.00 Secția de poliție
(s) 20.00 Telejurnal 20.45 Știrile 
locale 21.00 Dintre sute de ziare 
22.00 Reporter Tele 7 0.00 Știrile 
locale 0.30 Ora H - emisiune de 
confesiuni

PRO TV - DEVA
06.15-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00 -10.00 
"Bună dimineața, PRO TV e al 
tău!” (coproducție cu stațiile lo
cale) 10.00-10.45 Program 
comercial PRO TV Deva 17.00-
17.30 Știrile PRO TV (copro
ducție) 22.15-22.30 Știri locale

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

neecsaep
Miercuri,

17 noiembrie

O BERBEC
Mulți vă cred încrezuți, 

dar asta e doar o mască. N- 
ar strica să mai zâmbiți. 
Veți fi geloși, deși știți că 
fidelitatea celuilalt e mai 
presus de orice îndoială.

Z> TAUR
Știți cel mai bine să-i 

coordonați pe ceilalți, iar în 
caz de panică cei mai 
indicați, căci datorită 
autoconti lului dv țineți 
situația sub control.

O GEMENI
Trebuie să vă concentrați 

asupra problemelor de 
familie. Multe neînțelegeri 
așteaptă să fie clarificate și 
dv puteți face asta. Familia 
vă ajută.

O RAC
Atenție la amănunte dacă 

vreți să faceți o călătorie 
sau să semnați un contract 
important, căci pot apărea 
neînțelegeri cu urmări 
neplăcute.

3 LEU
încercați să concurați 

timpul și aveți impresia că 
vă izbiți mereu de 
obstacole. Alegeți soluția 
cea mai simplă, chiar dacă 
pare nesigură.

O FECIOARĂ
Se înmulțesc pro

blemele în casa dv. O parte 
le rezolvă partenerul. 
Puteți avea neînțelegeri din 
cauza banilor. Nu 
împrumutați bani.

3 BALANȚĂ
Nu vă temeți de viitori Nu 

aveți motive. Nu suferiți, 
lăsați prietenii să se 
afirme în carieră și gândiți- 
vă că sunteți în locul lor.

O SCORPION
Toată lumea încearcă să 

vă facă pe plac, mai puțin 
colegii de serviciu. Nu vă 
faceți probleme, situația 
se va remedia destul de 
repede.

Z> SĂGETĂTOR
Plini de energie, de 

putere și relaxați 
intelectual, sunteți creativi 
și plini de fantezie. Citiți cu 
plăcere istorioare mistice.

3 CAPRICORN
Azi aveți șanse în 

afaceri. Situația e atât de 
norocoasă, încât vă puteți 
permite aproape orice. 
Femeile vor fi foarte 
admirate.

3 VĂRSĂTOR
O zi plăcută, cu succes 

pentru nativii din prima 
decadă. Azi dorințele vi se 
împlinesc fără efort. Dar 
fiți totuși lucid și calm.

Z> PEȘTI
Veți trăi o serie de 

evenimente care vă fac să 
credeți că a dat norocul 
peste dv.<________________________ y
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Mutu conduce 
în clasamentul 

golgeterilor
La încheierea turului cam

pionatului 1999 - 2000, clasa
mentul golgeterilor arată în 
felul următor:

MUTU (Dinamo) - 16 
goluri, 2 din 11 metri

VLĂDOIU (Dinamo) - 12 
goluri, 2 din 11 m

CIOREA (Astra PI.) - 9 
goluri, 5 din 11 m

GORGA (Onești) - 8 
goluri

ROȘU (Steaua), MIHA- 
LACHE (Oțelul), IRIZA (FC 
Onești), MIHALCEA
(Dinamo), CL. NICULESCU 
(Univ. Craiova), FL. PETCU 
(FCM Bacău) - 7 goluri.

lată că una dintre marile 
speranțe ce și-a început afir
marea la FC Argeș, Mutu, con
tinuă să confirme și la Dinamo, 
izbutind să devină golgeterul 
turului Campionatului Diviziei 
A, cu 16 goluri marcate și are 
toate șansele să-și păstreze 
primul loc și la sfârșitul cam
pionatului, mai ales că prin
cipalul candidat la primul loc, 
Vlădoiu, a intrat în conflict cu 
conducerea și se pare că va 
părăsi pe Dinamo, întrucât 
Dinu folosește cu bun randa
ment noul cuplu de înaintași 
centrali Mutu - Niculae, doi 
tineri talentați ce promit foarte 
mult. Mai mult ca sigur că 
Mutu va intra și în vederile 
noCilui selecționer al tricolo
rilor, Emeric lenei. Pe locul trei 
se află ex-hunedoreanul Cio- 
rea de la Astra Ploiești și 
întotdeauna când îl vedem pe 
micul ecran, regretăm că nu 
se află la Corvinul, unde i-ar 
sta foarte bine lângă Mitrică și 
Șandor.

în Cupa României
- faza Județeană -

ediția 1999 - 2000

în sferturile de finală din 
faza județeană a Cupei Ro
mâniei la fotbal se vor dis
puta următoarele partide, la 21 
noiembrie, ora 11:
Unirea Vețel - Metalul Crișcior; 

Rodostar Deva - Min. Poiana Rusca; 

Casino Ilia - CFR Marmosim Simeria; 

Min. Bărbăteni ■ Univ. Petroșani.< _____

Divizia D la final de sezon

Tradiția contra r
forței financiare r

La sfârșitul săptămânii trecute s-au 
desfășurat jocurile contând pentru ultima 
etapă a sezonului toamnă-iarnă al Diviziei 
D - Hunedoara, etapă care a constituit de 
fapt runda a doua a returului. Etapa de 
duminică a avut în prim-plan două partide 
derby așteptate cu mult interes de su
porterii formațiilor implicate și anume 
jocurile FC Paroșeni Vulcan - CFR Mar- 
mosim și Victoria Dobra - Casino Ilia. 
CFR Marmosim, lidera la zi a clasamen
tului, a confirmat forma bună în care se 
află, obținând un egal (1-1), rezultat care îi 
sporește considerabil șansele atingerii 
obiectivului dorit. La rându-i, Victoria 
Dobra - revelația acestui sezon - a câști
gat cu 1-0 derby-ul nou promovatelor, 
menținându-se în continuare în plasa 
liderei, situație care menține treaz inte
resul asupra competiției.

Aruncând o primă privire retrospectivă 
asupra acestui sezon de toamnă-iarnă al 
diviziei D, constatăm dispariția din prim- 
planul luptei pentru promovare a preten
dentelor de tradiție de anul trecut Victoria 
Călan și Dacia Orăștie. Este de aseme
nea evidentă continuarea căderii echi
pelor susținute de coloșii industriali din 
minerit sau siderurgie, care odată cu dis
ponibilizările din aceste sectoare se con
fruntă cu mari dificultăți financiare, fiind la 
limita supraviețuirii. Jucătorii și antrenorii 
de valoare ai acestor echipe au migrat 
spre echipele cu bani, astfel că polii de 
forță ai competiției s-au schimbat. Lupta 
pentru promovare are acum drept prota
goniste pe revelația campionatului trecut
- CFR Marmosim și pe nou promovatele
- Victoria Dobra, Casino Ilia și Retezatul 
Hațeg - echipe care investind sume mari 
în jucători au adus un suflu nou compe
tiției, la care se adaugă FC Paroșeni - 
echipă ce joacă rolul ultimului mohican 
din minerit. Această implicare a mai mul
tor echipe în lupta pentru întâietate s-a 
dovedit benefică, nivelul jocurilor, ambiția 
și ardoarea cu care s-au disputat partidele 
crescând semnificativ. Reversul medaliei 
constă în aceea că uneori pasiunile au 
luat locul rațiunii și al fair-play-ului astfel 
că s-a ajuns la situații neplăcute în care s- 
au contestat arbitrajele, și s-a ieșit de pe 
teren în semn de protest, lucruri care fac 
totuși parte din farmecul sportului rege. 
Despre toate acestea vom reveni pe larg 
în alte comentarii.

Ciprian MARINUȚ

Divizia D - juniori

Victoria Călan are 
grija viitoarei generații 

de fotbaliști
l-am văzut pe juniorii de la Victoria Călan în 

câteva partide din campionat și ne-au im
presionat plăcut în partide cu cei mai puternici 
adversari: CFR Marmosim, FC Paroșeni - Vul
can. Este o mare satisfacție să constați preo
cuparea ce există din partea conducerii unor 
cluburi pentru asigurarea unor condiții cât de 
cât decente și în această perioadă grea a 
tranziției, când cu chiu cu vai abia se poate 
menține o echipă chiar în eșaloanele din județ 
și Divizia C. Acest lucru este valabil și la Victoria 
Călan unde grija pentru sprijinirea creșterii 
viitorilor fotbaliști este demnă de luat în seamă, 
cu credința ca în curând vom auzi de un nou 
“Șandor ce a ajuns, prin fotbalul practicat, unul 
dintre cei mai buni fotbaliști ai Corvinului.

Despre juniorii Victoriei ne-a vorbit Dorel 
Mărilă, alături de losifToth, mereu între juniorii 
Călanului, mândrindu-se cu prestațiile acestor 
tineri, indiferent că joacă acasă sau în de
plasare. Din 1995, cînd a fost reorganizat 
centrul de copii, s-a organizat un trial la stadion 
unde s-au prezentat peste 40 de copii în vârstă 
de 12-13 ani, mari pasionați ai fotbalului. în 
prezent, Victoria are 3 echipe de juniori A1, B1 
și Divizia D. Dorind să-i facem cunoscuți, ne-am 
notat și componența lotului Diviziei D, echipă ce 
a ocupat în turul acestui campionat locul 1 : 
Ciprian Ursu și Marius Zorza - portari, Doru 
David, Marius Bozbici, Alin Băescu, lonuț Haic, 
Claudiu Fulea, Claudiu Hegheduș, Nicușor Boze- 
șan, Nicolae Petrișor, Alexandru Mariș, Adrian 
Olaru, Pavel Fekete, Cristian Corobea, Ion 
Neagoe. Dintre ei, Haic, Petrișor, Hegheduș, 
Neagoe, Fulea au și îmbrăcat tricoul echipei 
“mari".

Cu toate condițiile vitrege de recuperare, 
alimentație și altele, juniorii răspund “prezent" 
cu conștiinciozitate la antrenamente și pregătiri, 
întregul lot fiind caracterizat ca disciplinat, 
ordonat, ceea ce se reflectă și la echipă care 
n-a luat nici un cartonaș roșu, doar 7 carto
nașe galbene în tot turul actualului campionat.

Deplasările le efectuează împreună cu 
autobuzul ce transportă seniorii. Se mai în
tâmplă ca la meciul de la Metalul Crișcior depla
sarea să se facă cu 5-6 autoturisme. Cât 
despre recompensele ce se primesc - doar 
câteva sucuri și când e mai bine, ceva dulciuri, 
ciocolată. Nici vorbă despre gustări sau o 
masă. Cu speranța că vor veni și zilele când 
juniorii se vor putea bucura de condițiile nece
sare unor pregătiri și evoluții superioare pe 
terenul de joc, le urăm succes în creșterea noii 
generații dajucători și să auzim că alți jucători 
vor face parte din echipe divizionare B și, de 
ce nu, chiar în Divizia A!

Sabin CERBU

DIVIZIA A - 
TINERET - REZERVE

Pe locul I în clasamentul tineretului - rezerve din 
Divizia A, se află o echipă obișnuită să aducă jucători din 
alte orașe ale țării, Gloria Bistrița. Se pare că de acum se 
acordă o mai mare atenție creșterii unor jucători și din 
propria pepinieră. Ar fi o inițiativă lăudabilă a conducerii 
acestui club de unde au plecat unii fotbaliști ce au ajuns 
jucători de bază la Dinamo și Rapid. Un loc onorant (2) 
ocupă și tânăra echipă a Argeșului de unde echipa mare 
primește mereu “sânge proaspăt”.

Surprinde în mod deosebit clasarea pe locul 13 a 
formației de tineret de la Steaua, deși aici există o ade
vărată școală pentru copii și juniori, cu mulți antrenori, 
foști fotbaliști ai echipei Steaua. Cert este că și în actualul 
campionat, meciurile de tineret se desfășoară într-uo 
anonimat din care nu se va ieși curând. Altceva ar fi ca 
partidele de tineret să aibă loc în deschiderea meciurilor 
echipelor mari, nu pe terenurile de antrenamente, unde 
merg doar câțiva spectatori. Cum să fie stimulați tinerii, 
unii dintre ei foarte talentați, când sunt văzuți “la lucru" 
doar de brigada de arbitri, antrenori și ... colegii lor de pe 
banca de rezervă?

CLASAMENTUL
1. GLORIA BISTRIȚA 17 12 3 2 37-21 39
2. FC Argeș 16 11 2 3 28-13 35
3. FC Onești 17 10 2 4 25-11 33
4. Dinamo 17 8 7 2 20-9 31
5. Petrolul 17 8 5 4 23-24 29
6. Rapid 17 8 4 5 39-23 28
7. FC Brașov 17 7 4 6 31-19 25
8. Univ. Craiova 17 6 7 4 26-21 25
9. Farul C-ța 17 8 0 9 38-39 24
10.Astra PI. 17 6 4 7 21-20 22
11.FCM Bacău 17 6 4 7 23-25 22
12.CSM Reșița 17 5 5 7 26-27 20
13.Steaua 16 5 4 7 31-27 19
14.FC National 17 5 4 8 32-33 19
15.Rocar Buc. 17 5 3 9 20-28 18
16. Extensiv Cv. 17 5 2 10 19-45 17
17.Oțelul Gl. 17 5 1 11 30-36 16
18.Ceahlăul P.N. 17 2 0 15 17-68 6

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE 
FOTBAL

Rezultatele etapei a 10-a din 13-14 noiembrie: 
Unirea Vețel - Rodostar Deva 1-0;
Santos Boz - Energia Deva 2-1;
Venus Chișcădaga - Gloria Geoagiu 3-0.

CLASAMENTUL
1. UNIREA VEȚEL 10 8 0 2 35-10 24
2. Gloria Geoagiu 10 6 1 3 23-15 19
3. Energia Deva 10 6 1 3 26-13 19
4. Rodostar Deva 10 5 2 3 33-18 17
5. Venus Chișcădaga 10 1 1 8 14-46 4
6. Santos Boz 10 1 1 8 6-35 4

........ — ....... ............. ....... ........

trDIVIZIA Bl
Rezultatele etapei a 17-a: Poiana Câm- 

pina - Midia Năvodari 0-1; Foresta Suceava - 
Dacia Pitești 4-0; Petrolul Moinești - Gloria 
Buzău 2-1; Poli lași - Callatis Mangalia 2-0; 
Chindia Târgoviște - Juventus Buc. 1-1; Trac
torul Bv. - Dunărea Galați 1-0; Precizia Săcele - 
Laminorul Roman 2-1; Cimentul Fieni - Unirea 
Focșani 1-0; Sportul Stud. - Metrom Bv. 1-1.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Tractorul Bv. - Dacia 
Pitești; Foresta - Callatis; Poiana C. - Poli lași; 
Midia Năv. - Laminorul; Sportul - Un. Focșani; 
Precizia - Metrom Bv.; Cimentul - Juventus; 
Chindia Târg. - Gloria Buzău; Petr. Moinești - 
Dun. Galați.

1. MIDIA NAVODAR117'12 3 2 30-7 39
2. Foresta Suceava17 12 3 2 36-14 39
3. Lamin. Roman 17 '10 3 4 33-14 33
4. Sportul Stud. 17 9 4 4 28-16 31
5. Metrom Bv. 17 8 5 4 20-13 29
6.- Callatis Mang. 17 9 1 7 19-15 28
7. Tractorul Bv. 17 8 3 6 16-14 27
8. Dacia Pitești 17 7 4 6 21-22 25
9. Un. Focșani 17 7 3 7 20-17 24
10. Cimentul 17 7 3 7 18-17 24
11. Petr. Moinești 17 6 4 7 14-18 22
12. Juventus Buc. 17 5 5 7 16-24 20
13. Dun. Galați 17 6 2 9 16-27 20
14. Poli lași 17 6 1 10 17-27 19
15. Poiana C. 17 5 2 10 19-26 17
16. Precizia Săcele 17 3 7 7 13-17 16
17. Gloria Buzău 17 2 3 12 11-35 9
18. Chindia Târg. 17 2 2 13 10-34 8

DIVIZIA C5
Rezultatele etapei: Petr. Stoina - Rapid 

Bv. 1-0; Min. Mătăsari - Oltchim Rm.V 3-0; 
Viromet - Mec. Sibiu 4-0; Șoimii Sibiu - Petr. 
Țicleni 1-0; Pandurii Tg. Jiu - Gilortul Tg. Cărb. 3- 
1; Romradiatoare Bv. - Nitramonia Făg. 6-1; 
Textila Prejmer - Curtea de Argeș 0-0; Petr. Drag, 
- Min. Berbești 3-0; Forestierul - FC Sf. 
Gheorghe 3-0.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Min. Mătăsari - Mec. Sibiu; 
Viromet - Rapid Bv.; Șoimii - Petr. Stoina; Petr. 
Țicleni - Nitramonia; Pandurii - C. de Argeș; 
Romradiatoare - Gilortul; Textila - Min. Horezu; 
Petr. Drăgășani - Sf. Gheorghe; Forestierul - 
Oltchim.X___________________________ ✓

1. PANDURII TG.JIU 17 14 0 3 45-17 42
2. Șoimii Sibiu 17 14 0 3 39-16 42
3. Curtea de Arg. 17 10 3 4 27-17 33
4. Sf. Gheorghe 17 9 2 6 31-20 29
5. Viromet Vict. 17 9 1 7 27-21 28
6. Min. Mătăsari 17 8 1 8 26-19 25
7. Petr. Stoina 17 7 4 6 26-26 25
8. Petr. Țicleni 17 7 3 7 26-29 24
9. Oltchim Rm. V. 17 7 2 8 20-22 23
10. Textila Prejmer17 7 2 8 16-19 23
11. Petr. Drăgășan 17 7 1 9 22-28 22
12. Min. Horezu 17 6 3 8 15-22 21
13. Forestierul 17 7 0 10 20-29 21
14. Gilortul Tg. C. 17 6 1 10 18-18 19
15. Nitramonia Făg .17 5 2 10 18-35 17
16. Rapid Bv. 17 4 4 9 14-22 16
17. Mec. Sibiu 17 4 4 9 14-35 16
18. Romradiatoare 17 4 3 10 19-28 15

•Cr DIVIZIA C6 Q DIVIZIA Dj
— >

JUNIORI

Rezultatele etapei: Ind. Sârmei C. 
Turzii - Min. Dej 3-2; Armătura Zalău - 
Olimpia Salonta 4-2; Crișul Aleșd - Lamin. 
Beclean 5-0; Min. Sărmășag - AS Arieșul 
Turda 2-0; CFR Cluj - Oașul Negrești 4-1; 
Someșul S.M. - Phoenix B.M. 1-2; FC Baia 
Mare - Progresul Șomcuța M. 3-1; Un. Dej 
și Olimpia Gherla stau.

CLASAMENTUL
1. OLIMPIA GHERLA 15 12 1 2 38-12 37
2. FC Baia Mare 15 11 2 2 42-13 35
3. Ind. Sârmei C.T. 15 10 1 4 43-23 31
4. Oașul Negrești 15 8 3 4 26-24 27
5. Arieșul Turda 15 8 1 6 21-22 25
6. CFR Cluj 15 7 2 6 31-27 23
7. Phoenix B.M. 15 7 2 6 25-28 23
8. Progr. Șomcuța15 7 1 7 29-21 22
9. Someșul S.M. 15 7 0 8 16-23 21
10. Crișul Aleșd 15 6 1 8 25-24 19
11. Unirea Dej 15 6 1 8 23-23 19
12. Min. Ocna Dej 15 6 0 9 18-26 18
13. Armătura Zalău15 5 1 9 20-23 16
14. Laminorul B. 15 5 0 10 20-35 15
15. Min. Sărmășag 15 4 2 9 18-25 14
16. Olimpia Salonta15 2 0 13 10-56 6

Etapa viitoare: Armătura - Lam. Be-
clean; Crișul Aleșd - Min. Dej; Min. Săr
mășag - Ind. Sârmei; CFR Cluj - Phoenix; 
Un. Dej - Oașul Negrești; Olimpia Gherla 
- Progr. Șomcuța M.; FC Baia M. - Olimpia 
S.; Arieșul și Someșul stau.

X_____________.______________ /

Rezultatele etapei a XV-a: Min. 
Bărbăteni - Construct. Hunedoara 
(Neprezentare) 3-0; Min. Poiana Ruscă - 
Dacia Orăștie 6-2; Retezatul Hațeg - Min. 
Aninoasa 3-2; Victoria Dobra - Casino Ilia 
5-3; Univ. Petroșani - Victoria Călan 2-4; 
CIF Aliman Brad - Metalul Crișcior 0-3; FC 
Paroșeni Vulcan - CFR Marmosim 
Simeria 4-0.

CLASAMENTUL TURULUI

VICTORIA CĂLAN 151 3 2 0 45-10 41
CFR Marm. Sim. 1511 2 2 57-19 35
Retezetul H. 15 9 3 3 48-22 30
FC Paroș. Vulcan 15 9 2 4 50-17 29
Min. P. Ruscă 15 9 1 5 33-27 28
Constr. Huned. 15 8 3 4 40-16 27
Min. Bărbăteni 15 8 1 6 39-25 25
Casino Ilia 15 7 3 5 44-26 24
Min. Aninoasa 15 5 1 9 29-42 16
Univ. Petroșani 15 4 1 10 31-49 13
Victoria Dobra 15 4 1 10 32-49 13
Dacia Orăștie 15 3 2 10 37-71 11
Met. Crișcior 15 3 0 12 22-88 9
Cif Aliman Brad 15 1 0 14 7-53 3

X____________________________/
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S.C. “Fabrica
Zarand" %.A. Brad
REP.: Die director, ul

tima dată când am fost la 
“Fabrica Zarand”, cu vreo 
doi ani în urmă, unitatea 
prezenta toate simptomele 

De la faliment la...reviriment
Dialog cu dl ing. Voicu DorcI Circo Luca - 

director general
unei crize economice ce 
anunța falimentul. Lipsa de 
comenzi, resemnarea con
ducerii de atunci și datoriile 
amenințau cunoscuta “fa
brică de umbrele" de la 
Brard. între ce parametri 
economici se încadrează în 
prezent activitatea fabricii?

C.L.: Ieșirea din “groa
pă” a fost făcută, urmând 
acum să ne scuturăm de 
tarele trecutului pentru a 
putea să ne dezvoltăm în 
continuare. Suntem opti
miști din acest punct de ve
dere, ținând seama de fap
tul că din această vară fir
ma este privatizată în între
gime, prin cumpărarea ac
țiunilor ei de către dl Călin 
Mitre, întreprinzător de suc
ces în lumea bihoreana a 
afacerilor. Un prim ajutor I- 
am avut din partea patro
natului la soluționarea si
tuației patrimoniale a fir
mei, astăzi “Fabrica 
Zarand” Brad având Inta
bulate, cu toate formele le
gale, atât clădirile cât și 
terenurile din patrimoniu.

REP.: Cum ați rezolvat 
lipsa de comenzi care făcea 
ravagii cu doi ani înainte?

Sectorul Forestier de 
Exploatare Baru. 
Lemn să fie că 
instalația de 

despicat bușteni 
încă funcționează

Foto: Traian MÂNU

Pagină realizată de 
Dumitru GHEONEA și 

Adrian SĂLĂGEAN

C.L.: Producem con
fecții textile. Am reușit în
cheierea unor contracte de 
lohn cu celebra fabrică de 
tricotaje “Traft Tricoul

Roșu" Arad, pentru care 
executăm o gamă comple
tă de obiecte vestimentare 
din gama tricourilor, a len
jeriei de corp, atât în bum
bac cât și amestec cu fibre 
sintetice. Pe primele 10 
luni din acest an am reali
zat un rulaj, pe această re
lație, de peste 700 de mili
oane de lei. întreaga pro
ducție este destinată pieței 
UE. Am rămas orientați și 
pe producția de confecții 
metalice, fiind unicii pro
ducători din țară ai supor- 
ților de perii colectoare 
pentru motoare electrice în 
curent continuu, fabricând, 
tradițional, umbrele, truse 
de traforaj și piese de 
schimb pentru industria mi
nieră. Pe lângă Minvest Deva 
și CNH Petroșani avem be
neficiară și pe ROMCIM, prin 
fabricile de ciment de la 
Aleșd și Hoghiz.

REP.: Care este nivelul 
datoriilor fabricii la această 
oră?

C.L.: S-au redus în ulti
mul an de la 500 de mili
oane de lei la 250 de mili
oane, tendința fiind de dimi
nuare și pe mai departe. Să 

nu uităm că fostele ICRTM- 
uri și ICRM-uri, firme de 
Comerț angro, ne dato
rează în prezent peste 350 
de milioane de lei, bani a 
căror neîncasare, ca peste 
tot, ne oprește elanul.

REP.: Care sunt pla
nurile de viitor ale fabricii?

C.L.: Sunt demarate 
negocieri pentru a ne 
dezvolta pe mai multe di
recții. Este vorba de înfiin
țarea unei societăți mixte, 
orientată pe producția de 
confecții textile, între 
“Fabrica Zarand", “Tricoul 
Roșu" și un întreprinzător 
chinez. O altă asociere în 
discuție este cu o firmă 
germano-română din 
Oradea, în vederea fabri
cării de pantaloni, fuste, 
cămăși, toate cu desfa
cere în UE. Mai sunt pe 
masa de lucru inițiative 
care să ne permită mon
tarea aici, la Brad, de bi
ciclete sub licență chi
neză' sau chiar construc
ția de ambarcațiuni din 
fibră de sticlă pentru pia
ța Marii Britanii.

REP.: Dați un pronostic 
al performanțelor econo
mice ale fabricii în 2000?

C.L.: Este perfect reali
zabilă o cifră de afaceri de 
15 miliarde de lei, cu o rată 
a rentabilității cuprinsă 
între 10-12 la sută. Mai 
mult chiar, în condițile di
versificării producției, ne 
gândim la o majorare a 
numărului de angajați de 
la 92 la 200 de persoane.

Parlamentul 
blochează un 
credit străin 
acordat IMM- 

urilor
După cum am mai anunțat, 

în urma unui acord încheiat 
între banca germană KfW 
Creditanstal și instituția si
milară română Eximbahk s-a 
stabilit acordarea de către 
partea germană a unui împru
mut de 200 de milioane de 
mărci pentru sprijinirea între
prinderilor mici și mijlocii din 
țara noastră. Banii vor fi acor
dați în patru tranșe de câte 50 
de milioane de mărci, de ei pu
tând beneficia firmele integral 
sau majoritar private, care au 
mai puțin de 250 de salariați 
și o situație financiară bună, 
împrumutul ar urma-să se 
întindă pe o perioadă de 11 
ani, cu un termen de grație de 
trei ani și o dobândă de 5,2 la 
sută.

Toate bune până aici, nu
mai că acest credit, extrem de 
avantajos pentru noi, nu se 
poate derula. La data semnării 
contractului, germanii au pus 
două condiții: împrumutul să 
aibă garanții guvernamentale, 
Eximbank fiind instituție de 
stat, și să fie elaborată o lege 
a acestei bănci. Dar dacă ga
ranția guvernamentală există, 
adoptarea legii privind statutul 
Eximbank se tergiversează 
de luni de zile. Mai exact din 
luna mai a.c., când proiectul 
său a fost depus la Comisia 
economică a Camerei Depu
tation lată, a trecut nu mai 
puțin de jumătate de an și 
bravii noștri aleși nu au găsit 
timp să dezbată măcar un arti
col din această lege, care nu 
este nici lungă, nici compli
cată, nici nu le afectează nis
caiva interese.

Vine tranșa, nu 
vine transa..

9
Aflat în al treilea an al celui de al treilea mandat de 

cinci ani în funcția de director general al Fondului 
Monetar Internațional, Michel Camdesus a anunțat că își 
dă demisia din această funcție cu doi ani înainte de 
încheierea misiunii. Plecarea înaltului demnitar după o 
serie de succese în primii ani de directorat și de eșecuri 
în ultima perioadă este privită cu îngrijorare de auto
ritățile române, neștiindu-se ce politică va promova noul 
director general al FMI în relațiile cu țara noastră. Cu atât 
mai mult că exact în această perioadă Guvernul de la 
București așteaptă cea de a doua tranșă de împrumut, 
de circa 200 de milioane de dolari, din suma totală de 
547 de milioane convenită prin Acordul stand-by.

COMENTARIUL PAGINII

Cum se știe, și presa a amintit în repetate rânduri, 
după prima tranșă, de 73 de milioane de dolari, ce ne-a 
fost acordată automat, după semnarea contractului, în 
luna august a.c., urma ca în octombrie să ne fie virată 
tranșa a Il-a. Neîndeplinirea unor clauze din acord, 
adoptarea de către Guvern a câtorva măsuri cu efecte 
negative asupra bugetului i-au determinat pe con
ducătorii FMI să amâne eliberarea celei de a doua tranșe 
de împrumut. Nici optimismul ministrului Finanțelor, 
Decebal Traian Remeș, că banii ne vor veni în mod 
sigur în această lună, noiembrie, nici așteptarea pre
mierului Radu Vasile că se va găsi o soluție de com
promis și tranșa a doua ne va fi acordată nu au temei. 
Dezechilibrele tot mai accentuate din economie și 
temporizarea privatizării, creșterea galopantă a inflației 
și majorarea salariilor angajaților MApN, alocarea unor 
sume pentru căldura și apa caldă din apartamentele 
cetățenilor în iarna care ne bate la ușă, suita de mișcări 
sindicale și studențești din această perioadă au întărit 
motivația FMI de a amâna virarea tranșei a doua.

Strict financiar, acest gest pare a nu avea prea marc 
importanță. România a trecut cu bine vârful datoriei externe 
din acest an, fără vreun sprijin din afară. A suportat și 
suportă încă, destul de greu c adevărat, consecințele 
războiului din Iugoslavia. Banca Națională are încă o 
rezervă corespunzătoare de valută, așa încât cele 183 de 
milioane de dolari din tranșa a doua nu ne-ar influența prea 
mult evoluția țării. Mai ales că, așa cum a afirmat de curând 
șeful statului, dl Emil Constantinescu, „România va putea 
trece anul viitor la o relaxare fiscală care să îi permită o 
relansare a producției la nivelul economiei reale”, și că 
închiderea întreprinderilor ncrentabile „a fost o încercare 
dificilă pe care România a parcurs-o într-un mod accelerat.”

Neacordarea tranșei a doua de către FMI are însă 
consecințe politice și economice negative pe termen 
mediu și lung. Nc-ar afecta credibilitatea pe piețele 
internaționale de capital și ale investițiilor. Ne-ar priva de 
celelalte împrumuturi de Ia BM și UE, care nu sunt chiar 
neglijabile. Ne-ar îngreuna începerea negocierilor, în 
decembrie a.c., la Helsinki, de aderare a României la 
Uniunea Europeană. Deci întrebarea persistă: Vine sau 
nu vine tranșa a doua?

De-o fi una, de-o fi alta, importantă și necesară ră
mâne totuși păstorirea politico-financiară a României de 
către Occident, așa cum a propus de curând comisarul 
european Giinter Verheugen.

La sfârșitul săptămânii 
trecute, Camera de Co
merț și Industrie a județu
lui Hunedoara a găzduit un 
simpozion în două trepte: 
“Facilități acordate între
prinderilor mici si mijlocii 
conform Legii nr,133/1999” 
și “Prezentarea de către 
Euro Info Centre Ro-823 a 
programelor si inițiativelor 
europene deschise în fa
voarea României”. în cele 
ce urmează vom face tri
mitere la prima parte a în
tâlnirii, extrem de presan
tă în peisajul economico- 
social actual, care s-a bu
curat de prezența 
consilierului președintelui 
Agenției Naționale pentru 
întreprinderi Mici și Mijlocii 
- Adrian Șerb, directorul

Legea IMM-urilor așteaptă ordonanța
general al DGFPCFS Hune
doara - Gheorghe Blaj, in
spectorul șef interimar al 
Inspectoratului Teritorial de 
Muncă al județului Hunedoa
ra - losif Mariș, șeful Vămii 
Deva - Constantin Blaga, de 
o largă asistență din partea 
unor reprezentanți ai IMM- 
urilor din județ.

După ce dl Gheorghe 
Griin, directorul general al 
CCI Hunedoara, a rostit cu
vântul de deschidere a ma
nifestării, factorii cu res
ponsabilități pentru activita
tea întreprinderilor mici și 
mijlocii le-au adus la cunoș
tință reprezentanților aces

tora o serie de stări de lu
cruri și reglementări legale 
care operează în domeniu, 
cu rugămintea de a fi strict 
respectate, i-au îndemnat 
să acționeze cu perseve
rență și curaj, i-au asigurat 
de sprijinul instituțiilor pe 
care le conduc.

La rândul lor, întreprin
zătorii particulari s-au re
ferit la o serie de greutăți 
cu care se confruntă în 
derularea afacerilor pe 
care le-au inițiat, procesul 
extrem de stufos și de 
greoi al obținerii avizelor 
și autorizațiilor de funcțio
nare, de dezvoltare a anu

mitor activități, imperfecți
unile legii speciale în do
meniu, birocrația excesivă 
și stavilele în accederea la 
bănci pentru credite, cu 
dobânzile lor împo
vărătoare.

Din dialogul între părți 
au reieșit și alte aspecte 
negative care grevează 
bunul mers al IMM-urilor: 
o insuficientă comunicare 
și informare între factorii 
de organizare și decizie și 
întreprinzătorii particulari 
și ca urmare slaba promo
vare din partea acestora a 
unor proiecte și programe 
pentru care se alocă sume 

importante de către orga
nismele financiare inter
naționale, incapacitatea și 
birocratismul unor insti
tuții și funcționari publici 
de a le da celor interesați 
toate relațiile pentru fir
mele lor; reticența anumi
tor regii autonome și 
companii naționale în vân
zarea sau închirierea spa
țiilor disponibile către 
IMM-uri și neimplicarea 
fermă a administrațiilor lo
cale în-asemenea chesti
uni; neclaritatea unor ar
ticole din Legea privind 
IMM-urile, care o fac ina
plicabilă.

întreprinzătorii! parti
culari au fost asigurați că 
în cel mult o săptămână 
Guvernul va elabora o or
donanță pentru stabilirea 
metodologiei de aplicare 
a legii, au fost îndemnați 
să se adreseze cu mai 
multă insistență pentru 
rezolvarea problemelor 
cu care se confruntă, de
oarece pe diverse canale 
se alocă sume impor
tante, inclusiv în valută, 
pentru întreprinderile 
mici și mijlocii. Să con
semnez și doleanța unui 
întreprinzător inventiv și 
dinamic exprimată cu pu
țin timp în urmă: Nu bani 
ne trebuie cu orice preț, 
ci ușurarea de biruri si 
de caracatița birocrației.
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CetcuG de amwcadeEim
Țin minte că la școală fiind, 

caietele noastre, mai ales cele 
ale băieților, se subțiau vizibil 
uneori, filele de mijloc fiind 
rapid transformate în 
hârtii...zburătoare. Era o 
adevărată întrecere în a 
construi avionul care să facă 
cele mai frumoase figuri în 
aer, pentru ca în cele din 
urmă să-și găsească locul la 
coșul de gunoi...

Am retrăit aceste 
momente alături de grupa de 
începători din cadrul Cercului 
de aeromodelism de la Palatul 
Copiilor. Numai că aici joaca 
devine din ce în ce mai 
serioasă. Copiii încep să 
lucreze cu lemn și carton, cu 
motorașe, apoi să ajusteze, 
să asambleze, să cositoreas
că, să ia în calcul principiile 
aerodinamicii etc. Toți aspiră 
să ajungă să construiască și 
să dirijeze performantele 
planoare din fibră de sticlă, 
adevărate “păsări” ale 
văzduhului.

Despre pregătirea 
membrilor cercului se poate 
spune că ei au privilegiul de 
a-l avea ca profesor pe dl 
Ladislau Balo, instructor de 
zbor și antrenor (categoria I) 
de aero-, navo-, și rache
tomodele, care de aproape 
patru decenii îi ajută pe copii 
să-și apropie tot mai mult, într- 
un fel sau altul, visul de a 
zbura. “Veteranul” colectivului 
de la Palatul copiilor invocă, 
nu fără o justificată mândrie, 
gemurile de început, când

T
■>

Visând la zborul.,, spre
performanță

trecerea elevilor de-atunci pe la 
cursurile de aeromodelism nu 
rămânea doar o "întâmplare”, o 
parte dintre ei urmându-și...zborul 
mai departe. Nicolae Toader este 
acum comandant în aviația utilitară 
iar Roman Petre - comandant de 
aeronavă, Adrian Țăruș a devenit 
inginer constructor la Aeronave 
București, în același domeniu 
activând și Ciprian Nicoară ș.a. Cu 
asemenea “cursanți", e de la sine 
înțeles că n-au întârziat să apară și 
performanțele, culminând cu titluri 
de campioni naționali și 
internaționali. “Din atelierul nostru - 
precizează profesorul cercului - au 
plecat rachetomodele care au adus 
primele titluri și recorduri europene 
și mondiale, chiar înaintea

succeselor Nadiei și ale Vlll-a), Florin Costea (cl.a VII- 
gimnasticiiromânești”. a) sau Adrian Radu Trif (cl.a

Anii însă au trecut și-acum Vlll-a). Cristian este doar de un 
foarte mulți foști aeromodeliști își ,an la cerc și a ajuns aici con- 
trimit copiii și deja chiar nepoțeii la 
cercul condus de dl Balo, potrivit 
afirmațiilor sale. “Deși nu mai e 
chiar ca pe vremuri, când se 
prezentau la înscrieri și câte 400 
de elevi, cercul de aeromodelism 
rămâne unul dintre cele mai 
frecventate, unde copiii învață 
multe lucruri utile pe care nu le 
află acasă ori la școală, iar cei cu 
adevărat pasionați sunt pregătiți 
pentru aviație".

La ora actuală, spre 
exemplu, profesorul cercului își 
pune mare nădejde în elevi 
precum Cristian Prusuș (cl. a

vins doar de modelele expuse 
la un moment dat în geamul 
încăperii care găzduiește 
activitatea cercului, el dorind 
inițial să se înscrie la cercul de 
carting; acum face parte din 
grupa de "performanță 
planoare”. Florin are o 
"vechime” mai mare cu un an, 
iar în ultimele luni trece zilnic pe- 
aici; “visul meu este să zbor", 
mărturisește el, dar deocam
dată îi plac foarte mult 
planoarele teleghidate, el fiind 
la grupa "performanță captive".

Georgeta BfRLA

DESPRE SENTIMENTUL
RATĂRII... Ș

Când începe să se fabrice acest articol e seară; seara 
asta devine o stare de fapt la sfârșitul anului 1999 între 
ruinele spațiului carpato-danubiano-pontic. E o seară 
friguroasă care mă duce cu gândul la iarnă (brr!). Brr! 
domnilor...! Cât la sută din populația României se va face 
statuie de gheață? (am auzit că astfel de obiecte trec bine 
în Japonia). Cât la sută din populația României va ține cură 
de slăbire forțată? Cât la sută din populația României se va 
încălzi în piețe, pe la greve și demonstrații? Asta chiar că-i 
o problemă; mai sunt totuși câteva luni de smuls - pardon! 
de “cules” - până la primăvară; și de-atunci încolo pentru alții 
și ajții, până la adâncile, respectabilele bătrâneți.

I ntrebările au fost adresate de Alice care se (ad)miră în 
“țara minunilor”. în această țară, copiii se fac și se vând, 
oamenii mor pe stradă de foame, proaspeții pușcăriași se 
schimbă în potențiali cetățeni de onoare, se perfecționează 
formula detergentului de curățat banii și ce mai trebuie 
curățat, toți se uită cu jind spre vest, din est șuieră vântul prin 
buzunare. Pentru ca șirul paradoxurilor să nu se încheie aici, 
în timp ce altundeva se face comerț cu ovule, dându-se 
anunțuri pe INTERNET, probabil “hai să avem copii virtuali, 
frumoși, sănătoși!”, badea Gheorghe încă ară cu plugul și se 
gândește că “s-o scumpit pita și pe la noi da’i mai rău la 
oraș”. “La oraș”, intrați într-un magazin, plimbați-vă puțin pe 
stradă, mergeți la gară să vedeți copiii aurolaci,.. în rest totul 
e bine.

Ar fi trebuit să scriu, așa cum indică titlul, despre 
sentimentul ratării. Asta am și vrut la început. Am vrut să dau 
citate din filosofi și ar fi ieșit o teorie superbă, spălată în toate 
apele stilisticii. Adevărul e însă că nu m-arrrputut abține să 
nu fac ceva remarci despre seară. De la seară la stare de 
fapt atotîncețoșătoare, am ajuns la pământul minunilor și 
apoi am socotit că nu ar mai avea nici un rost să emit 
sofisticate păreri despre sentimentul ratării.

Un singur lucru: ceea ce eu am numit sentiment al ratării 
nu prea e sentiment; e mai degrabă o lovitură care ne 
învinețește epiderma deja îndelung tăbăcită. Pentru apărare 
- dinți puternici! Se recomandă pasta “Tupeu albește tot”; nu 
oferă protecție împotriva cariilor, dar asigură un viitor căldicel 
pe (com)promițătorul tărâm al minunilor. Și ca să nu sune 
prea pesimist: bucurați-vă că vine zăpada și ne dăm cu 
săniuța... pe panta tranziției.

Roxana SICOE-TIREA, elevă

Qln gond și o pocinW Co
“Tot ce-i adunat sfârșește prin a se 

risipi și tot ce-i înalt sfârșește prin a 
cădea. Ceea ce-i împreună sfârșește 
prin a de despărți, iar ceea ce trăiește 
sfârșește prin a muri.”

Ramayana

w&w&i &
-Sper că cel puțin 

în rai femeile stau 
separat de bărbați...

- Sper ;i eu. Altfel, ce fel de 
rai ar mai fi ?!

î^acienții mei cu trahectomie m-au învățat să citesc 
fizionomia, să înțeleg limbajul ochilor și să înțeleg 
semnificația unei strângeri de mână. Ei m-au făcut să 
conștientizez dintre cele cinci simțuri în special văzul și 
atingerea. Limbajul vorbit a fost transpus în cele cinci simțuri 
de bază. A fost o experiență deosebită care m-a ajutat să-mi 
cunosc mai bine capacitățile de comunicare și în același timp 
a fost un motiv de introspecție. Imposibilitatea de comunicare 
prin limbaj necesită găsirea altor limbaje de comunicare. 
Pacienții mei încercând să-mi spună despre ei și familia lor îmi 
arătau fotografii, din care eu trebuia să deduc realitatea. 
Sarcina părea i facilă dar am
descoperit că nu este chiar

ijj fotografie este doar un flash din realitate. Este 

unidimensională, în sensul că folosește doar modalitatea unui 
singur simț: văzul. Atingerea nu aduce mari schimbări (cel 
puțin nu. celor normali, care nu au nici un fel de simțuri 
pai^normale). Celelalte simțuri nici nu sunt necesare. Văzul 
este modalitatea majoră. Fotografia este un fragment de fapt 
concret existent ia un moment dat. Tot ceea ce se poate 
presupune nu face decât să deformeze acea realitate 
existentă în momentul fotografierii. A interpreta ceea ce vezi 
într-o fotografie este în fapt o introspecție, și spune mai mult 
despre persoana care face interpretarea decât despre 
realitatea surprinsă în fotografie (vezi utilizarea fotografiilor și 
imaginilor în diferite teste de personalitate).

Tocmai de aceea este atât de fantastică o imagine 
fotografiată: îți dă posibilitatea de a broda o realitate virtuală. 
Fără a avea explicațiile de rigoare, poți fantaza pe marginea 
unei imagini, o poți transforma după bunul tău plac și starea 
spirituală în care te afli. Interpretarea ta va fi congruentă cu 
realitatea atunci când tu însuți ai făcut fotografia, și va fi 
adevărată doar atunci când tu însuți ai fost fotografiat. Când 
revezi o fotografie făcută ție șansele de a-ți reaminti totul cu 
acuratețe sunt destul de mari. Cu toate acestea pozele vechi 
îți vor da chiar și ție șansa de a deforma adevărul. Aceasta 
pentru că, având un sâmbure de adevăr, vei dezvolta ideea 
din fotografie, îmbogățind înțelegerea despre acea realitate 
prin adăugarea unor noi idei - care poate nu mai aparțin 
acelei realități care a fost surprinsă de lentila aparatului - 
aparținătoare experienței tale anterioare, între timpul flashului 
și prdzent

&u cât o fotografie este concepută și surprinsă în linii mai 
generale, cu atât vă ajută la dezvoltarea unei congruențe în 
interpretare la un număr larg de persoane (vezi diferența 
între un peisaj și fotografii de familie). Condiția este ca 
generalitatea să nu se depărteze prea mult de subiectul care 
se dorește a fi prezentat. îndepărtarea de subiectul particular 
și trecerea în abstract va da naștere interpretărilor personale 
care pot, la un moment dat, diferi foarte mult. Acea cale de 
mijloc între a prezenta un posibil concret și un general 
abstract este într-adevăr o cale de aur. Altfel spus, fotografia 
rămâne doar un declanșator al amintirilor -în cazul în care am 
fost martori la adevărul fotografiat - sau al imaginației - când 
pornim doar de la realitatea văzută în fotografie, și lăsăm 
fantezia să zburde.

Ina DELEANU J
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• Deja celebrul proces antitrust intentat
• de către Departamentul Justiției din 
. Statele Unite împotriva gigantului lumii
• informatice, compania Microsoft, pare că 
’ se apropie de final. Chiar dacă va mai 
’dura până când se va da o sentință
• definitivă, este aproape sigur că Microsoft 
. nu va putea scăpa basma curată.
• Știm deja, iar noi am tratat pe larg 
’ subiectul, că Microsoft a fost acuzată
• pentru faptul că - prin monopolul deținut
• pe piața software - încalcă legislația 
. americană. Includerea în sistemul de 
•operare Windows ’98 a browserului

Internet Explorer a fost considerată atât de 
concurență cât și de justiția americană ca 
fiind contrară legilor în vigoare. în esență, 
aceste legi susțin ilegalitatea practicilor 
monopoliste ale unor companii, afirmând 
că în aceste cazuri sunt încălcate 
principiile economiei de piață.

(Compania Microsoft
- pusă la sib

Trebuie spus că sancționarea com
paniei Microsoft ar putea avea 
consecințe nefaste asupra întregii 
economii americane. Microsoft este una

dintre cele 30 de companii - cele mai • 
mari din SUA - care compun indicele * 
bursier DOW JONES, iminenta scădere 
a prețului acțiunilor companiei 
conducând astfel la o scădere a întregii 
activități în ringurile bursiere din 
Statele Unite și chiar din întreaga 
lume. Cu toate că sunt conștienți de 
riscurile pe care le întâmpină acțiunea 
lor, demnitarii din cadrul 
Departamentului de Justiție al SUA nu 
dau înapoi, demonstrând încă o dată că 
peste ocean nimeni nu este mai presus 
de lege, nici chiar cea mai puternică 
companie din domeniul IT.

Andrei NISTOR

După câteva repetiții 
Mustaine, Ellefson și Rash 
decid să formeze o trupă. 
Numele grupului va fi Megadeth 
la sugestia lui Mustaine. 
Megadeth (ucidere în masă în 
urma unei explozii nucleare), 
termen folosit de senatorul 
Alan Cranston pe un manifest 
lansat în California, i-a plăcut lui 
Mustaine atât de mult, încât atât 
numele grupului, cât și prima 
compoziție proprie se vor intitula 
Megadeth (o prescurtare 
sugerată de Dan Quayle).

Grupul începe să con
certeze în cluburi și deoarece 
Mustaine a preluat și partea 
vocală, le mai trebuia un al 
doilea chitarist. Cel ales va fi 
Kerry King.

Primul show desfășurat în 
această componență la 
Ruthie’s Inn din L.A. a fost un 
adevărat triumf, vocea energică 
și furioasă a lui Mustaine 
suprapunându-se perfect peste

MECADETH (II)
riturile năucitoare de chitară. în 
vara lui 1984 King s-a certat cu 
Mustaine, care dorea să 
monopolizeze atât partea vocală 
cât și solourile de chitară. Kerry 
King a părăsit grupul, optând 
pentru Slayer. La scurt timp 
pleacă și Lee Rash abandonând 
cariera 
muzicală. Noii 
veniți sunt Gar 
Samuelson 
(bat) și Chris 
Poland (chit).

Gar Samuelson s-a născut la 
3.01.1958 în Dunkirk / New York, 
între 1979 și 1982 el a cântat la 
baterie într-un jazz fusion band 
din L.A intitulat New Yorkers. 
Grupul avea componența: Robby 
Pagliari (bass), Chris Poland 
(chit) și Stu Samuelson (chit, 
ritm).

Chris Poland s-a născut la 
23.11.1959 în Dunkirk/ New York.

f

El cântă la chitară de la 6 ani și 
activează între 1977 și 1982 
alături de Samuelson în grupul 
New Yorkers.

Megadeth a înregistrat o 
casetă demo cu trei piese, care 
s-a bucurat de o imensă po
pularitate între fanii de under

ground metal 
din L.A. Acest 
lucru i-a 
încurajat 
demonstrându- 

le că sunt pe o direcție bună. Pe 
parcursul verii ’84 concertează în 
cluburi de pe toată coasta cali- 
forniană crescând în 
popularitate.

Cu ajutorul grupului Exodus, 
Megadeth semnează un contract 
cu casa de discuri independentă 
Combat Records din L.A. Casa 
le-a pus la dispoziție 8000 de $ 
pentru un LP, însă ei au cheltuit

MUSIC BOX

rapid jumătate din sumă pe 
alcool și droguri. Casa de 
discuri nu a mai suplimentat 
fondurile, iar producătorul 
supărat i-a părăsit. De aceea 
albumul de debut a trebuit să 
fie realizat cu un buget modest 
de numai 4000 de $, soundul 
albumului fiind din acest motiv 
neșlefuit și neîngrijit.

Intitulat „Killing Is My 
Business... And Business Is 
Good” albumul a fost înregistrat 
în studiourile din Malibu și 
Hollywood în perioada de
cembrie 1984 - ianuarie 1985 
cu producătorul Karat Faye. 
Albumul aduce un nou concept 
și stil muzical ce va fi denumit 
de critici Trash Metal. Deși 
critica albumului a fost reli
gioasă și fanii erau 
entuziasmați, totuși succesul era 
umbrit de comparația cu 
Metallica, lucru frustrant pentru 
Mustaine. (- va urma -)

Horia SEBEȘAN
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“Șomajul este cea 
mai mare problemă 
a comunei noastre”

- dialog cu Traian Mărcuș, viceprimarul 
comunei Buceș -

Rep.: - Die viceprimar, știm că mineritul era principala 
ocupație a locuitorilor acestei zone, mai este și acum la 
fel?

T.M.: - Nici povestel Mineritul, o știe toată lumea, este 
o industrie aflată în plină restructurare la nivelul întregii 
țări. Ineficiența economică a mineritului a condus la 
necesitatea restructurării, fapt care a avut consecințe și în 
ceea ce privește numărul de salariați. Este adevărat, mulți 
dintre locuitorii noștri lucrau la mină, iar acum au rămas 
fără locuri de muncă. De altfel, din cei 2694 de locuitori ai 
comunei Buceș, nu știu dacă mai lucrează 70 sau 80 de 
persoane. Așadar, șomajul este cea mai mare problemă a 
comunei noastre.

Rep.: - Cum se descurcă șomerii, știut fiind faptul că 
nici posibilitățile bugetului nu sunt dintre cele mai mari?

T.M.: - Oamenii revin treptat la vechile obiceiuri, 
respectiv la vechile îndeletniciri. Zona noastră este extrem 
de propice pentru creșterea animalelor, deși în prezent nu 
există un sistem eficient pentru preluarea produselor care 
rezultă în urma acestei activități. Nu există, spre exemplu, 
o fabrică de lapte care să preia și să prelucreze laptele din 
zona noastră, cum nu există nici un abator care să 
prelucreze carnea. Din păcate este aproape imposibil să 
convingi pe cineva să vină și să facă afaceri aici atâta 
vreme cât nu există nici măcar o infrastructură bine pusă 
la punct. Un alt domeniu ar fi bineînțeles prelucrarea 
lemnului, activitate tradițională a moților. Și în acest sens 
rămân aceleași probleme, așa încât este destul de greu să 
pornești o afacere în adevăratul sens al cuvântului.

Rep.: - Și totuși, ce activitate credeți că ar merge ?
T.M.: - Agroturismul ar fi probabil cea mai bună afacere 

pentru locuitorii zonei. Locurile sunt, așa după cum ați 
văzut, de o frumusețe deosebită, fiind nu doar o plăcere să 
privești peisajele, ci și să respiri aerul sănătos al munților. 
Eu sunt convins că în viitor turismul în general va fi una 
dintre principalele surse de venit ale țării noastre, iar 
ținuturile locuite de moți vor fi cu siguranță unele dintre 
principalele atracții turistice.

Rep.: -Die viceprimar vă mulțumim.

j “Inactivii” fac legea [
| Comuna Buceș numără în prezent 2694 de suflete. Din i
' aceștia, cu vârsta peste 55 de ani sunt 950 de persoane, iar 1 
| 317 sunt copii sub 15 ani. Numărul persoanelor active, care |
■ au statutul de salariați este 74 de persoane. Restul sunt în ■
■ șomaj sau pur și simplu nu au nici un venit. Sunt familii în ■ 
| comună care nu au efectiv nici bani de pâine. Singura |

I sursă de venit suplimentară este creșterea animalelor, deși . 
sunt multe situații când întreprinzători din domeniul I 

| prelucrării cărnii au luat animale de la oameni și nu le-au I 
l_mai plătit. J

“ Cu doar trei SRL-uri 
nu se face autonomie 

financiară”
Din datele prezentate de secretarul Primăriei Buceș, dl 

Constantin Mateș, a reieșit că bugetul instituției, așa cum fusese 
el planificat la începutul anului, s-a ridicat la 420 de milioane de 
lei. Din acești bani, 100 de milioane au ca sursă veniturile proprii 
ale primăriei, 220 de milioane sunt sume alocate de la Consiliul 
județean iar alte 100 de milioane provin din defalcări din 
impozitul pe salarii ale angajaților ce își desfășoară activitatea 
pe arealul comunei. Din cele declarate de interlocutor am înțeles 
că din punctul de vedere al activității economice comuna Buceș 
este un fel de “zonă defavorizată”. "Nu avem în comună decât 
3 întreprinzători, din care doar unul face producție și nici unul nu 
plătește. Cu doar trei SRL-uri nu se poate face autonomie 
financiară, mai ales că nici măcar acestea nu-și plătesc 
impozitele către bugetul local, folosind pentru aceasta fel de fel 
de subterfugii”, precizează dl Mateș. Impozite pe salariu plătesc 
în comună doar angajații Poștei, ai primăriei și ai cooperației.

Cu o valoare de 25 de milioane de lei pe lună, cât reprezintă 
cheltuielile de personal ale instituției, nu e de mirare că în afară 
de plata salariilor propriilor angajați, primăria nu și-a putut 
exercita prea ferm rolul de administrator în acest an. Totuși au 
fost alocați nouă milioane de lei pentru școala din Tamița, la care 
este în curs de finalizare o lucrare de reabilitare a clădirii. S-au 
plătit, de asemenea, 6 milioane de lei, reprezentând ajutorul 
social pe 5 luni. Datorită lipsei de resurse, Primăria Buceș a 
acumulat, până la rectificarea de buget, datorii de peste 200 de 
milioane de lei, către veterinari-80 de milioane, furnizorii de lemn 
de foc pentru școli-22 de milioane, lucrări de reparații școli, 15 
milioane, iluminatul public și telefonie-13 milioane și lista se 
continuă.

Rectificarea de buget a adus Primăriei Buceș 225 de 
milioane de lei, bani din care s-a căutat stingerea unei părți din 
datorii. Astfel, se achită 27 de milioane de lei restanțe la plata 
indemnizației către cei 11 consilieri locali din 7 sate, 42 de 
milioane de lei către veterinari, lichidindu-se complet datoriile 
către CONEL și ROMTELECOM.

Autonomia locală s-a 
dovedit a fi o mutare 
neinspirată și pentru 

instituțiile de învățământ de 
pe raza comunei Buceș. De 
la trecerea finanțării din 
seama Inspectoratului 
Școlar în curtea Primăriei, 
asupra celor șapte școli și 
patru grădinițe ale comunei 
s-au abătut necazurile 
financiare. Prof, loan 
Ancuța, directorul școlii, 
aprecia că austerul buget 
local, a cărui împărțire s-a

» *

înclinație
9

spre 
muncă nu 

spre 
învățătură k______________ ____________________)

făcut după voia Primăriei, n- 
a putut și pe alocuri n-a vrut 
să susțină toate drepturile 
bănești ale școlilor. „Astfel 
banii necesari pentru 
reparații au fost alocați sub 
forma unui ajutor al minerilor 
disponibilizați angajați de 
Primărie, care au efectuat 
diverse lucrări pentru școală. 
Lemnele pentru iarnă s-au 
asigurat cu mare greutate și 
doar în urma a numeroase 
solicitări. Din luna 
septembrie Primăria n-a mai 
achitat nota telefonică, iar 
școlile au rămas fără acest 
mijloc de comunicare. Cât 
despre plata burselor sociale 
ori decontarea abo
namentelor elevilor și 
cadrelor didactice - acestea 
nu au fost achitate deloc" - 
preciza interlocutorul nostru.

Dincolo de aceste 
neplăcute aspecte ad
ministrative generate, în 
principal, de tranziție, 
activitatea specifică a 
școlilor din Buceș este 
destul de bună.

în vară la examenul de 
capacitate la Școala cu 
clasele l-VIII din Buceș au 
promovat absolut toți 
absolvenții, în timp ce la 
Școala din Dupăpiatra a 
căzut doar unul din 11. Toți 
acești elevi au fost încadrați 
la licee ori școli profesionale 
din Brad și Gurabarza. 
„Totuși, după cum aprecia 
prof, loan Ancuța, elevii 
școlilor din Buceș dovedesc 
mai degrabă o înclinare spre 
muncă (ajutându-și părinții în 
gospodărie) decât spre 
învățătură.”

„Suntem cei 
mai prăpădiți 
veterinari din

județ"
Afirmația din titlu aparține medicului 

veterinar Avram Oneț, șeful circumscripției 
sanitar-veterinare a comunei Buceș. Ea nu 
se referă la faptul că personalul de aici nu ar 
fi competent din punct de vedere 
profesional, ci dorește să surprindă 
greutățile cu care s-au confruntat în ultimul 
timp cei care asigură asistența sanitar- 
veterinară la nivelul comunei. „De la 1 
aprilie de când am fost transferați la 
Primărie nu am mai primit nici un leu. Noi 
ne-am desfășurat activitatea, asigurând 
normal asistența sanitar-veterinară, dar cum 
la bugetul local nu au fost fonduri, nu ne-am 
primit salariile. Am fost mai înțelegători față 
de greutățile Consiliului local decât alți 
colegi de breaslă și noi nu am intrat în 
grevă. După aceste șase luni austere, la 
rectificarea bugetară membrii Consiliului 
Local au aprobat suma de 42 de milioane lei 
pentru a achita salariile restante ale 
medicului și ale celor doi asistenți veterinari. 
Din păcate, până la ora documentării 
noastre, Executivul Primăriei Buceș nu 
găsise de cuviință să pună în practică 
hotărârea consilierilor, astfel că veterinarii 
rămăseseră cu banii... pe hârtie” - 
mărturisea interlocutorul nostru.

Pentru a nu mai fi și pe viitor într-o astfel 
de situație, veterinarii au decis să lucreze pe 
cont propriu, concesionând activitatea de 
asistență sanitar-vețerinară la nivelul 
comunei. „Vom lucra cu tarifele minime 
practicate în sectorul privat care însă vor fi 
totuși ceva mai mari decât atunci când 
lucram la stat. Reacția proprietarilor de 
animale vizavi de noile tarife a fost de 
nemulțumire, dar când li s-a explicat situația, 
oamenii au înțeles, dovedindu-se mai 
omerțoși decât reprezentanții statului” - 
preciza dr. Avram Onet.

I - . ,3====..

(-----------------------------------------------
“Am încredere

în Poșta 
Română”

Repetată de câteva ori, cu oarecare 
înfrigurare, această frază părea să 
ascundă o teamă nelămurită privitoare la 
schimbările ce bat la ușa Companiei 
Naționale Poșta Română. Diriginta 
Oficiului Poștal Buceș, dna Rodica 
Mogoaia, face, pentru noi, o scurtă 
prezentare a activității poștale din zonă. 
Dacă în urmă cu 7 ani Oficiul număra 10 
oameni, azi mai lucrează în el doar 5 
persoane din care doar două sunt 
pontate opt ore, un factor poștal și 
diriginta oficiului. Volumul activității s-a 
redus permanent, trecându-se de la 
perioada sutelor de mandate achitate pe 
lună, la perioada actuală când se 
onorează maximum 20 de mandate lunar. 
Din totalul veniturilor Oficiului, totuși, 70 
la sută provin din vânzarea efectelor 
poștale, din prestațiile de achitare a celor 
732 de pensii și din abonamentele la 
ziare. Cel mai citit ziar la Buceș a rămas 
“Cuvântul liber”, la mare distanță în fața 
altor publicații. O cotă în creștere în 
venituri o reprezintă activitatea 
comercială care o sprijină pe cea poștală. 
La fel ca peste tot în mediul rural și la 
Oficiul Poștal Buceș se pot cumpăra 
detergenți,' rechizite, cosmetice sau 
băuturi răcoritoare. în opinia 
interlocutoarei, privatizarea pe activități 
poștale în prezent nu poate aduce 
satisfacții materiale unui investitor 
interesat de câștig. Sunt și anumite 
“întâmplări” care frizează hilarul. De 
exemplu, dacă cineva trimite o scrisoare 
de la Buceș la Dupăpiatră, localități aflate 
la cca. 5 kilometri una de alta, dar 
aparținând de oficii diferite, misiva va 
trebui să ocolească un sfert din țară pe 
traseul Buceș-Timișoara-Deva-
Dupăpiatră, în virtutea actualei împărțiri 
regionale a Poștei.

V .... .... ____ ..__  _______________ z

Elevii Școlii Generale cu clavele l-lt din Stănija

Pagină realizată de Adrian SĂLĂGEAN, 
Andrei NISTOR, Ciprian MARINUȚ 

Foto: Traian MÂNU

Școala din Stânija 
are doar 16 elevi

Așa după cum ne spunea dra 
Marioara Ștefan, directoarea școlii 
din Stănija, numai 14 elevi mai 
urmează cursurile acestei școli, 
pentru mulți dintre copii drumul spre 
școală fiind o adevărată aventură. 
"Le este foarte greu copiilor să vină 
la școală, distanțele pe care le 
parcurg fiind foarte mari. Din 
păcate, cătunele sunt răsfirate pe 
toate dealurile care ne înconjoară, 
așa că de multe ori pentru ei a veni 
la școală reprezintă o adevărată 
aventură", ne mărturisea dra 
Ștefan. Nici pentru profesori nu este 
mai bine, cel mai greu fiindu-le și 
lor, ca de altfel și elevilor, iarna. 
Este bine totuși că școala este 
aprovizionată cum se cuvine cu 
lemne de foc, primăria fiind de 
lăudat pentru sprijinul acordat în 
acest sens. Marea problemă o 
reprezintă însă materialele 
didactice uzate, precum și absența 
unui mobilier corespunzător.

/—:------- :--------------
Disponibilizării 
ajută primăria

34 de persoane disponibilizatc 
au fost angajate de către Primăria 
comunei Buceș pentru a presta di
verse lucrări dc întreținere și 
curățenie. Așa după cum spune dl 
viceprimar Traian Achim, cci 34 dc 
disponibilizați au fost angajați pe o 
perioadă dc 6 luni, ci făcând parte 
dinlr-un program finanțat dc Banca 
Mondială. Din păcate, începând cu 
15 noiembrie, activitatea lor 
încetează, spcrându-sc însă că la 
anul programul va putea fi 
continuat. Activitatea celor 34 a fost 
una extrem dc benefică, conducerea 
primăriei fiind mulțumită dc 
colaborarea cu aceștia.

Un drum al
nimănui

Porțiunea de drum din

dreptul barajului dc la Mihâileni 
(aproximativ 3 km) este una care, 
spre deosebire de restul 
drumurilor comunei Buceș, arată 
foarte rău. Plină de gropi și 
neasfaltată porțiunea respectivă 
se pare că nu are nici un stăpân. 
A m 
aflat că 
cei de la 
Drumurie 
Județene
cât și cei dc la Apele Române au 
fost s-au trebuiau să fie 
“stăpânii” acelui drum, dar în 
prezent nici una dintre instituțiile 
amintite nu vrea să îl ia sub aripă. 
Pe de altă parte nici primăria nu 
poate face nimic pentru a 
îmbunătăți starea în care se 
găsește drumul de la baraj, motiv 
pentru care se pare că va mai 
trece multă vreme până când 
cineva se va hotărî totuși să îl 
repare.

Fără televiziune 
și telefoane
Buceș este o comună văduvită nu 

doar dc telefonie, ci și dc televiziune. 
Datorită situării geografice, 
programele televiziunii naționale nu 

se pot 
recepționa. 
In prezent 
există 
promisiunea

instalării unor micro-rclcc care să 
permită rcccpționarca
corespunzătoare a celor două canale 
dc televiziune. în ceea ce privește 
tclcfoni. , Romtclccomul a promis că 
va instala o centrală automată nouă, 
însă deocamdată sunt doar 
promisiuni.

Pașnici, dar 
săraci

Acestea sunt atributele care

par să-i caracterizeze din 
punctul dc vedere al 
lucrătorilor poliției pe 
locuitorii celor șapte sate ale 
comunei Buceș. După cum ne 
informa pit. maj. Constantin 
Toșca, șeful Postului de Poliție 
Buceș, în primele 10 luni ale 
anului au scăzut
contravențiile la ordinea și 
liniștea publică, dovedindu-se 
încă o dată că moții sunt 
oameni serioși care își văd de 
treabă. In schimb, mânați dc 
cele mai multe ori de sărăcie, 
dar uneori-și din dorința de a 
se îmbogăți peste noapte, 
moții s-au apucat de ... 
infracțiuni silvice. Astfel de la 
începutul anului până în 
prezent au fost constatate nu 
mai puțin de 20 asemenea 
cazuri, mult mai multe decât 
anul trecut sau decât în alte 
zone.
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând pământ în Mintia. 
Informații Mintia nr. 133 sau 
telefon 620411,(7815)

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

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

• Vând pentru dezmem
brare Dacia 1300. Telefon 
218881,092463642.(7840)

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

• Vând casă, anexe gos
podărești, grădină 20 ari. 
Vâlcelele Bune, nr. 45. 
(7846)

• Vând apartament 4 
camere decomandat, zona 
Progresului, 150 milioane. 
Tel. 054/216483, 092/ 
712716. (7772)

• Vând apartament două 
camere, confort I, deco
mandat, în București, zona 
Dristor, 160.000.000 lei, 
negociabil. Tel. 01/6592457 
sau 058/743117, după ora 
16. (7771)

• Vând VW LT28 Diesel, 
avariat față. Informații 
223950, 228167, 094/ 
644178. (7842)

• Vând tractor U 650 cu 
remorcă. Tel. 234373, după 
ora 20. (7841)

• Vând Dacia 1300, stare 
excepțională, multiple îm
bunătățiri. Tel. 211891. 
(7844)

• Vând Renault Trafie Die
sel, înmatriculat, 6800 DM, 
an fabricație 1986. Tel. 054/ 
216483,092712716. (7772)

• Vând Dacia 1310, fa
bricație 1987 și motor tăiat 
lemne TN, tracțiune proprie, 
tel. 648052 (7743)

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

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

• Vând motor Mercedes 
Diesel, 2000 cmc, complet, 
stare de funcționare. Tel. 
092552770. (7847)

• Depozit en gros vinde 
îmbrăcăminte second hand 
sortată, fără rebuturi la 
prețul de 11.000 lei/kg. Tel. 
215250. (6232)

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

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

•Vând S.R.L. Informații la 
tel. 234170, 211703 după 
ora 16. (7776)

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

ÎNCHIRIERI

• închiriez rochii de mi
reasă, import, modele deo
sebite și accesorii. Orăștie, 
str. Primăverii nr. 19, tel. 
243442(7127)

3FERTE DE
SERVICII

• Societate internațională 
de import oferă imediat 
locuri de muncă cu câștiguri 
între 500.000- 600.000 lei/ 
săptămână. Angajăm per
soane fără experiență, stu- 
denți, șomeri. Tel. 092/ 
565828,621446. (6239)

• Absolvent drept (Stat) 
- Universitatea București, 
meditez gramatică, Limba 
română, orice nivel, 
50.000/ședință. Tel. 
221553.(7845)’

• Firmă producătoare de 
bibelouri porțelan angajează 
personal feminin pentru 
meseria de ceramist. Tele
fon firmă 233110. (7778)

• Societate comercială
angajează agenți încasatori 
pentru administrarea parcă
rilor publice cu plată din 
municipiul Deva. Relații la 
tel. 236100 sau la sediul \ Zahăr tos 
firmei din str. 1 Decembrie | Pesmet 
bl. C, parter. (7777) |Griș

r
Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională 

a județului Hunedoara
SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 16.11.1999

______________ f_______________________________________________________________________________ ____________________ •
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zagent comercial
agent pază și ordine
arhitect
arhitect urbanism, peisagisti

că și amenajarea teritoriului 1 
barman 14
brutar 6
bucătar 5
confecționer tricotaje după 

comandă 10
confecționer - asamblor

articole din textile l
contabil șef 
cosmetician 
croitor 
croitor confectioner îmbră

căminte după comandă
cusător piese din piele

și înlocuitori
cusător piese la încălțăminte
dulgher pentru construcții 
economist în industrie 
electrician auto 
electronist

Jemeie de serviciu________

Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Agenția Județeană pentru 
Ocupare și Formare Profesională puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare Deva, 
Clubul Șomerilor Deva, precum și de la unitățile locale din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, 
Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Petrila, Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între 
orele 8.00 -12.30\_______________________________________________________________________________________________>
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2
4

6
8
6
2
1
2
1J

•S.C. FIRST ROMANIAN 
DISTRIBUTION S.A. an
gajează agent vânzări. Con
diții: experiență în domeniul 
vânzărilor, vârsta maximă 35 
ani, posesor permis condu
cere, stagiul militar satisfăcut. 
C.V-urile pot fi depuse până 
vineri, 19 noiembrie 1999, la 
tel/fax 236200. (7779)

DIVERSE

• Domnul Negrea loan este 
citat la Judecătoria Deva, do- 
sar4054, pentru divorț, în data 
de 23 noiembrie 1999. (7849)

—

V. 
/•

BANC POST SA
Agenția Hațeg

Spre știința pensionarilor
ÎN BAZA CONVENȚIEI DINTRE MINISTERUL 

MUNCII Șl PROTECȚIEI SOCIALE - DIRECȚIA 
GENERALĂ DE PENSII DE STAT Șl "BANC POST" 
SA - SOCIETATE BANCARĂ AFILIATĂ GE CAPITAL

"Banc Post" Hațeg deschide la cererea 
pensionarilor conturi curente personale pentru 
virarea de către oficiile de pensii de stat a 
drepturilor de pensii și a altor drepturi sociale 
ce se cuvin lunar pensionarilor.

Deschiderea conturilor este franco, fără 
comision. Din conturile deschise pensionarii 
pot efectua prin virament plăți reprezentând: 
telefon, energie electrică, prestații, impozite 
etc.

Pentru perioade cât există disponibil în 
cont, banca acordă dobândă la vedere sau la 
termen, în funcție de opțiunea pensionarului 
asupra felului cum constituie depozitul.

SC NETTO RONIMEX SRL
Deva, str. Titu Maiorescu (stație autobuz), 

tel. 234168
Vinde en gros: 21

Făină albă

Făină albă patiserie 
Făină neagră 
Tărâțe
Făină albă

—X

1
1
1

fochist la căldări pentru 
încălziri centrale

frezor universal 
inginer automatist 
inginer construcții civile, 

industriale și agricole 
inginer constructor instalații 
inginer de cercetare 

în calculatoare
inginer de industrializarea 

lemnului
inginer electromecanic 
inginer electronist, transpor

turi, telecomunicații
inginer energetică industrială 
inginer instalații pentru 

construcții
inginer termoenergetică 
îmbuteliator fluide sub 

presiune
îngrijitor clădiri
maistru instalator în construcții 1 

^mecanic auto 1

1
2

1

1
1

2
1

4
1

2
1

PIERDERI

• Pierdut geantă diplomat 
cu acte de firmă T.D. Ema
nuel SNC Deva. Găsitorului 
recompensă. Relații la tele
fon 229424. (7829)’

• Pierdut fișa de magazie 
a formularelor cu regim spe
cial seria HD ANA nr. 30725 
pentru cabinet medical 
“Echinacea”. O declar nulă. 
(7773)

• Pierdut ștampilă rotundă 
a S.C. Luky Corn S.R.L. 
Deva. Se declară nulă. 
(6251)

tip 550 2750 + 11% 
tip 650 2650 + 11% 
tip 480 3250 + 11% 
2250 + 11% 
1200 + 22% 
tip 550 ambalată 1 kg 
3700 + 11% 
ambalat 1 kg 7786 + 22% 
ambalat 1/2 kg 2450 + 22% 
ambalat 1/2 kg 2500 + 22%

Sucursala Asigurarea Românească 
SA ASIROM Hunedoara-Deva

Cu sediul în Deva, str. I. Creangă, nr.21
Scoare la CONCURS postul de

CONTABIL ȘEF
Informații la sediul sucursalei din Deva, telefon 

213304.

Filiala Interjudețeană de Exploatare a 
Filmelor Deva

Cu sediul In str. 1 Decembrie, nr.2O
ORGANUtAlĂ In datele de 30 noiembrie, 7 

decembrie și 14 decembrie 1999 LICITAȚIE pentru 
inchirlere spațiu disponibil la cinema “LUMINA” 
lila.

Telefon: 212823

y

^metrolog și depanator meca-
2

10
nică fină, tehnică digitală 

muncitor necalificat 
operator calculator 

electronic și rețele 
patiser 
programator 
secretară 
spălător vehicule 
strungar universal 
sudor autogen 
șofer autoturisme și ca

mionete 
tăietor, șlefuitor, lustruitor 

piatră, marmură
tehnician instalații în construcții 1 

2 
33 
15 
15 

1 
3 
1

1
4 

10
2
3
1
1

1

tâmplar universal 
vânzător 
vânzător bilete 
vânzător de ziare 
vopsitor industrial 
zidar rosar-tencuitor 
zugrav, vopsitor

^tot. loc. de muncă vacante 314y
X

Viata politică

întrebări pentra Guvernul 
României

Apariția Legii minelor a fost 
un beneficiu real pentru eco
nomia României.

Totuși, probabil datorită 
unor imperfecțiuni ale unor 
texte sau greșeli de interpre
tare, voite sau din neștiință, s- 
au produs și multe nereguli cu 
repercusiuni deosebit de grave 
în bunul mers al unor între
prinderi sau pentru exploa
tarea mai rapidă și cu profit a 
unor zăcăminte minerale sau 
neminerale.

Cunoaștem cazuri de ză
căminte neminerale care, de ani 
de zile, stau neexploatate și, pe 
de o parte, nu aduc venit eco
nomiei naționale, iar pe de altă 
parte nu produc o serie de 
materiale de construcții absolut 
necesare pentru edificarea 
unor construcții imobiliare sau 
de infrastructură. Lucru și mai 
grav, o serie dintre aceste ma
teriale de construcții sunt 
aduse pe valută din străinătate, 
la prețuri mult mai mari decât ar 
putea fi produse în țară.

De asemenea, ni s-a atras 
atenția asupra unor defecțiuni 
și chiar manevre discutabile în 
eliberarea licențelor de exploa
tare a unor zăcăminte, cu în
târzieri nepermis de lungi pen
tru ajungerea la exploatarea 
efectivă a acestora.

Amintesc cazul SC Carme- 
taplast SA Deva și diferen- 
dumul pe care îl are cu 
Prodandezit Crișcior.

Nu intru în amănunte, dar 
am să spun numai că, din ca
uza nerezolvării acestui caz, o 
carieră de piatră de importanță 

BWi flCAjSKlB!
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"ninraarrni, LI5ER"

SC FAVIOR-VIDRA SA
Orăștie

Supune spre dezbatere publică "Raportul 
Bilanțului de mediu nivel II" pentru platforma 
situată în strada Gh. Lazăr, nr.2.

Raportul poate fi consultat în zilele lucră
toare de la ora 7 la ora 15, la sediul societății 
noastre, compartimentul Laborator, dl ing. 
Marin loan, telefon 054-241560, int.369.

Sugestiile și propunerile referitoare la raport 
se pot adresa societății FAVIOR-VIDRA SA sau 
Agenției de Protecția Mediului Hunedoara din 
Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.25, până la data de 
15 decembrie 1999.

extraordinar de mare din punct 
de vedere economic stă de 
peste trei ani, nu produce 
aproape nimic, nu poate face 
investiții și produce numai pro
cese prin tribunale.

De aceea întreb:
• Cum credeți că va 

intra SC Carmetaplast SA pe 
terenul carierei care este pro
prietatea comunei Crișcior și 
care niciodată nu-i va permite 
accesul pe acest teren?

Nu sunteți de părere că toa
te aceste cazuri - pentru că mai 
sunt multe altele - ar trebui re
zolvate cât mai repde cu scopul 
ca ele să producă pentru a se 
da de lucru oamenilor și pentru 
a produce materiale de 
construcție necesare?

• Ați putea să ne spuneți 
câte pierderi s-au acumulat 
acum din cauza nerezolvării nu
mai a acestui caz?

Interpretarea sintagmei de 
“administrare'' de la art. 46 din 
Legea minelor la care v-ați refe
rit pentru rezolvarea cazului nu 
prea concordă cu aceea de “ad
ministrare" explicată de art. 3 
alin. 2 din această lege. Evi
dența este clară, nu s-a rezolvat 
acest caz în mod responsabil în 
interesul economic și social 
dorit un timp nepermis de lung.

» Câte cereri de elibe
rare de licențe de exploatare 
aveți până acum și câte dintre 
ele au fost rezolvate?

Constantin BLEJAN,
senator PNL Hunedoara 

(Text primit prin fax de la grupul 
liberal al Senatului României)

1

9
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OR/EN7ÂRJ NO/ /N 
/MPOZ/TAREA VEN/TUR/LOR 

PERSOANELOR F/ZfCE
La recentul simpozion or

ganizat la Deva în legătură cu 
impozitarea veniturilor, inter
venția prezentată din partea 
prof.univ.dr. Gh. Ana a clarificat 
o serie de concepte și coor
donate privitoare la necesita
tea și oportunitatea noilor re
glementări fiscale. în acest 
context Ordonanța Guvernului 
României nr.73/1999 reprezintă 
într-un anume sens maturi
zarea căutărilor pe linia adop
tării unor metode fiscale mo
derne, știut fiind faptul că stu
dierea funcționabilității proce
deului de impozitare pe venitul 
persoanelor fizice în sistem 
global este avută în vedere 
încă din 1994.

Noul sistem de impunere a 
contribuabililor-persoane fi
zice, ca o cerință de armo
nizare a legislației din România 
cu sistemele de impozitare 
operante în țările ce fac parte 
din Uniunea Europeană, re
prezintă o nouă așezare a 
impozitului în vederea unui 
tratament fiscal mai echitabil 
diferitelor categorii de venituri 
impozabile comparativ cu impu
nerea cedulară practicată în 
prezent. Evident, opțiunea pen
tru un tratament fiscal mai 
echitabil în procesul transfe
rului de valoare, respectiv a 
puterii de cumpărare, de la 
contribuabilii persoane fizice 
către stat, este numai o fațetă 
a problematicii fiscale ce se 
dorește reglementată. Statul, 
ca autoritate institutoare de 
reglementări în domeniul fiscal, 
are în vedere cu preponde
rență extinderea meteriei 
și a bazei impozabile prin 
includerea tuturor surselor 
de realizare a veniturilor con
tribuabililor pe parcursul unui 
an fiscal.

Pe de altă parte, impune
rea cedulară, practicată în 
prezent, reprezintă un trata
ment fiscal diferențiat al veni
turilor, metodologii diferite de 
determinare a bazei impoza

bile, cote de impozitare diferite, 
ambele aspecte conducând la 
un tratament fiscal mai favorabil 
persoanelor care realizează 
venituri din mai multe surse și 
astfel veniturile nefiind afectate 
de progresivitate. Potrivit meto- 
dologiilor în vigoare impuse de 
actele normative institutoare de 
resurse pentru formarea fon
durilor financiare, impozitele se 
calculează în cote diferențiate 
pe surse de venit.

începând din 
anul 2000 se 

aplică
Impunerea se face acum 

prin cote progresive diferențiate 
între 15-35% pentru fiecare ca
tegorie și loc de realizare a veni
turilor provenite din activități 
desfășurate pe bază de liberă 
inițiativă. în aceleași cote și grad 
de progresivitate se impun veni
turile din utilizarea sau exploa
tarea unei opere de creație, inte
lectuală ori a unor prestații artis
tice. De asemenea se face impo
zitarea cu o cotă proporțională 
de 15 % aupra venitului anual 
rezultat din închirieri, subînchi- 
rieri, din constituirea dreptului de 
uz, uzufruct sau abitație. Veni
turile din dividende se impozi
tează cu 10%. Veniturile reali
zate din servicii prestate în baza 
unor convenții civile se impo
zitează progresiv și diferențiat 
cu 10-40%, iar pentru veniturile 
din salarii impozitarea se face 
prin cote progresive pe tranșe 
de venituri cuprinse între 21- 
45%.

în comparație cu impunerea 
cedulară, exemplificată mai sus 
prin metodologii diferite pentru 
determinarea bazei impozabile 
și cote de impozitare diferite, 
sistemul de impozitare globală 
are în vedere totalitatea venitu
rilor realizate de o persoană 
fizică atât în țară cât și în străi

nătate într-o perioadă de un 
an, suma acestui venit 
anual supunându-se unui 
singur impozit.

în sistemul impunerii 
globale ce urmează a se 
aplica în România, s-au cu
prins veniturile din salarii, 
din activități independen
te, din cedarea folosinței 
bunurilor și în paralel o impu
nere finală pentru fiecare 
sursă de venit provenit din 
dividende, dobânzi și altele 
asemenea.

După ce s-a subliniat ce 
categorii de populație se bu
cură de înlesniri și avantaje 
privind impunerea, intervenția a 
arătat-că legiuitorul are în ve
dere menținerea asietei 
practicată până în prezent 
la principalele surse ce asi
gură, cel puțin teoretic, alimen
tarea cu ritmicitate a resur
selor bugetare (salarii, divi
dende pe termen), astfel că 
așezarea și reținerea se face 
prin stopaj la sursă în timpul 
anului. Prin practicarea acestei 
asiete, statul nu-i acordă 
suportatorului de impozit 
credit fiscal.

Având în vedere toate 
considerentele, în intervenția 
dlui Ana se spune că se im
pune analizarea, dezbaterea și 
aprobarea Ordonanței Guver
nului de către Parlament, deoa
rece sunt sesizate o serie de 
disfuncționalități care odată 
eliminate sau corectate vor 
modifica reglementările inițiale, 
făcând precizarea că în sis
temul nostru legislativ, ordo
nanțele guvernamentale, deși 
produc efecte de la data pu
blicării în Monitorul Oficial, sunt 
învestite cu caracter definitiv 
numai după aprobarea lor de 
către Parlament.

în legătură cu data aplicării 
noii impozitări, în opinia dlui 
deputat Ana cel mai bine ar fi 
ca intrarea în vigoare să fie 
decalată până la 1 august 
2000. (N.T.)

Seminar

Pregătirea formatorilor în domeniul 
intervenției în cazuri de dezastre

La sfârșitul săptămânii trecute, la punctul 
de prim ajutor de la Cinciș al subfiliălei de 
Cruce Roșie Hunedoara, s-a desfășurat se
minarul de pregătire a formatorilor în domeniul 
intervenției în cazuri de dezastre. Seminarul a 
fost finanțat de către Crucea Roșie Germană, 
reprezentată prin dl Bernhard Kuhn, delegat 
permanent pentru România. Prezent la se
minar, el a vorbit despre grupele de intervenție 
din Germania și ce se poate face în România. 
La deschiderea seminarului au fost prezenți și 
dnii Dumitru Tisianu, șeful departamentului 
dezastre al Crucii Roșii Române București, 
Vasile Sicoe, președinte, Aurel Aitoneanu, 
vicepreședinte, și Elisabeta Ciorobea, director 
la Filiala de Cruce Roșie a județului.

Seminarul s-a desfășurat în perioada 12- 
14 noiembrie, altul similar urmând să aibă loc 
în 19-21 noiembrie la Buzău. In programul 
seminarului, la care au participat reprezentanți 
ai 20 de județe, au figurat mai multe teme: 
Detașamentul de intervenție în cazuri de de
zastre - Rolul voluntarilor, membri în detașa
mentele de intervenție: Codul de conduită în 
asistența umanitară în situații de dezastre 
naturale și tehnologice: Programul național de 
intervenții în cazuri de dezastre: Organizarea 
și coordonarea activităților împotriva dezas

trelor (legislație, noțiuni generale, măsuri de 
protecție și intervenție); Responsabilitățile 
voluntarului în cadrul detașamentului; Sistemul 
de alarmare: Lansarea apelului de urgență; 
Depozitele de intervenție în cazuri de dezastre 
- rol și mod de acțiune.

Acțiunea de instruire a voluntarilor cu 
sarcini concrete în pregătirea pentru intervenții 
în cazuri de dezastre în filialele lor a presupus 
atât prezentarea unor materiale cât și exerciții 
practice. în privința dotării detașamentelor de 
intervenție (punct distinct din regulamentul de 
organizare și funcționare a lor), în cadrul cola
borării dintre cele două societăți naționale, 
Crucea Roșie Germană va dota cu echipa
mente și materiale de intervenție câte 1-2 
detașamente din fiecare județ al țării. Iar pen
tru cele 7 depozite zonale ale Crucii Roșii 
Române se vor cumpăra câte un ARO, o bucă
tărie de campanie și o stație de purificare a 
apei, cu prilejul seminarului de la Buzău.

Formatorii pentru domeniul intervenției în 
cazuri de dezastre s-au ales de la acest se
minar cu bogate cunoștințe pe care să le trans
mită voluntarilor ce formează detașamentele de 
intervenție, instruirea acestora fiind o preo
cupare permanentă.

Viorica ROMAN

/-------------------------------------------------------------------------
Exercițiu de alarmare publică la 

Dobra
în ziua de joi, 18 noiembrie a.c., la ora 12, la Dobra va 

avea loc un exercițiu de alarmare publică privind 
protecția civilă.

Șeful Protecției Civile, primar Comșa Mircea lacob
V____________________ _____________________ /

Doriți siguranță maximă în exploatare și 
consum de gaz redus?

Folosiți la sobele de teracotă și cazanele de 
încălzire centrală clasice 

ARZĂTOARE AUTOMATIZATE
“CORIZA” care au un randament de 

98 la sută fată de arzătoarele 
clasice, cu randament de 40 la sută.

Informații la telefon 216968.»

Filiala județeană 
Hunedoara a 

Asociației 
Generale a 

Economiștilor din 
România

Organizează o suită de 
manifestări prilejuite 

de Ziua Economiștilor, 
care vor avea loc în 

Sala mare a 
Prefecturii, in data de 
20 noiembrie 1999, 

ora 11.
Relații suplimentare la 

telefon 219219.
Vă așteptăm cu 

plăcere.

220 de noi locuri de muncă create în Valea Jiului
printr-un program finanțat de Uniunea Europeană

La sfârșitul săptămânii tre
cute o delegație a UE, condusă 
de dl Simon Mordue, coordo
nator al Programelor de aderare, 
însoțit de dl Gabriel Barbu, di
rector general în MIC, a vizitat 
Valea Jiului cu scopul de a in
vestiga rata de succes a celor 
14 proiecte pentru care UE a 
alocat prin programul PHARE 
425.000 ECU în fonduri neram
bursabile pentru demararea și 
extinderea de afaceri private în 
Valea Jiului, în special de către 
minerii șomeri. Ca urmare a 
acestei finanțări prin cele 14 
inițiative particulare noi au fost 
create până în momentul de față 
220 de noi locuri de muncă.

Din cele 257 proiecte pre
zentate au fost selectate și 
finanțate în limita bugetului alo
cat doar 29 de proiecte din 
care 15 în județul Gorj și 14 în 
Valea Jiului. Valoarea creditului 
nerambursabil acordat a fost 
de maximum 20.000 EURO 
pentru 19 proiecte simple și de 
până la 70.000 EURO pentru 
celelalte 10 proiecte cu grad 
de complexitate mai mare. 
Aceste proiecte sunt în curs 
de finalizare și cel puțin 80% 
dintre ele se dovedesc a fi un 
succes. Până în septembrie '99 
au fost angajați peste 400 de 
șomeri din cele două zone Gorj

și Valea Jiului. Astfel MIC a soli
citat din nou sprijinul UE obți
nând printr-un program PHARE 
un fond de 10 milioane EURO, 
denumit MARR-FOND, fond de 
reconstrucție a zonelor miniere 
din Gorj și Valea Jiului. Acest

pentru bunăstarea proprie cât și 
pentru cea a comunității din care 
fac parte", a declarat dl Simon 
Mordue în conferința de presă 
organizată de UE la RAA Valea 
Jiului - Petroșani, unde a fost 
invitat și dl Gheorghe Barbu -

Proiecte care au prins viață
program va fi demarat până la 
sfârșitul anului '99, iar fondul 
alocat este împărțit în 2 com
ponente: un buget de 4 milioane 
de EURO destinat-deschiderii 
unei linii de creditare a IMM prin 
intermediul unei bănci din care 
numai 25% cu titlul de credit ne
rambursabil, această compo
nentă fiind coordonată de Agen
ția Națională pentru IMM; un bu
get de 6 milioane EURO ce va fi 
alocat sub formă de credite ne
rambursabile pentru finanțarea 
de proiecte de infrastructură, 
care să sprijine dezvoltarea 
economică și socială a zoneloF, 
a pieței forței de muncă și a re
surselor umane, componentă 
gestionată de MIC.

“Este o deosebită plăcere 
pentru mine să felicit pe cei care 
au reușit nu numai să dezvolte 
afaceri de succes, dar au avut 
în același timp curajul de a-și 
asuma responsabilitatea atât

președintele Consiliului Județean 
Hunedoara.

Delegația UE a vizitat la fața 
locului în Valea Jiului 4 dintre 
proiectele amintite și anume: SC 
QUASAR - Petroșani produ
cătoare de tâmplărie PVC și 
geam termopan; SC VISA - Pe
troșani, producătoare de geam 
termopan și tâmplărie din lemn, 
aluminiu și PVC; SC EL DORON - 
Petroșani, furnizoare de semi- 
preparate de patiserie conge
late și SC SIMAUSROM - Petrila, 
atelier mecanic și de tâmplărie. 
Aceste proiecte au fost finan
țate cu o contribuție UE PHARE 
de maximum 75%, restul fiind 
acoperit de către întreprinzătorii 
beneficiari.

Sorin Apostu este proprie
tarul firmei VISA - Petroșani și 
este de părere că: “Ar fi avut un 
mai mare succes dacă auto
ritățile locale și fiscale ar fi făcut 
o mediatizare a procedurilor

fiscale emise de Ministerul de 
Finanțe".

Cristina Hartagan - proprie
tara firmei SAHARA din Vulcan, 
ne-a spus că prima problemă pe 
care a întâlnit-o a fost să gă
sească un spațiu pentru înce
perea afacerii cu lemn, auto
ritățile locale amânând vânzarea 
terenului și negocierile au durat 
foarte mult.

Dl Gheorghe Simzian - pro
prietarul firmei SIMAUSROM - 
Petrila, apreciază că cel mai 
greu lucru în demararea afacerii 
a fost găsirea modalității de fi
nanțare a construirii spațiului de 
producție și a echipamentelor 
necesare.

Dl Zoltan Portsalmi - pro
prietarul firmei Zoltan Prest 
SRL - Rovinari-Gorj, este de 
părere că autoritățile Icoale 
par să nu fie implicate în spriji
nirea micilor afaceri și a celor 
care doresc să pornească pe 
cont propriu.

Acestea sunt opiniile a 4 
dintre proprietarii firmelor care 
au fost selectate pentru proiecte 
finanțate de PHARE și se pare 
că părerile sunt cam aceleași, 
autoritățile locale nu-i prea spri
jină pe cei ce doresc să-și în
ceapă o afacere proprie

Mihaela FĂGAȘ

McDonald’s are o nouă surpriză 
plăcută pentru tine:

P] icinta cu caise
Descoperă gustul proaspăt al caiselor 

în mijlocul toamnei. 
Numai la McDonald’s!


