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Un succes 
de răsunet 
mondial al 
sportului 
românesc

* NADIA 
COMĂNECI a 

primit titlul de 
“cel mai bun 

sportiv al 
secolului” 
* GABRIELA 

SZABO a fost 
desemnată 

cea mai bună 
atletă a lumii 
în anul 1999
La sfârșitul săptămâniii 

trecute ne-a fost dat să trăim 
cu* mare intensitate 
sufletească obținerea unui 
succes de răsunet mondial în 
lumea sportului: celei mai 
mari gimnaste a țării 
noastre, inegalabila Nadia 
Comăneci, cunoscută în 
lumea întreagă pentru 
marile performanțe rea
lizate în confruntările de la 
Olimpiade, Campionatele 
europene și mondiale, prima 
gimnastă din lume ce a 
obținut întâia oară în istoria 
gimnasticii mondiale primul 
10, reușind să câștige de-a 
lungul anilor nu mai puțin 
de 5 medalii olimpice din cel 
mai prețios metal, 2 titluri 
de campioană mondială și 9 
de campioană europeană, 
fiind numită de presa de pe 
mapamond “zâna”, “Regina 
de la Montreal”, i-a fost 
înmânat, la celebra Operă 
din Viena, titlul de “cel mai 
bun sportiv al secolului”!

Este un titlu de mare 
cinste și onoare pentru 
marea noastră sportivă, 
pentru România, care ne 
umple de bucurie și mândrie 
și pe noi, devenii, care am 
avut cinstea de a fi câțiva ani 
concetățeni cu Nadia când s- 
a pregătit în moderna sală 
de la poalele Cetății.

Sabin CERBU, 
Ciprian MARINUȚ 
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Aplicarea impozitului pe 
venitul global

- După cum am aflat, die
director, de curând ați 
participat la o instruire 
organizată de Ministerul 
Finanțelor la Brașov pe tema 
aplicării impozitului pe 
venitul global. Pentru 
abonații și cititorii ziarului 
nostru v-aș ruga să
precizați câteva aspecte 
legate de această
impozitare. în primul rând 
am dori să știm ce categorie 
de venituri intră în
globalizare pentru
impozitare?

- Se cunoaște faptul că de 
la 1 ianuarie 2000 va funcționa 
aplicarea, potrivit Ordonanței 
Guvernului 73/1999, impozitului 
pe venitul global. In conformitate 
cu prevederile acestui act 
normativ persoanele fizice 
române care realizează venituri

Deși agresat de 
tranziție, ACR 
se pregătește 
de centenar

înființat la 13 mai 1904, pe 
vremea regelui Carol, 
Automobil Clubul Român este 
una dintre cele mai vechi 
organizații neguvernamentale 
din România. Joi la Clubul 
ACR Deva a avut loc Adunarea 
generală a filialei Hunedoara 
a ACR, ocazie cu care s-a 
sărbătorit împlinirea a 95 de 
ani de activitate și s-a propus 
un program de activitate până 
în anul 2004 când se va 
sărbători centenarul 
organizației. La manifestare au 
luat parte președintele ACR- 
Constantin Niculescu. 
reprezentanți ai autorităților 
județene - luliu Winkler, sub
prefect, și arh. loan Constan- 
tinescu din partea Consiliului 
Județean -, reprezentanți ai 
Poliției - It. col. Gheorghe 
Sichet, adj. șef al UP, și col. 
Dorelian Stamatie, șeful Poliției 
Rutiere -, precum și numeroși 
membri ACR din multe 
localități ale județului.

în informarea pe care a 
prezentat-o participanților, loan 
Ștaier, directorul filialei 
Hunedoara a ACR, a prezentat 
activitățile și gama de servicii 
pe care le oferă ACR-ul 

din activități independente, din 
salarii, din venituri asimilate 
salariilor și din cedarea folosinței 
bunurilor, vor fi supuse impozitării 
pe venitul global.

Interviu cu dl ec. Mircea Bogoiu, 
director la DGFPCF8 Hunedoara-Deva

*----- ---------------------------- -■»

- Cine ține evidența 
veniturilor din salarii și a 
celor asimilate acestora și 
cum se impozitează 
veniturile respective?

- Pentru evidențierea 
veniturilor din salarii și a celor 
asimilate salariilor, angajatorii, 
respectiv plătitorii - persoane 
fizice sau juridice care țin 
evidența manual - sunt obligați 
să completeze și să conducă 
fișele fiscale 1 și 2 în care 
evidențiază veniturile realizate 

membrilor săi. Iar în 
programul de activitate pentru 
perioada 1999-2004 pe care 
l-a prezentat directorul filialei 
Hunedoara s-au regăsit 
câteva propuneri pentru îmbu
nătățirea activității ACR-ului. 
Dl Constantin Niculescu, 
președintele ACR, aprecia că 
ACR s-a încăpățânat să 
supraviețuiască în ciuda 
greutăților tranziției. „Cea mai 
importantă realizare a noastră 
este aceea că ne-am păstrat 
patrimoniul și că ne prezentăm 
cu acumulări nu cu pierderi. 
Deși automobiliștii sunt 
agresați de tranziție prin 
fiscalitate și creșterea exa
gerată a prețului la carburanți, 
automobilul devenind tot mai 
mult un lux, ACR s-a menținut 
ca fiind una dintre cele mai 
importante și serioase orga
nizații ale societății civile. "Pe 
această linie a unuia care 
apreciază activitatea 
organizațiilor civile s-a situat 
și discursul subprefectului 
luliu Winkler care s-a declarat 
,,un sprijinitor al organizațiilor

Ciprian MARINUȚ

(Continuare in pag. 5) 

lunar și anual, deducerile la 
care au dreptul, impozitul 
calculat și reținut. Impozitul se 
reține provizoriu lunar, la tranșa 
de venit corespunzătoare, iar 

regularizarea acestuia se face 
la sfârșitul anului, cumulându- 
se veniturile realizate pentru 
impozitare de la toate locurile 
unde a desfășurat activitate și 
a realizat venit.

Angajatorii care țin 
evidența pe calculator, au 
obligația de a realiza programe 
care să îndeplinească funcțiile 
fișelor fiscale.

- Ce alte obligații au 
angajatorii, ținând seama 
de termenul scurt ce a mai

PUNCTE DE VEDERE

Guvernamentală, 
dar minciună

în diferite prilejuri cu iz 
electoral, președintele Emil 
Constantinescu a promis că li 
se va face dreptate și 
cetățenilor care alcătuiesc 
categoria oropsită a 
pensionarilor. Ce va fi înțeles 
domnia sa prin “a se face 
dreptate” e mai greu de dedus. 
Precizările le-a făcut însă 
primul ministru Radu Vasile și 
mai cu seamă Alexandru 
Athanasiu, ministrul Muncii și 
Protecției Sociale. “Dreptate", 
potrivit spuselor domniilor lor, ar 
însemna echivalarea pensiilor 
în sensul că la aceeași muncă, 
în aceleași condiții, cu aceeași 
vechime în muncă, să se 
primească pensia în 
aproximativ același cuantum, 
indiferent de anul ieșirii la 
pensie.

S-a mai spus că pentru 
toate categoriile care s-au 
pensionat înainte de 1 
decembrie 1997, echivalarea 
s-a făcut. Dacă aceea a fost 
echivalare, s-o spună 
milioanele de pensionari în 
cauză. Spun doar atât: între 
pensia unuia care s-a 
pensionat acum 10 ani și a 
altuia care s-a pensionat anul 
acesta, având aceeași grupă 
de muncă, aceeași funcție sau 
meserie, aceeași vechime în 
muncă, diferența de cuantum 

rămas până la finele 
anului?

în primul rând 
angajatorilor le revine datoria 
de a opta pentru sistemul de 
transmitere a informațiilor, 
respectiv pe formulare tip sau 
pe cale electronică și de a-și 
adapta statele de plată a 
salariilor conform noilor cerințe. 
Se mai cere pentru angajatorii 
care lucrează cu formulare: • 
Să solicite organului fiscal 
formulare FF1 și FF2 pe bază 
de cerere; • Să completeze 
fișele fiscale; • Să păstreze 
fișele fiscale pe întreaga durată 
a angajării; • Să transmită o 
copie a fișei fiscale organului 
fiscal și una angajatului.

A consemnat 
Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 5)

este de 1 la 2 ba chiar de 1 la 
3 în anumite cazuri. Aberația 
merge chiar mai departe: au 
rezultat din calculele oficiilor 
de pensii și pensii mai mari 
decât ultimul salariu de 
încadrare al pensionarului 
respectiv. Cum s-a aplicat 
legea în cazul unora și cum s- 
a aplicat în cazul altora? Mai 
bine-zis ce fel de lege e 
aceea pentru că de aplicat s- 
a aplicat așa cum scrie la 
litera ei.

Echivalarea aceasta este 
însă o mare minciună 
guvernamentală; încă una.

Nu era mai cinstit din 
partea mai marilor țării să le fi 
spus oamenilor: “oameni buni 
am ajuns la fundul sacului, nu 
putem face această 
echivalare că nu mai este de 
unde, dar nici cu 
nedreptățirea în continuare a 
celor ce au ieșit sau vor ieși în 
viitor la pensie na mai putem 
merge. Când bugetul 
asigurărilor sociale de stat va 
fi mai bine ancorat în 
necesitățile economice ale 
țării, când numărul plătitorilor 
de CAS, pensie suplimentară 
și ajutor de șomaj va fi cu mult 
mai mult decât cel al

Ion CIOCLEI

(Continuare în pag. 5)

Occidentul 

dă undă 

verde iar 

guvernanții 

ne arată 

luminița 
9

Acum, când se 
împlinesc zece ani de la 
evenimentele din
decembrie 1989 și ne 
aflăm în prag de an elec
toral, occidentul pare să fie 
mal atent cu România, 
recunoscând progresele 
făcute în democratizarea 
societății românești și 
buna purtare în relația cu 
NATO.

Drept consecință, 
României i se conferă 
acum un statut de 
demnitate europeană prin 
nominalizarea în troika 
OSCE, urmată peste un an 
de președinția organizației 
și începerea ulterioară a 
negocierilor de aderare cu 
Uniunea Europeană și 
NATO.

Cu alte cuvinte se dă 
undă verde intrării 
României In Europa, 
anunțându-se, în același 
timp, și importante aju
toare pentru scoaterea 
țării din criza economică în 
care se află, inclusiv prin 
supervizarea de către UE, 
FMI și Banca Mondială a 
acestui proces.

Această importantă 
schimbare de atitudine din 
partea occidentului a venit 
ca un adevărat balon de 
oxigen pentru clasa 
politică și guvernul 
României, care i-a permis 
premierului Radu Vasile 
să imprime un ton mai op
timist bilanțului celor trei 
ani de guvernare, 
anunțând aproape apariția 
luminiței de la capătul 
tunelului.

Surpriza și mai mare a 
venit din partea temutului 
ministru de finanțe, care a

Tiberiu ISTRATE
(Continuare în pag. 5)
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Un succes de 
răsunet 

mondial..
(Urmare din pag.1) 

în juriul constituit în ve
derea desemnării “sportivului 
secolului”, alături de președin
tele Comitetului Olimpic Inter
național, Juan Antonio Sama
ranch, de prințul Albert de Mo
naco și de președintele ATP, 
Mark Miles, s-a aflat și Ion 
Țiriac, președintele Comitetului 
Olimpic Român. Pe lista can- 
didaților, alături de Nadia, au 
fost câteva dintre celebrități bine 
cunoscute în atletism, fotbal, 
box, hochei, automobilism.

La doar o zi după această 
onoare făcută Nadiei Comăneci, 
o altă sportivă română a fost 
încununată cu laurii mondiali, 
într-o festivitate desfășurată la 
Grand Hotel din Monte Carlo, 
Gabriela Szabo - “cea mai bună 
atletă română a anului - a fost 
răsplătită și cu titlul de cea mai 
bună atletă a lumii în anul 
1999”. Acest trofeu, acordat în 
premieră unei sportive din Ro
mânia, i-a revenit Gabrielei 
Szabo în urma performanțelor 
deosebite obținute în anul com- 
petițional 1999. Din cele 15 
curse la care a participat în 
1999, Gabriela a câștigat 14, 
acestea însemnând trei titluri 
mondiale la 1500, 3000 și 5000 
de metri, un record mondial la 
5000 de metri și câștigarea celei 
mai importante competiții atle
tice a sportivilor profesioniști 
“Golden League”. La festivi
tatea de la Monte Carlo, în care a 
primit “Oscarul atletismului 
mondial”, Gabriela a apărut îm
brăcată într-o superbă rochie al
bastru - sidefiu impresionând 
asistența și prin farmec și fru
musețe. Discursul și declarațiile 
ulterioare ale Gabrielei au trădat 
emoția și fericirea de a realiza o 
performanță deosebită pentru 
sportul românesc: “Este un mo
ment foarte important din viața 
mea, desemnarea mea drept cea 
mai bună atletă a lumii, fiind 
ceva fantastic. Nici măcar nu am 
cuvinte pentru a-mi exprima 
fericirea față de această reușită, 
dar sper ca evoluțiile mele de 
anul viitor - în special cele de la 
Jocurile Olimpice - să aducă noi 

^medalii sportului românesc.” z

Divizia B2

COltVIAUL - 
UI' ARAD 21

Meci cu final de infarct, cele două formații 
abordând jocul cu dorința doar de victorie, cei doi 
antrenori - Victor Roșea și Lorenzo Rubinacci - 
insistând în același scop la pregătirile efectuate în 
vederea acestei partide pentru două motive 
diferite: Corvinul dorind să dovedească că vic
toriile sale în fața principalelor adversare la șefia 
clasamentului (cu excepția meciului cu ARO) nu 
au fost întâmplătoare, chiar și pe terenurile ad
versarilor, iar arădenii sperând să-și ia revanșa 
după înfrângerea suferită la Arad, în prima etapă 
a turului. De aici și jocul aprig disputat, un ade
vărat derby care a atras nu mai puțin de 9000 de 
spectatori în tribunele stadionului Corvinul, ce au 
trăit jntens cele 90 de minute de joc.

în prima repriză, ambele formații și-au asigurat 
apărarea și apoi au declanșat atacuri spre cele 
două porii apărate de Pap (UTA) și Rahoveanu 
(Corvinul). în minutul 3, Mitrică beneficiază de o 
lovitură liberă de la cca 30 de metri și expediază 
balonul spre poarta adversă, însă trece peste 
tranversală. Un minut mai târziu, UTA execută 
prima lovitură de colț a întâlnirii pentru Almășan, 
acesta ratează intercepția balonului. în minutele 5 
și 7, Șandor șutează pe spațiul porții, dar prea 
ușor pentru Pap și respectiv Ma- 
rincău reia cu capul balonul venit 
spre el, aflat în careu, dar portarul
oaspeților a fost la post. în min. 9, Drăgan, lansat 
pe partea stângă, centrează la Kent, aflat la 7-8 
metri de poartă, și noroc pentru hunedoreni că 
întârzie puțin șutul și când o face, Andrei se 
interpune salvator și mingea trece peste 
transversală! în min. 21, asistentul Al, Rolea "taie” 
în atac foarte periculos al gazdelor semnalizând 
greșit ofsaid! în continuare, cele două echipe își 
încearcă șansele pe contraatacuri, dar din pă
cate pentru gazde, hunedorenii abuzează de 
mingi înalte, în față, și ce-a fost mai grav, deseori 
s-a greșit mult, precizia lor lăsând de dorit. în min. 
33, Șandor s-a aflat într-o bună situație în careu, 
dar și-a prelungit mingea și un apărător a respins, 
iar un minut mai târziu, Drăgan creează panică în 
careul Corvinului.

Repriza a ll-a a fost mult mai disputată, 
hunedorenii "culcă” balonul și acțiunile lor, în
deosebi din min. 47, 56, 60, au dat de furcă 
adversarilor. Și când spectatorii, galeria hune- 
doreană așteptau să aplaude golul gazdelor, în 
min. 72, la o lovitură liberă de la 17 m, puțin lateral 
stânga, Almășan execută magistral în colțul lung: 
0-1. Puțini dintre cei prezenți în tribune mai puteau 
crede în revenirea Corvinului. Și totuși, impulsionați 
de miile de hunedoreni, fotbaliștii de la Corvinul 
reușesc egalarea în min. 79, când Șandor (cel 
mai bun de la hunedoreni), cu balonul la picior 
pătrunde până la 22 de metri de poartă și șu
tează necruțător cu stângul, în colțul din dreapta 
jos, aducând egalarea 1-1, ridicând tribunele în 
picioare. Gazdele nu se mulțumesc cu acest 
rezultat, insistă și în min. 86, la o lovitură de colț 
executată de Mitrică, Marincău, aflat la locul lui în 
careu, profită de o bâlbâială a fundașilor centrali 
și înscrie golul prețioasei victorii 2-1, momentele 
ce au urmat, "grămadă" ca la rugby, întreaga 
echipă peste Marincău, în tribune aplauze și 
îmbrățișări, fiind greu de redat, o imensă bucurie 
revărsându-se în rândurile spectatorilor.

A arbitrat C-tin Zotta (București).
CORVINUL: Rahoveanu, Beloaia, Marin

cău, Gheară, Andrei, Șchiau, Mocioi, Dincă, 
Mitrică, Stărc (69 Ognean), Șandor.

Sabin CERBU J ----------------------- ----- ~
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Steaua, din nou 
surclasată în Ghencea

Cine n-a văzut partida Steaua - Pe
trolul Ploiești nu-i bine să creadă că mili
tarii au fost din nou surclasați de pe
troliști cu 4-1, fiindcă în tur, Steaua a pier
dut tot la scor și meciul de la Ploiești cu 
5-1. Și sâmbătă, Steaua și-a decepționat 
suporterii, prin jocul haotic, fără orizont 
în atac și penibil în apărare unde a “ex
celat” Duro. întrebarea este: ce va face 
joi, la Praga, în meciul din Cupa UEFA cu 
Slavia?

în etapa a 18-a, am reținut victoria 
Rapidului la Astra Ploiești - conturată abia 
în min. 86 prin golul înscris de Mădără- 
șanu (scor final 2-3), egalul în meciul 
Oțelul Galați - Gloria Bistrița și victoria la 
scor (6-1) a achipei FCM Reșița în fața 
formației FC Onești. Luptă acerbă pentru 
locul 2 în clasament între Ceahlăul, Rapid 
și FC Argeș, dar și în subsol, unde, pe 
lângă Extensiv Craiova, CSM Reșița, FC 
Brașov, a intrat în “horă” și FC Național și 
stau pe aproape Farul și FC Onești. Deci, 
ne așteptăm la meciuri viu disputate și în 
următoarele două etape din returul cam
pionatului care se dispută în acest sezon 
fotbalistic și apoi, în primăvară, la re- 

Juarea campionatului.

---------------------------------------------------—--------

Speranță, emoții, bucurie

JIUL - MINERUL 
MOTRU 5-2

După rezolvarea problemelor financiare 
care au dus implicit și la redresarea echipei, 
ca prestație în teren și linie de clasament, 
Jiul a avut un program infernal. Astfel în 
ultimele trei etape minerii au dat piept nu
mai cu echipe de pe podium și anume cu 
Corvinul (acasă - etapa XV), cu UTA (în 
deplasare - etapa XVI) și cu Gaz Metan 
(acasă - etapa XVII). După acest adevărat 
tur de forță în care minerii au reușit șase 
puncte din nouă posibile în lupta cu “spuma 
seriei a ll-a”, elevii pregătiți de Gabi Stan au 
întâlnit, sâmbătă, pe teren propriu, tocmai... 
“lanterna roșie" a clasamentului.

Jocul a fost însă aproape la fel de greu 
ca și cele cu echipele de pe podium. Oas
peții, aflați într-o situație disperată, au venit la 
Petroșani hotărâți să-și vândă cât mai scump 
pielea și eventual să smulgă vreun punct 
(sau puncte) care să-i relanseze în lupta pen

tru evitarea retrogradării. Dar, 
deși au parcurs un traseu pe ca
re l-am intitulat “speranță - emoții

- bucurie", în cele din urmă jiuliștii au reușit 
să-și valorifice avantajul terenului propriu și 
să câștige toate cele trei puncte puse în joc. 
Nici n-a început bine jocul și Barbu (min. 9) 
reușea deschiderea scorului, 1-0, aducând 
speranță în tribune. Dar Minerul nu s-a mul
țumit cu scorul înscris pe tabelă și a ieșit la 
joc, având chiar două bune ocazii de a în
scrie prin Mitu (min. 19) și Cojocaru (min. 
22). Apoi, Jiul a pus din nou stăpânire pe joc 
și a avut la rându-i trei bune situații de a 
marca prin FI. Stoica (min. 25, lovitură liberă 
peste), Prisăceanu (min. 28, singur cu por
tarul, dar execuție defectuoasă) și Barbu 
(min. 42 - bară).

Ocaziile ratate s-au răzbunat și debutul 
reprizei secunde a adus cu sine egalarea, 
Trăistaru reușind să-l surprindă pe Bote
zatul cu un șut puternic sub bară: 1-1. Emo
țiile minerilor n-au durat decât 10 minute 
pentru că în minutul 56, Vesa a fructificat o 
centrare din corner a lui FI. Stoica, înscriind: 
2-1. Golul a turnat plumb în crampoanele 
oaspeților și jiuliștii au profitat, lorga (min. 
59) și FI. Stoica (min. 66), urcând scorul la 
4-1. Oaspeții s-au trezit târziu și au redus din 
handicap (4-2) prin Andreescu (min. 78), iar 
lorga a stabilit scorul final (5-2) cu 11 mi
nute înainte de încheierea jocului.

Bun arbitrajul brigăzii formate din Că
tălin Costescu (Constanța) - la centru și 
Stan Prodan (Alexandria) și Gheorghe 
Petrache (Călărași) - asistenți.

JIUL: Botezatu - Doroș, Irina, Cazagiu, 
Buhu - Vesa, Barbu, FI. Stoica, Brehui - 
Prisăceanu, lorga.

MINERUL: Dincă - Cojocaru, Miu, 
Amzucu, Panaitescu, Bălan - Grigore, 
Nacu, Trăistaru - Mitu, Andreescu.

Ciprian MARINUȚ

O DIVIZIA A
Rezultatele etapei a 18-a: Univ. Craiova - 

FC Național 2-0; Oțelul Galați - Gloria Bistrița 0-0; 
CSM Reșița - FC Onești 6-1; Dinamo - Farul C-ța 
4-0; FC Argeș - Extensiv Craiova 2-0; Ceahlăul P.N. 
- Rocar Buc 2-0; FCM Bacău - FC Brașov 1-0; 
Steaua - Petrolul Ploiești 1-4; Astra PI. - Rapid 2-3.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: FC Național - Astra; FC 
Onești - Univ. Craiova; Farul - FCM Reșița; Gl. 
Bistrița - Dinamo; Extensiv - Oțelul Galați; Rocar 
- Steaua; Petrolul - FC Argeș; FC Brașov - 

^Ceahlăul P.N.; Rapid - FCM Bacău.

1. DINAMO 1816 2 0 56-13 50
2. Ceahlăul P.N. 18 11 4 3 26-19 37
3. Rapid 18 11 3 4 30-19 36
4. FC Argeș 17 11 2 ’ 4 23-13 35
5. Steaua 17 9 1 7 34-31 28
6. FCM Bacău 18 8 4 6 19-21 28
7. Astra PI. 18 8 3 7 26-23 27
8. Gloria Bistrița 18 8 2 8 26-26 26
9. Univ. Craiova 18 7 3 8 22-19 24
10. Petrolul PI. 18 7 3 8 21-27 24
11. Oțelul Gl. 18 6 3 9 28-28 21
12. Rocar Buc. 18 7 0 11 23-28 21
13. FC Onești 18 6 2 10 24-39 20
14. Farul C-ța 18 5 4 9 21-30 19
15. FC Național 18 5 3 10 25-25 18
16. FC Brașov 18 5 2 11 24-27 17
17. CSM Reșița 18 4 5 9 22-40 17
18. Extensiv Cv. 18 3 2 13 12-36 11

CETATEDEVA 
CAROMET 

CARANSEBEȘ 3-0
Puținii spectatori deveni ce 

au avut rezistența de a înfrunta 
frigul de adevărată iarnă au 
asistat la un meci frumos, în ca
re gazdele și-au păstrat supe
rioritatea tehnică, tactică și spec
taculară pe întreaga durată a 
partidei. De la primul fluier al tâ
nărului arbitru Marcel Caraba- 
ceac, din Râmnicu Vâlcea (fiul 
fostului fotbalist cu același nu
me), devenii au început bine 
meciul, spre poarta apărată de 
Doran, cu un joc bun de pase, 
înaintarea fiind bine susținută de 
mijlocași și chiar de apărătorii 
cu gust ofensiv cum sunt Tă- 
nasă, Bordean, Chira și Berindei. 
Pe acest fond, al unei insistențe 
din partea gazdelor pe ofensivă, 
au apărut câteva ocazii 
favorabile de a înscrie în 
poarta oaspeților, cum au
fost în minutele 3, 10 și 14. 
Primul gol a venit destul de re
pede, în min. 21, cînd Bordean 
centrează în careu și Luca reia 
balonul cu capul în plasă 1-0. 
Devenii nu cedează inițiativa și 
după numai 6 minute, Chiliman 
finalizează de la 20 de metri o 
nouă fază de atac șutând pu
ternic, jos, la colțul din dreapta lui 
Doran: 2-0. După o mare ocazie 
ratată de Szidorak în minutul 30 
(la o excelentă fază creată de 
Eșanu și Popa), singur cu por
tarul, trage pe lângă poartă, în 
min. 39, mingea circulă pe tra
seul Luca - Chira - Naniu, ultimul 
reia direct în poartă și stabilește 
scorul partidei 3-0.

Partea a doua a jocului a 
avut aceeași fizionomie din pri
ma repriză: gazdele au dominat 
autoritar, și-au creat câteva 
ocazii foarte clare (Vili Szidorak 
a ratat de două ori singur cu 
portarul și alți coechipieri de-ai 
lui au fost aproape de gol), în 
timp ce oaspeții n-au jucat rău, 
dar acțiunile lor ofensive n-au 
avut nici o șansă în fața apărării 
devene.

în cea de-a doua etapă a 
returului (ultima din această 
stagiune), liderul clasamen
tului, Cetate, are de disputat 
un meci dificil, la Minerul 
Lupeni. Să vedem ce va fi.

CETATE Deva a aliniat 
formația: Maria, Bordean, 
Tănasă, Răducănescu, Chira 
(67 Berindei), Popa (57 
Szemely), Gigi Ștefan (27 
Szidorak), Luca, Chiliman, 
Eșanu, Naniu.

*_______________S. CERBU J

z—.......  ......  ......

DIVIZIA 82
Rezultatele etapei a 18-a: "U” Cluj - FC 

Drobeta 1-2; Jiul Petroșani - Min. Motru 5-2; 
Apulum A.l. - Electro Craiova 4-1; Olimpia S.M. - 
ASATg. Mureș 3-1; Inter Sibiu - Gaz Metan 0-1; 
ARO C-lung - Flacăra Rm. V. 1-0; Poli Timișoara 
- Chimica Târnăveni 2-1; FC Bihor - Un. 
Timișoara 1-5; Corvinul Hd. -UT Arad 2-1.

Etapa viitoare (27 noiembrie): Electro - 
“U” Cluj; ASA Tg. M. - Apulum; UTA - Olimpia; 
Gaz Metan - Corvinul; Flacăra R.V. - Jiul; Min. 
Motru - Inter Sibiu; Chimica - ARO; U M Timiș. - 
Poli Timiș; FC Drobeta - FC Bihor.

CLASAMENTUL
1. ARO C-LUNG 18 12 2 4 31-11 38
2. Gaz Metan 18 11 4 3 29-14 37
3. Corvinul 18 11 2 5 28-13 35
4. UT Arad 18 10 3 5 29-13 33
5. FC Drobeta 18 10 3 6 28-17 33
6. Apulum A.l. 18 9 3 6 28-22 30
7. ASA Tg.Mureș 18 8 4 6 27-18 28
8. U M Timiș. 18 7 5 6 31-28 26
9. Inter Sibiu 18 8 2 8 20-23 26
10. Jiul Petroșani 18 7 3 8 14-26 24
11. “U” Cluj 18 6 3 9 22-30 21
12. Olimpia S.M. 18 5 5 8 16-18 20
13. Electro Craiova 18 6 2 10 25-35 20
14. Flacăra Rm.V. 18 5 4 9 19-20 19
15. Poli Timiș. 18 5 4 9 22-28 19
16. Chimica Tr. 18 5 3 10 15-29 18
17. FC Bihor 18 3 7 8 11-30 16
18. Min. Motru 18 3 3 12 19-39 12

Revanșă absolut meritată 

Minerul Certej - 
Minaur Zlatna 4-0 

în prima etapă din acest 
campionat minerii se deplasau la 
Zlatna cu gânduri mari, dar... se 
întorceau cu cea mai severă în
frângere pe care au suferit-o în 
turul campionatului (1-5). Dumi
nică, când la Certej s-a disputat 
meciul retur, elevii antrenorilor 
loan Petcu și Dumitru Gălan au 
abordat partida nu doar cu gân
dul la victorie, ci și la obținerea 
revanșei.

Frigul pătrunzător și starea 
nu tocmai propice a gazonului 
au amânat puțin începerea balu
lui. Dar, după ce s-au acomodat 
cu condițiile de joc, minerii au 
făcut legea în teren, creându-și 
numeroase ocazii de gol. în mi
nutul 15 Rădos este împiedicat 
prin fault să reia în plasă o cen
trare a lui Fartușnic. Un minut mai 
târziu Tăgârță - aflat într-o for
mă excelentă - depășește cu 
ușurință doi adversari și îi pa

sează lui Scurtu, dar șutul 
acestuia de la doar 7-8 
metri a deviat în corner de 
portar. Urmează apoi oca

ziile lui Fartușnic (min. 22), 
Chezan (min. 25) și Mîcnea 
(min. 30), dar apărătorii oaspeți 
s-au apărat cu îndârjire, reușind 
să se opună golurilor. Totuși, în 
minutul 37 oaspeții greșesc, 
Tăgârță slalomează cu ușurință 
pe banda stângă, centrează, iar 
Rădos reia cu capul, deschizând 
scorul: 1-0.

Repriza secundă începe 
fulminant, după doar șapte mi
nute de joc gazdele desprinzân- 
du-se categoric. în minutul 49, în 
urma unui corner, Chezan com
bină pe metru pătrat cu Tăgârță, 
iar ultimul șutează surprinzător 
din colțul careului de 16 metri 
majorând diferența: 2-0. După 
doar trei minute Scurtu își înche
ie o cursă pe dreapta cu o cen
trare la colțul scurt, iar Mîcnea, 
venit din linia a doua, reia cu 
capul în plasă și 3-0. Oaspeții 
sunt nemulțumiți de rezultat, riscă 
totul pe cartea atacului pentru a 
marca golul de onoare, iar minerii 
speculează această situație ini
țiind contraatacuri foarte tăioase, 
în minutul 63 Filip degajează 
până la Scurtu, acesta pasează 
pentru Rădos care preia elegant 
cu călcâiul și șutează imparabil 
din voie în vinclu, stabilind scorul 
final: 4-0.

La finalul partidei antrenorul 
minerilor - loan Petcu - aprecia 
că "echipa a tratat cu maximă 
seriozitate partida și a reușit un 
joc bun în care s-au remarcat în 
special Rădos, Tăgârță, Mîcnea 
și Drăgoi. Sperăm, mai spunea 
antrenorul minerilor, să reușim 
aceeași mobilizare și la Caran
sebeș și să ne întoarcem cu un 
rezultat bun.” Bun arbitrajul bri
găzii clujene formate din Mihai 
Nan - la centru și Avram Bucur și 
Marcel Rus - asistenți.

Minerul: Dobre - Fartușnic, 
Filip, Drăgoi, Mîcnea, Bozga - 
Țibichi, Scurtu (86 Banc), 
Chezan (cpt.) - Tăgârță (71 
Ocolișan), Rădos (80 Bolfoș).

C. MARINUȚ

DIVIZIA CA
Rezultatele etapei: W.P. Arad - Cuprirom 

Abrud 3-0; CFR Timiș. - Telecom Arad 3-2; 
Metalurgistul - Min. Uricani 1-1; Aurul Brad - 
Inter Petrila 2-3; Gl. Reșița - Telecom Timiș. 1-0; 
Min. Certej - Minaur 4-0; Cetate Deva - Caromet 
Caransebeș 3-0; Electrica Timiș. - Min. Lupeni 0- 
1. Unlv. Arad a stat.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Telecom Arad - W.P. Arad; 
Min. Uricani - CFR Timiș; Inter Petrila - 
Metalurgistul; Univ. Arad - Aurul Brad; Gl. Reșița - 
Minaur; Caromet - Min. Certej; Min. Lupeni - Cetate 
Deva; Cuprirom - Electrica; Telecom Timiș - stă.

1. CETATEDEVA 18 13 2 3 41-15 41
2. Telecom Timiș. 18 12 2 4 25-11 38
3. Gloria Reșița 18 11 2 5 24-9 35
4. Electrica Timiș. 18 10 2 6 32-23 32
5. Min. Certej 18 10 2 6 32-21 32
6. West P. Arad 18 9 2 7 23-20 29
7. Minaur Zlatna 18 9 1 8 30-25 28
8. Aurul Brad 18 7 3 8 21-20 24
9. Telecom Arad 18 7 3 8 24-25 24
10. Min. Uricani 18 7 3 8 27-29 24
11. Caromet Carans. 18 8 0 10 18-26 24
12. Unlv. Arad 17 7 2 8 21-28 23
13. Cuprirom Ab. 18 7 2 9 22-31,.23
14. CFR Timiș. 18 7 2 9 19-35 23
15. Min. Lupeni 18 6 3 9 20-25 21
16. Metalurgistul 18 5 2 11 21-25 19
17. inter Petrila 18 4 5 9 14-24 17
18. inter Arad 17 2 2 13 23-39 8
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AM VĂZUT SI DEVENI
GENEROȘI

Cu puțin timp în urmă 
am relatat în paginile pu
blicației noastre despre 
traiul lui Nicolae Someșan 
din Brănișca. Ați aflat 
atunci că acest bărbat, 
părăsit de nevastă, a ră
mas pe cap cu 9 suflete. 
Cel mai mic dintre copii 
abia împlinise trei luni. în

aceste condiții, Nicolae 
Someșan a fost nevoit să 
lase patru copii la Casa 
de Copii Nr. 1 din Deva și 
alte 2 fete să le dea în 
grija bunicilor. Rândurile 
noastre i-au mișcat pe 
unii cetățeni. Așa au aflat 
că nu departe de noi tră
iesc oameni care abia își

duc zilele. Și atunci cum 
poți să le sari în ajutor? 
Angela și Gheorghe Radu 
sunt doi pensionari din 
Deva. Deși au pensii des
tul de mici, ei au înțeles 
că unii semeni o duc și 
mai greu. Nu au stat mult 
pe gânduri. Din puținul pe 
care l-au strâns în viață, 
au hotărât să-i ajute pe 
cei patru copii ai lui Nico
lae Someșan și nu numai 
pe ei, aflați la Casa de 
Copii din Deva. Și pentru 
că niciodată un ajutor, 
oricât de mic ar fi acesta, 
nu strică, soții Radu au 
adus pentru cei aflați la 
Casa de Copii Nr. 1 din 
Deva îmbrăcăminte. Ges
tul lor este unul care ar 
putea fi urmat de mulți 
alții. Pentru că, e adevă
rat, sunt semeni care o 
duc foarte greu. Să-i aju
tăm cu ce putem. Pentru 
ei contează.

Sorina POPA

Jit’S o poveste cutremurătoare despre trei

Să nu invidiați niciodată pe cel ce face 
meseria de ziarist. Pentru că de cele mai 
multe ori ajungem să cunoaștem durerile 
oamenilor, să trăim și noi sentimente de 
regret. Bucuriile mai greu le întâlnim. Se 
întâmplă însă și așa: primim la redacție 
scrisori din care aflăm suferințele unora.

Deși nu a scris și cum se numește, o 
cititoare ne-a trimis câteva rânduri despre 
situația grea în care se găsește.

“Tristețea, durerea și suferința ne învață 
să fim prea duri cu noi înșine. De aceea 
m-am gândit să vă scriu. M-ați face cea mai 
fericită ființă din lume dacă veți publica 
rândurile mele". Nu am rezistat la o ase
menea rugăminte, iar în cele ce urmează 
veți afla o poveste cutremurătoare.

“Suntem trei frați. Am rămas orfani de 
tată din fragedă copilărie. Mama, bolnavă, 
nu ne-a dat de lângă ea. Mai târziu s-a 

\__________________ ____________________

pe dramuri
recăsătorit. Noul nostru tată avea și el șase 
copii, căsătoriți și cu facultățile terminate. 
Noi nu am avut posibilitatea să terminăm 
nici măcar liceul. Am îndurat multe. N-am 
cunoscut fericirea deloc. împreună cu 
mama am muncit foarte mult. Tata avea o 
gospodărie bogată. Când vindea animale 
lua bani buni pe ele. Dar numai copiii lui 
aveau parte de acești bani. Noi ne ale
geam doar cu munca, nu primeam bani 
nici pentru bomboane. Mama primea o 
pensie de urmaș, mică, cu care nu ne 
puteam descurca. Mai trebuia să-și cum
pere și medicamente, să ne poarte și la 
școală. Tatăl nostru vitreg ce prindea dă
dea tot ia copiii lui. Nu întreba dacă aveam 
ce mânca sau îmbrăca. Copiii lui se poartă 
cu noi de parcă am fi ultimii oameni, nu 
cei care am muncit pentru ei. M-au scos 
afară din curte strigând că am furat bani de 
la tatăl vitreg. De atunci mă tot întreb și nu 
găsesc răspuns la întrebare: Cine fură cel 
ce muncește și nu are nimic sau cel ce 
mănâncă munca altuia? Dacă poate ci
neva să mă ajute să găsesc răspuns la 
această întrebare”.

Dacă publicarea scrisorii o va face feri
cită pe cititoarea noastră ne bucurăm. Dar 
am avea și noi o rugăminte la adresa ei: 
să ne caute la redacție și să stăm de 
vorbă. Am fi fericiți dacă am cunoaște-o.

Sorina POPA

cartela 
CONNEX GO!

aduce-n zbor o caseta cu 
nou preț pentru cartela

Pană la Anul Nou, Moșul vă
Divertis* drept cadou, și un
CONNEX GO! - 19,99$** până la sfârșitul lui 1999!
Profitați, că Moșul zboară! Profitați de ofertă, sau rămâneți 
pe-afară! Conectări fericite!
* tn limiU stocului disponibil Caseta cu Divert» se oferi ți pentru pachetul cu lelctou. •• Prețul nu include TVA.

Mulțumim 
pentru început 

și așteptăm 
continuarea

în urmă cu circa un an și 
jumătate, cetățenii de pe 
strada Cetății din Deva s-au 
adresat cu o cerere Consi
liului local și Primăriei muni
cipale. Solicitau consolida
rea printr-un zid de sprijin a 
părții din aval a străzii, fi
nisarea și dotarea cu mână 
curentă a scării cu 53 de 
trepte care permite accesul 
din strada Gheorghe Lazăr 
în strada Cetății și, în limita 
posibilităților, asfaltarea ca
rosabilului străzii.

Cele două instituții ale 
puterii locale nu au rămas 
indiferente la respectiva so
licitare. Prima, și cea mai 
ieftină, să recunoaștem, din
tre cereri, a fost satisfăcută. 
Scara cu cele 53 de trepte 
și podesturi arată acum ca 
la o casă de om gospodar, 
fapt pentru care aducem 
mulțumiri celor două 
instituții.

Noi așteptăm însă și 
continuarea. Nu în acest an, 
pentru că nici timpul nu mai 
permite, dar și pentru că bu
getul Icoal e sărăcit până la 
epuizare. Și dacă suntem 
drepți cu adevărul, s-au făcut 
anul acesta destule alte lu
cruri bune în Deva din acest 
buget așa cum a fost el. 
Anul viitor însă poate că bu
getul va 'fi mai generos 
(dacă și noi ne achităm con
știincios datoriile față de el) 
și continuarea va fi posibilă. 
Cât să coste un metru liniar 
de zid de sprijin din beton 
ciclopian armat și cu con- 
traforții necesari? Un milion, 
două milioane? E vorba de 
circa 80 ml de zid, adică 80- 
160 de milioane de lei, dar 
se înlătură un potențial peri
col de alunecare a terenului.

Cetățenii de pe strada 
Cetății și nu numai ei

Pentru conformitate
Ion CIOCLEIk_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Pentru 8500 de iei, un boschetar a luat

Vaier Miron beneficiază de 
o biografie deloc de invidiat. Are 
35 de ani, domiciliază în Petrila, 
iar în perioada copilăriei a urmat 
cursurile Școlii ajutătoare din 
Săcel. între anii 1988-1995 a 
fost condamnat de mai multe ori 
pentru săvârșirea infracțiunilor 
de furt și furt calificat.

După liberare din penitenciar, 
Vaier a trăit din cerșetorie, de 
regulă doțmind prin canale, cen
trale termice și alte locuri. Din 
când în când dormea și la locuința 
fratelui său din Petrila. Fără a in
tra în detaliile unei vieți amărâte, 
o să vă spunem că am ajuns și 
în ziua în care Vaier Miron a 
săvârșit infracțiunea de tâlhărie, 
urmată de moartea victimei, 
infracțiune pentru care de puțină 
vreme a fost condamnat la... Dar 
să nu anticipăm.

Așadar, în ziua în care s-a 
petrecut nenorocirea, Vaier a 
cerșit în zona orașelor Petrila și 
Vulcan. Cu banii obținuți a 
cumpărat băuturi alcoolice pe 
care le-a consumat între orele 
16-21. A ajuns desigur în stare 
de ebrietate. La o vreme, din 
stația CFR Petroșani s-a depla
sat din nou la Petrila. De la un 
magazin alimentar a cumpărat 
o sticlă de rom și a mers în stația 
de autobuz numită “Strada 
Minei”, aflată îp apropierea 
locuinței fratelui său. S-a așezat 
pe trotuar și, sprijinindu-se de

Sancțiuni drastice pentru 
contravențiile la normele de 
igiena și sănătate publică

Continuăm astăzi cu contravențiile care se sancționează 
cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei.

• Nerespectarea de către unitățile sau de către persoanele 
fizice care folosesc cărucioare și tonete la comerțul stradal a 
condițiilor igienico-sanitare de desfășurare a acestei activități.

• Transportarea și depozitarea alimentelor sub formă de 
materii prime sau semifabricate împreună cu produse finite care 
se consumă fără prelucrare termică, fără asigurarea condițiilor 
corespunzătoare pentru fiecare categorie.

• Nerespeuîarea de către conducătorul unității alimentare a 
obligației privind verificarea zilnică a stării de igienă individuală și 
de sănătate a personalului din subordine, precum și primirea în 
unitate a salariaților bolnavi sau convalescenți de boli transmisibile 
fără aviz medical.

• Nerespectarea regulilor de igienă individuală în tot timpul 
programului de lucru de către persoanele care lucrează la manipularea, 
transportul, prelucrarea, sortarea și desfacerea alimentelor.

• Folosirea în unitățile alimentare a gheții naturale la păstrarea 
alimentelor, fără avizul direcției de săntate publică teritoriale, cu 
excepția peștelui.

• Păstrarea alimentelor în contact direct cu gheața naturală 
sau artificială ori cu apa rezultată din topirea gheții.

• Servirea băuturilor, fructelor și legumelor răcite prin con
tact direct cu gheața naturală sau artificială, cu excepția cuburilor 
de gheață preparate în congelatoare din apa pentru consum uman.

• Neizolarea conductelor de canalizare care traversează 
încăperile de producție, preparare, depozitare, servire și desfacere 
a alimentelor, astfel încât să se prevină contaminarea spațiilor 
alimentare cu ape uzate, precum și poluarea mediului înconjurător.

• Efectuarea transportului alimentelor cu mijloace de trans
port neautorizate în acest scop, neamenajate și neechipate în 
scopul asigurării, pe toată durata transportului, a păstrării 
nemodificate a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico- 
chimice și microbiologice, precum și a protecției împotriva prafului, 
ploii, insectelor, rozătoarelor și a oricărei posibilități de poluare, 
degradare și contaminare a produselor și ambalajelor.

• Neasigurarea și nerespectarea măsurilor stabilite de normele 
în vigoare pentru protecția sanitară a produselor și consumatorilor la 
punctele fixe de desfacere stradală a alimentelor și băuturilor răcoritoare.

• Expunerea spre vânzare sau vânzarea în ambalaje 
degradate a produselor alimentare preambalate.

• Folosirea în laboratoarele și unitățile de alimentație publică 
sau colectivă a ouălor de rață la prepararea prăjiturilor, cremelor, 
înghețatei sau a oricăror alte produse.

• Nesolicitarea avizului direcției de sănătate publică teritoriale 
la stabilirea locului de recoltarea gheții naturale, precum și a 
condițiilor de depozitare a acesteia.

• Neasigurarea funcționării în permanență a spațiilor frigorifice 
din unitățile alimentare, neasigurarea controlului și înregistrării 
temperaturii și neîntreținerea acestor spații, prin efectuarea periodică 
a reparațiilor, igienizării, dezinsecției și, după caz, a deratizării.

• Neasigurarea de ustensile adecvate (clești, linguri, furculițe 
etc) pentru servirea alimentelor neambalate care se consumă fără 
prelucrare termică.

• Depozitarea ambalajelor în încăperile de vânzare, producție 
sau preparare, în spațiile de circulație, vestiare sau pe trotuarele aferente.

• Folosirea pentru alimentația colectivă a vaselor și 
ustensilelor de bucătărie degradate.

• Organizarea deficitară a procesului de producție alimentară, 
nerealizându-se orientarea fluxului tehnologic într-un singur sens 
și favorizându-se încrucișările între fazele salubre și cele insalubre.

viata unui om
r

un gard, a continuat să bea rom 
din sticla pe care o cumpărase.

în asemenea condiții neno
rocul l-a adus în stația de autobuz 
și pe Petru Toma, un bătrân de 73 
de ani. Omul și-a scos banii din 
buzunar și i-a numărat. Averea 
lui era la acea oră de 8500 de lei.

Crimă sub lupă
Fiind în apropiere, Vaier a 

observat că omul are bani asupra 
sa și s-a hotărât să-i sustragă. 
Iar ceea ce s-a întâmplat în 
continuare aduce imagini din 
filmele de groază.

Petru Toma a fost atacat din 
spate de boschetar și lovit în cap, 
zona occipitală, cu o jumătate de 
rozetă de robinet din fontă cu un 
diametru de 13 cm.

în urma loviturii aplicate 
bătrânul a căzut pe trotuar cu fața 
în jos. Chiar și după căderea 
omului, Miron a continuat să-l 
lovească cu picioarele în torace, 
după care i-a luat banii.

Cu această “mare” sumă 
asupra sa, boschetarul a mers în 
stația CFR Petroșani, a cumpărat 
băutură, s-a mai plimbat prin zona 
cartierului Aeroport, iar spre 
dimineață a ajuns în incinta 
Exploatării Miniere din Petrila.

Sărmanul bătrân a fost găsit 
de un nepot la locul unde a fost 

bătut. A fost transportat în comă 
la Spitalul de Urgență din 
Petroșani, apoi la Spitalul jude
țean, din nou la Spitalul din 
Petroșani...După' o săptămână 
de chinuri omul a murit.

Din raportul de autopsie 
medico-legală a rezultat că 
moartea lui Petru Toma a fost 
violentă și s-a datorat hemora
giei cerebrale difuze, ca urmare 
a unui traumatism cranio-cere- 
bral acut deschis, cu fractură 
de boltă la baza craniului. S-a 
mai constatat apoi că victima 
prezenta echimoze la nivelul 
feței și ambelor mâini, avea 
fracturate trei coaste etc. Acum 
criminalul recunoaște fapta 
relatând-o cu detalii în fața celor 
care au efectuat urmărirea 
penală.

Din raportul de expertiză 
psihiatrică efectuată asupra lui 
rezultă că prezintă diagnosticul 
de “Tulburare de personalitate 
de tip antisocial pe fond de 
intelect liminar. Comițialitate”.

S-a constatat că păstrează 
capacitatea psihică de apre
ciere critică a conținutului și 
consecințelor faptelor sale, 
“având discernământul păstrat 
în ceea ce privește fapta 
comisă”.

Printr-o recentă sentință a 
Tribunalului Hunedoara, Vaier 
Miron a fost condamnat la 16 
ani de închisoare.

*• .....

Unui avocat cu
popularitate

■ Domnul avocat Cutare 
Nu și-a dezmințit succesul, 
Căci a câștigat parale, 
însă... a pierdut procesul.

v _ _ _ _ _ _ j

Pagină realizată de 

Valentin NEAGU

Surpriza din 
Ungaria

Trecând la verificarea 
unor date privind ilegalități 
comise la introducerea în 
țară a mărfurilor de pro
veniență străină, lucrătorii 
Serviciului de combatere’a 
criminalității economico- 
financiare din cadrul 
Inspectoratului de poliție al 
județului au avut o surpriză.

Treaba s-a petrecut pe 
raza municipiului Deva, 
unde s-a organizat acțiunea, 
în trafic a fost identificat și 
autocamionul condus de 
Daniel Ghinea. Acesta se 
întorcea din Ungaria, unde 
a efectuat un transport de 
marmură, în baza unor re
lații comerciale ale SC 
"Diamar Comex” SRL Deva, 
cu o firmă din Ungaria.

Cu prilejul controlului 
efectuat, în autocamion au 
fost găsite produse în 
valoare de circa 40.000.000 
de lei. S-au găsit țigări, 
cafea, detergenți, produse 
alimentare etc.

Din cercetări s-a stabilit 
că respectivele mărfuri au 
fost cumpărate de loan Kis, 
merceolog la SC “Diamar

Răspunaem
cititorilor

Victor Mîndrut - Brad

Scutiri de taxe 
judiciare de timbru

• Legea nr. 146/1997 cu 
modificările și’ completările 
ulterioare, precum și Normele 
metodologice pentru aplicarea 
acesteia prevăd că acțiunile și 
cererile referitoare la stabilirea 
drepturilor persoanelor fizice 
acționare la societățile co
merciale agricole pe acțiuni sunt 
scutite de taxa judiciară de 
timbru. Scutirea se acordă și 
pentru acțiunile privind exer
citarea căilor de atac în astfel 
de cazuri. Actul normativ 
menționat mai sus prevede 
scutiri de taxe judiciare de timbru 
și în cazul altor acțiuni și cereri, 
inclusiv cele pentru exercitarea 
căilor de atac, cum ar fi: 
încheierea, executarea și

Mic dicționar juridic
Acta non verba - fapte 

nu vorbe, faptele conving; 
Ab infestat - fără testament, 
a moșteni, a moșteni pe 
cineva care a murit fără a 
lăsa testament; Ab absurdo 
- prin absurd; Ad-hoc - 
pentru aceasta, pentru un 
anumit scop. O instituție 
creată ad-hoc; Ad interim - 
provizoriu, pentru o anumită 
perioadă. Ministru ad in
terim; Ad lifte ram - vorbă cu 
vorbă; Alea iacta est - 
Zarurile au fost aruncate. 
Exclamația lui Cezar la 
trecerea Rubiconului (an 49 
Î.H.) Alibi-în altă parte. Lipsa 
dintr-un loc, dovedită prin 
prezența în alt loc; Aima 
Mater - mamă hrănitoare. 
Expresie folosită de poeții 
latini pentru a desemna

Comex" SRL, care a însoțit 
transportul de marmură în 
calitate de delegat. La întoar
cere a cumpărat produsele 
atât pentru el, cât și pentru 
SC “lukoprest Elsta" SRL 
Deva.

Produsele au fost ridicate 
pentru a fi confiscate, iar 
cercetările au continuat îm
preună cu lucrători din cadrul 
Punctului vamal Deva.

O nouă crimă la 
Vulcan

Nu cu multă vreme în 
urmă Poliția orașului Vulcan 
a fost sesizată într-o noapte 
că în cartierul Micro III, în 
apropierea unor construcții 
anexe, se află un cadavru de 
sex masculin.

Echipa operativă care s- 
a deplasat la fața locului a 
identificat cadavrul. Era vorba 
de loan Mereuță, de 49 de 
ani, din localitate, căsătorit, 
6 copii majori. Cadavrul pre
zenta o plagă înjunghiată în 
zona hemitorace stâng.

în urma cercetărilor efec
tuate a fost identificat autorul 
omorului. El se numește 
Constantin Cîrmaciu, are 59 
de ani și este pensionar. S-a 
stabilit că, pe fondul consu- 

încetarea contractului individual 
de muncă, orice drepturi ce 
decurg din raporturi de muncă, 
stabilirea impozitului pe salarii, 
drepturile decurgând din 
executarea contractelor 
colective de muncă, precum și 
executarea hotărârilor pronunțate 
în aceste litigii; - plata muncii 
membrilor cooperativelor de 
producție meșteșugărească, de 
invalizi și de prestări de servicii; 
stabilirea și plata pensiilor, precum 
și a altor drepturi prevăzute în 
sistemele de asigurări sociale; 
stabilirea și plata ajutorului de 
șomaj, ajutorului de integrare 
profesională și a alocației de 
sprijin, a ajutorului social, a 
alocației de stat pentru copii, a 
drepturilor persoanelor cu handi
cap și a altor forme de protecție 
socială prevăzute de lege.

De asemenea, sunt prevăzute 
scutiri pentru obligațiile legale și

patria. Nume dat în multe 
împrejurări Universităților. 
Audiatur et altera pars - 
trebuie ascultată și partea 
cealaltă. Seneca în Medeea. 
Ca să’judeci fără părtinire, 
trebuie să cunoști punctul de 
vedere al ambelor părți; 
Aurea mediocritas - Horațiu 
Ode. îndemn la modestie și 
cumpătare; Bellum omnium, 
contra omnes - războiul 
tuturor, contra tuturor. Thomas 
Hobbes (1588 -1679); Levia
than. în concepția autorului, 
stare caracteristică omenirii 
în epoca primitivă; Bona fide 
- de bună credință. Săvârșirea 
unei abateri de la lege, boha 
fide constituie o circumstanță 
atenuantă; Conditio sine qua 
non - condiție indispensabilă 
(fără de care nu se poate face 

mului de alcool, între cei doi 
a avut loc o altercație și s-au 
lovit reciproc. în acest timp 
Cîrmaciu a aplicat o lovitură 
de cuțit lui Mereuță.

Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara con
tinuă cercetările.

Sandu a murit la 
Bănită«

Un tânăr de 23 de ani din 
Petroșani a murit recent la 
Botoni, sat aparținând co
munei Bănița. El a fost sur
prins de explozia unui ge
nerator de sudură pe care-l 
deservea. De remarcat că se 
lucra la construirea unei 
biserici, iar aparatul era 
confecționat artizanal.

Material exploziv 
împrăștiat pe 
drum

Polițiștii din Ghelar au fost 
sesizați de un om din co
mună că în zona bazinelor 
vechi a găsit 10 batoane de 
astralită (exploziv). în scurt 
timp, cu sprijinul conducerii 
Exploatării Miniere, au fost 
organizate mai multe echipe 
de scotocire și s-au recuperat 
încă 21 de batoane.

Cercetările au stabilit că 
șeful de depozit materiale 
explozive de la E.M. Teliuc a 

contractuale de întreținere; - 
adopție, constatarea aban
donului, ocrotirea minorilor, 
tutelă, curatelă etc.; - acțiunile 
referitoare la protecția con
sumatorilor, atunci când per
soanele fizice și asociațiile 
pentru protecția consumatorilor 
au calitatea de reclamant îm
potriva agenților economici care 
au prejudiciat drepturile și 
interesele legitime ale con
sumatorilor; -cererile introduse 
de proprietari sau de succesorii 
acestora pentru restituirea 
imobilelor preluate de stat sau 
de alte persoane Juridice în 
perioada 6 martie 1945 - 22 
decembrie 1989; - cererile 
pentru înregistrarea asocia
țiilor de proprietari, de locatari 
sau mixte, adresate jude
cătoriei, precum și transcri
erea titlurilor de proprietate 
sau, după caz, a contractelor 
de dobândire a apartamentelor 
din clădire cu mai multe 
locuințe, în vederea constituirii 
asociațiilor de proprietari, de 
locatari sau mixte, precum și 
în alte cauze expres prevăzute 
de lege.

ceva); Cârpe diem - Bucura
te de ziua de azi. Horațiu Ode 
- viața e scurtă, nu trebuie 
să pierzi în zadar nici o clipă; 
Curriculum vitae - notă 
biografică; De facto - de fapt; 
De iure - de drept, prin 
acțiunea legii; Divide et 
impera - Dezbină și 
stăpânește. Principiu politic 
formulat de Machiavelli; 
Dulce et decorum est pro 
patria mori - E plăcut și 
frumos să mori pentru 
patrie. Horațiu prin versuri se 
adresează tinerilor romani, 
cărora li se înfățișează drept 
model virtuțile străbune; 
Dura lex, sed lex - Legea e 
aspră, dar e lege. Maxima 
subliniază necesitatea de a 
respecta legea în orice 
împrejurări.

Victor DUMITRU, 
jurist

transportat 144 kg exploziv la 
E.M. Ghelar, cu un autoturism 
ARO aparținând unității. în 
timpul mersului, ușa din spate 
a mașinii s-a deschis și s-au 
pierdut 4,4 kg de astralită. Evi
dent, din neatenție.

O zi mai târziu, Dan Stoi
ca, un pensionar handica
pat fizic din Ghelar, auzind 
de la vecini că a fost pierdută 
o anume cantitate de ex
ploziv - a predat la poliție alte 
22 de calupuri. Explozibilul 
i-a fost adus la domiciliu de 
nepotul Dumitru Mandoc, 
din Deva. în timp ce se 
deplasa între Teliuc și Ghe
lar, acesta a găsit astralita 
pe drum.

Șeful de depozit, Aurel 
Spanache, urmează să răs
pundă pentru neglijență în 
serviciu.

Turcul a omorât-o 
pe Minerva

Era în miezul zilei când 
pe raza comunei Ilia o pen
sionară din Vorța a fost sur
prinsă și accidentată mortal 
de un TIR condus de turcul 
Karagedikli Yasar, de 49 de 
ani, de loc din Ankara.

Minerva Huber, de 77 de 
ani, s-a angajat în traversarea 
șoselei fără să se asigure.

Rubrică realizată cu 
sprijinul UP Hunedoara
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Occidentul dă undă verde
(Urmare din pag. 1)

promis pentru anul 2000 
importante reduceri ale 
impozitului pe profit și al 
TVA-ului, declarație în 
totală contradicție cu 
politica fiscală practicată 
până acum de domnul 
Remeș.

Să dea Dumnezeu să fie 
așa și din anul 2000 să 
începem să ieșim din criză, 
să trăim mai bine. 
Occidentul poate salva și 
reabilita o țară ca România, 
el are banii necesari pentru 
aceasta, dar tot atât de 
esențial este și efortul 

propriu de muncă și 
inteligență de care trebuie 
să dea dovadă 
conducătorii și locuitorii 
acestei țări.

Oferta occidentului 
este serioasă și solidă, 
ceea ce presupune ca și 
noi, românii, să o privim 
cu seriozitate și să 
acționăm cu răspundere, 
pentru a nu transforma și 
această șanKă într-o 
șmecherie politică 
dâmbovițeană potrivită 
unui an electoral ce se 
anunță deosebit de 
furtunos.

Deși agresat de 
tranziție, ACR se

9

pregătește de centenar
(Urmare din pag. 1) 

neguvernamentale, organizații 
care pot completa și sprijini 
acțiunile autorităților guverna
mentale. ’’

Dacă discursurile celor din 
conducerea ACR s-au axat mai 
mult pe sărbătorirea centenarului 
și pregătirea conferinței 
naționale, intervențiile membrilor 
simpli ai ACR au adus în discuție 
probleme care dor. loan Dragotă 
a criticat monopolul deținut de 
Registrul Auto Român, Mihai 
Câmpeanu a solicitat o mai mare 
implicare a ACR-ului în latura' 
sportivă a automobilismului, iar 

loan Brașoveanu a deplâns 
situația sediului ACR din 
municipiul Hunedoara.

De remarcat că lucrările 
propriu-zise ale Adunării 
generale au fost precedate de 
o expoziție de filatelie și 
numismatică susținută de 
devenii Ion Cucuveanu, Zalanyi 
Ladislau, Ștefan Bohatereț, 
loan Lungu, Titu Pavel 
Sorescu, Mircea Irimescu și 
Petru Vlad, precum și de o 
prezentare a unei colecții de 
machete auto a tânărului 
Alexandru Firută (elev în clasa 
a lll-a).

MUNCA ÎN EXCES POATE 
DISTRUGE SĂNĂTATEA

Persoanele care 
muncesc mai mult de 40 
de ore pe săptămână riscă 
să-și distrugă sănătatea, 
pentru că astfel va apărea 
o creștere a greutății și se 
va accentua consumul de 
țigări și alcool, afirmă un 
studiu oficial canadian, 
citat de AFP.

Potrivit studiului 
canadian, riscurile privind 
starea de sănătate cresc 
proporțional cu numărul 
orelor muncite. Până la 40 
de ore pe săptămână nu 
există nici o problemă, dar 
odată cu trecerea la 41- 50 
de ore, stresul se

accentuează, ducând, 
firesc, la apariția 
problemelor de
sănătate.

Printre ceie mai 
comune efecte se 
numără creșterea în 
greutate, accentuarea 
consumului de țigări și 
de alcool. Situația este 
aceeași atât în cazul 
bărbaților, cât și în cel al 
femeilor, cu o singură 
excepție: consumul de 
alcool. în cazul 
bărbaților, acesta nu are 
nici o legătură cu 
numărul de ore de lucru.

Apucarea impozitului 
pe venitul global

(Urmare din pag. 1)

Pentru cei ce conduc 
evidențe pe calculator este 
necesar: • Să utilizeze 
programe care să realizeze 
funcțiile fișelor fiscale; 
• Să transmită organului fiscal 
fișele pe cale electronică (pe 
dischetă); • Să transmită o 
copie angajatului pe suport 
hârtie

- De la cine procură 
angajatorii fișele fiscale și 
când pot face acest lucru?

- Fișele fiscale 1 și 2 se 
distribuie în mod gratuit de 
către unitatea fiscală unde 
angajatorul este luat în 
evidență, pe baza cererii 
acestuia. Distribuirea lor către

utilizatori se va efectua până 
la finele anului 1999.

- Vă rog să precizați, 
dl director, dacă Direcția 
generală a finanțelor 
publice și controlului 
financiar de stat are în 
program și instruirea 
agenților economici 
privind noul mod de 
impunere a veniturilor.

-Da. Această acțiune de 
instruire se va efectua după 
data de 1 decembrie a.c., pe 
zone aferente organelor 
fiscale teritoriale. Instruirea 
se va face de către 
inspectori de specialitate 
instruiți asupra ansamblului 
problemelor specifice legate 
de acest nou sistem de 
impozitare.

I I

Guvernamentală...
(Urmare din pag. 1)

pensionarilor, șomerilor și asistaților social, atunci se va putea 
face și acea dreptate numită echivalare; pentru cei care vor mai 
fi în viață atunci”.

Așa trebuiau să le spună oamenilor Emil Constantinescu, 
Radu Vasile, Alexandru Athanasiu sau alți potentați ai zilei care 
conduc treburile țării. Asta-i însă! Cum le conduc? Cine dacă nu 
guvernele care s-au succedat la putere după 1989 cu "punctul 
culminant"? -guvernarea din ultimii trei ani a adus țara în această 
situație în care numărul celor care realizează produs social e mai 
mic decât al celor care așteaptă de la societate fie răsplata 
dreaptă a muncii trecute, fie un ajutor pentru supraviețuire?

P.S. A început plata pensiilor pe luna noiembrie. Dacă nu mă 
înșală memoria, ministrul Alexandru Athanasiu a afirmat că de la 
1 noiembrie va fi “echivalată” și pensia ultimelor categorii - cei 
care s-au pensionat de la sau după 1 decembrie 1997. Aiurea! 
Același leșinat procent mediu de indexare de 2,3 la sută care 
este diminuat corespunzător și de contribuția pensionarului la 
Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate. Și asta în timp ce, 
potrivit statisticii, inflația numai în luna octombrie a fost de 4,6 la 
sută. Dar ce mai contează o minciună guvernamentală la un car 

.de minciuni?

Un colier de perle a! 
reginei Maria-Antoaneta 

a fost vândut cu 1,476 
milioane de dolari

Un șirag de perle din secolul 18, care a aparținut-reginei 
Maria-Antoaneta, a fost vândut la licitație, la Geneva, de către 
casa Christie's, cu 1,476 milioane de dolari, informează AFP.

Potrivit casei de licitații, acesta este cel mai scump colier 
de perle din lume.

Șiragul, care are 41 de perle, a fost cumpărat de un 
colecționar european. Colierul a fost vândut de către casa 
Cartier, la începutul acestui secol, unui american. La acea 
vreme s-a spus că perlele au aparținut reginei Maria-Antoaneta, 
dar acest lucru nu a putut fi dovedit niciodată.

în cursul aceleiași licitații de la Geneva a mai fost vândut 
un somptuos safir rectangular de 19,9 karate, datând din 
secolul 19. Prețul pentru care a fost adjudecat a fost de 164.000 
de dolari. Acest safir, montat într-un inel de aur, a fost purtat de 
prințesa Marie Bonaparte și apoi de fiica sa, Eugenie. Un alt 
colier de perle și diamante, confecționat în 1870, a fost, 
cumpărat de un colecționar cu 341.000 de dolari.

în total, au fost vândute 118 obiecte, cu 5,977 milioane de 
dolari. 

UN BUN NECESAR

Super ofertă

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

SONY Model: CFD-V27L

Sistem Hi Fi Sony
• EQ cu 3 benzi cu 10 posturi preș
• 2 x 100 W (RMS 10%)
• înregistrare sincronizată pe CD
• FM / MW cu 30 posturi presetate
• DJ Mix, CD Text, VACS, Dolby B

SONY Model: MHC-RXD7

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

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

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

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

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

Vă așteptăm in magazinele:

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

Acum te bucuri de 
două ori mai mult de 
calitatea Whirlpool

Petroșani
Hermes - Str. 1 Decembrie, nr. 85

*Oferta este valabilă în limita stocului disponibil
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Tfiss Eco *99"
Cele mai frumoase studente în anul I la Facultatea de 

Management în Economia Turismului și Comerțului 
Internațional din cadrul Universității Ecologice Deva (UED) 
s-au întrecut cu câteva seri în urmă pentru titlul de Miss 
Eco ’99. De data aceasta, concursul-spectacol n-a mai avut 
loc pe scena Casei de cultură, cum ne-a obișnuit UED în 
ultimii ani, ci ceva mai jos, la Discoteca High-Life din 
Deva. Un loc unde s-a adunat mulțime de tineri, mult fum 
(de țigară, desigur) și mulți... decibeli; asta când a fost 
vorba de muzică, căci în rest s-au făcut mai ușor de înțeles 
gesturile decât cuvintele protagoniștilor de Ia microfon 
(cel puțin pentru cei care n-au avut șansa să stea chiar în 
vecinătatea așa-zisei scene, destul de greu vizibilă și ea).

Cele șase concurente și-au văzut însă de ale lor, căci 
aveau de luptat pentru un mult râvnit titlu și pentru 
premiile (în bani) puse în joc. Fiindu-le puse la încercare 
cultura generală, aptitudinile, spontaneitatea, farmecul și 
eleganța, concurentele s-au străduit cum au știut mai bine 
să convingă juriul (prezidat de prorectorul universității, 
Sigismund Duma) asupra calităților ce le-ar fi îndreptățit 
Ia “statutul” de Miss Eco ’99. între timp (adică între probele 
concursului), publicul s-a delectat cu muzică modernă și 
populară, în interpretarea unor studenți ai facultății, și cu 
momente vesele realizate de actori ai Teatrului de Estradă 
Deva.

După deliberările de rigoare, juriul a stabilit 
clasamentul - cu câte două locuri IV și III, un loc II, primul 
loc și titlul de Miss Eco ’99 revenind studentei Georgiana 
Puiulet. care s-a mai ales și cu un premiu de un milion de 
lei și produse cosmetice ale-firmei “Avon”. (G.BÎRLA)

în timpurile apuse îmi aduc 
aminte că circula un banc 
foarte la modă în țara noastră, 
în care împușcatul dădea 
sfaturi clasei muncitoare: 
“vom ridica munca la cele mai 
înalte culmi”, iar un mucalit îi 
răspundea: “ridicați-o să nu 
mai ajungă nimeni la ea”. Nu 
știu cum se face, dar ne-am 
pierdut epoca de aur, iar 
acum, în statul de drept se 
pare că într-adevăr munca a 
ajuns la un nivel foarte înalt, 
încât prea puțini mai ajung la 
ea. Chiar și cei puțini care au 
prins-o trăiesc coșmarul 
nesiguranței zilei de mâine.

în acea minunată epocă a 
aurului, comuna Aninoasa a 
fost ridicată la rangul de oraș, 
pierdută undeva printre 
dealuri, brăzdată de un 
pârâiaș; minerul de onoare a 
făcut cadou locuitorilor cu 
această ocazie câteva 
catacombe numite blocuri, ale 
căror terase au început să se 
prăbușească, actualmente 
fiind sprijinite și susținute cu 
stâlpi de țeava până la etajele 
superioare, aruncate 

alandala, lăsând impresia 
unui ghetou.

Nu aș putea preciza câți 
mineri sunt disponibilizați în 
Aninoasa, dar pot descrie cu 
certitudine starea jalnică în 
care se află unele blocuri 
construite aici, unele 
neterminate, iar cele termi

Orașul Aninoasa 
văzut intr-o 

dimineață cețoasă

nate, în stadiu de degradare, 
lăsând impresia unui 
bombardament sau a unui 
cutremur.

Am fost sfătuită să bat la 
orice ușă doresc, dar din 
apartamentul la care am 
ajuns mi-a răspuns o 
bătrânică, care crezându-mă 
o colectoare de taxe, încerca 
plângând să-mi explice că 
momentan nu are bani.

Ana Lung este cetățean

al orașului Aninoasa, are 64 
de ani, este bolnavă de diabet 
și amnezică, are o pensie de 
600'.000 lei din care.trebuie 
să-și plătească întreținerea 
locuinței (mi-a spus că în luna 
octombrie '99 numai la 
curentul electric a plătit 
400.000 lei), să-și cumpere

medicamente și hrană, cât 
despre haine nici nu se mai 
pune problema. Cu o voce 
tremurândă, dna Ana Lung în 
câteva minute a reușit să-mi 
povestească întreaga istorie 
a vieții sale și astfel am aflat 
că a lucrat 11 ani la mina 
Aninoasa și 25 de ani la Uzina 
de Preparare a Cărbunelui 
Coroiești, are 2 fii ce au 
abandonat-o în această casă, 
unde nu are căldură și nici

apă caldă, iar apa rece vine 
mai mult când plouă, în rest 
lipsind cu desăvârșire. însă 
acest fenomen cu căldura 
și apa caldă și rece este 
valabil pentru mai multe 
familii din orașul Aninoasa.

în acea zi cu ceață am 
lăsat în urmă 2eci de oameni 
chinuiți cărora li se percep 
taxe pentru servicii 
neonorâte și vreau să vă 
spun că inclusiv eu plătesc 
astfel de taxe. în ceea ce 
privește apa rece, 
Gospodăria Locativă dă 
vina pe RAA “VJ” (RAAVJ 
se ocupă de captarea, 
filtrarea și distribuția apei), 
iar RAAVJ dă 
neputincioasă din umeri, 
arătând cu degetul spre un 
proiect PHARE, care acum 
este în derulare și urmează 
să fie finalizat în viitorul 
apropiat, iar primarul 
orașului Aninoasa este op
timist: toate aceste 
probleme vor fi rezolvate, 
dar pentru aceasta sunt 
necesari și bani.

Mihaela FĂGAȘ

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

privatizare o societate comercială din județul Hunedoara, ce este cuprinsă în „Lista nr. 14, cu societățile comerciale oferite de FPS la privatizare”, publicată în presa scrisă națională 
și INTERNET.

Potențialii investitori, persoane fizice și juridice, române sau străine, interesați de societatea comercială prezentată anexat, se pot adresa la sediul FPS, unde are loc privatizarea.

Nr.crt. Denumire societate 
Localitate
Adresă

Nr. registrul 
comerțului

Obiect de activitate Capital social 
(mii lei)

Struct, 
acționariat (la 

data publ. prez.
liste) %

Nr. total 
acțiuni

1

Procent din 
cap. social 

oferit la 
vânzare %

Nr. acțiuni 
oferite la 
vânzare

UNDE VA AVEA LOC 
PRIVATIZAREA

Cod fiscal

MATEX

Hunedoara
Deva
Str. Dorobanților, 
nr. 34

J20/49/1991 Țesături tip mătase
13012050 FPS 39.938

SIF 54.135
PPM 5.866
Alții 0.060

520482 39.939 207877 FPS Hunedoara

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

2114036

? scurt din Turduș

■ Dteca - ultima
II pe listă
I i deosebire de alte
| > în care instituțiile
I au fost desființate, în
I i Turdaș mai
I tțuiesc două biblioteci,

satul Pricaz și alta în 
Biblioteca din Turdaș de 
t ocupă dna Mariana 
lispune de 8000 de vo- 
are ca principali cititori 

evii și șomerii. Din punctul 
Bre al finanțării cu bani 

achiziția de carte, 
ca este ultima pe listă, 
il Local alocând prioritar 
le la buget spre alte 
ții. Anul trecut bibliotecii 

Jst alocate doar două 
ine lei, iar anul acesta 
,ția n-a primit deocamdată 

I nici un leu.

S-a finalizat 
ărțirea pământului 

Aplicarea Legii 18/1991 
xSte un proces care în multe 
locuri mai dă încă bătaie de cap 
autorităților. O excepție fericită 
de la această regulă o constituie 
comuna Turdaș. După cum ne-a 
informat ing. Marius Ciuca de la 
Centrul Agricol Turdaș, în satele 
comunei punerea în posesie s-a 
finalizat încă din anii ’93-’94, iar 
eliberarea titlurilor de proprietate 
este rezolvată în proporție de 90- 
95 la sută.

Una s-a dotat, alta a 
falimentat

Pe teritoriul comunei Turdaș 
existau la un moment dat două 
asociații agricole, una în satul 
Pricaz și alta în satul Turdaș, 
ambele purtând numele de 

Turdășeanca. Asociația din 
Turdaș încă supraviețuiește, 
achiziționarea în urmă cu trei 
ani a două combine 
asigurându-i menținerea pe 
linia de plutire. în schimb, 
asociația din Pricaz și-a încetat 
activitatea, unul din motivele 
pentru care s-a ajuns aici fiind 
„găurile" date de rromii din 
colonia din sat.

Producții medii
Dintr-un total de 1577 ha 

de teren arabil existent la nivelul 
comunei Turdaș în acest an au 
rămas nelucrate aproximativ 
250 ha, situație generată de 
îmbătrânirea forței de muncă și 
de lipsa banilor pentru plata 
lucrărilor mecanizate și a 
semințelor. După cum ne-a 
informat ing. Elisabeta luraș de 
la Centrul Agricol Turdaș, pe 
suprafețele cultivate s-au 
obținut producții medii, care nu 
prea acoperă costurile. 
Excepția în acest sens o 
constituie cultura de porumb la 
care s-a obținut o producție 
peste medie de 8894 kg/ha.

N-au venit cupoanele, 
nu s-a însămânțat

Campania agricolă de 
toamnă n-a fost tocmai o reușită 
la nivelul comunei Turdaș, 
agricultorii reușind însă- 
mânțarea a doar 223 ha dintr- 
un total de 1577 ha. Ing. 
Elisabeta luraș aprecia că 
întârzierile se datorează lipsei 
banilor pentru motorină și 
faptului că bonurile valorice 
promise de Guvern n-au venit 
nici până acum în pragul iernii.

Ciprian MARINUȚ

Recent, am primit pe 
adresa redacției o 
scrisoare semnată de un 
grup de locatari din bl. A2, 
sc. A, str. Aleea Trandafirilor, 
nr. 3, Hațeg. Nemulțumirile 
semnatarilor se referă la 
faptul că, deși în această 
toamnă s-a luat - în comun 
- inițiativa de a se zugrăvi 
casa scărilor, nu toți locatarii 
au răspuns omenește 
acestei idei. Mai exact, 
unele familii - printre care

P£ MAMUKA
KM 99^ 

Neînțelegeri 
între locatari
este amintit dl Alexandru 
Cornea - nu au mai fost de 
acord să plătească suma 
de 100.000 lei/ apartament, 
reprezentând cota parte din 
costul lucrării.

“Pentru menținerea 
curățeniei acestei scări, 
majoritatea locatarilor au 
stabilit să numim o femeie 
pensionară care să facă 
curățenie zilnic. Zis și făcut. 
Când la plată a trebuit să 
contribuim toți cu 10.000 lei/ 
lună pentru a plăti femeia 
respectivă, tot dl Alexandru 
Cornea a refuzat să 
plătească”, se mențio
nează în scrisoare.

Mesajul semnatarilor 
scrisorii către semenii lor 
este acela de a nu uita că 
pentru întreținerea unui bun 
comun contribuția tuturor 
locatarilor este obligatorie. 

^(Cristina CÎNDA) f. t

Ofertă de vânzare
Acțiuni prin licitație cu strigare

Fondul Proprietății de Stat, Direcția Teritorială Județeană Hunedoara, cu sediul in Deva, str. 
22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin licitație cu strigare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de 
Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, modificată și completată prin Legea nr. 99/1999 și Normele 
Metodologice aprobate cu HG 450/1999, un număr de 98,898 acțiuni, reprezentând 86,73% din capitalul social al 
Societății Comerciale CORVINTRANS SA, cu sediul în Hunedoara, județ Hunedoara, cod fiscal 
R2135990, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului, J 20/1530/1992, având:

Obiectul principal de activitate: transport de mărfuri și persoane, lucrări de întreținere și reparații auto.
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului): 2.850.650 

mii lei
Structura acționariatului conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 11.02.1999, este:

Nr. acțiuni %
98.898 86,73
15.128 13.27
114.026 100,00

Acțipnar
FPS 
PPM 
Total

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

de 2.472.450.000 lei.
DOSARUL DE PREZENTARE/FIȘA DE PREZENTARE a societății poate fi procurat zilnic de la Direcția 

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

Ofertanții care doresc date și informații referitoare la SC CORVINTRANS SA, în scopul întocmirii unui raport 
de expertiză asupra societății, pot consulta documentele la sediul societății, după semnarea Angajamentului de 
confidențialitate.

Pentru persoanele fizice/juridice române, plata DOSARULUI DE PREZENTARE de 3.750.000 lei, garanția de 
participare de 247.245.000 lei și laxa de participare de 4.375.000 lei, se face cu ordin de plată tip trezorerie, în 
contul în lei nr. 50.555.351.169, deschis de FPS la Trezoreria Statului - BNR Deva, sau la casieria vânzătorului - 
sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara, zilnic între orele 8-10.30 (pentru valori ce nu depășesc 20 mii lei).

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

străină cu care o bancă română are relații de corespondent (persoane fizice/juridice străine) (EXIMBANK);
• bilet la ordin avalizat de către o bancă agreată de FPS (EXIMBANK)
Pentru persoanele fizice/juridice străine, plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare și a 

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

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

Participare precizate la pct. 3.22 din Normele Metodologice aprobate cu HG nr. 450/1999 și prevăzute în Secțiunea 
C a Dosarului de prezentare, în plic sigilat, cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea 
Licitației cu strigare, respectiv în data de 10.01.2000, ora 11, acest termen fiind termen de decădere.

Deschiderea plicurilor ce conțin documentele de participare se va face în prezența tuturor ofertanților în data de 
10.01.2000. ora 12,

Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data de 11.01.2000, ora 
10.00, când se va întocmi și afișa lista ofertanț or acceptați.

Licitația cu strigare va avea loc la data de 11,01.2000, ora 11.00. la sediul Direcției Teritoriale Județene 
Hunedoara.

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

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

Alte relații privind soc etatea comercială se pot obține de la sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara, 
d-na Ana Szegedi, tel. 054/211089 sau 214503, zilnic între orele 10-13.

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

http://www.sof.ro


MAT RIM Or IALb

care

• Văduvă, 68 ani, prezen
tabilă, doresc văduv singur 
cu gospodăria lui 
necesită ajutor. Răspunsuri
serioase în scris. B.M., 
Gojdu, bl. E1a, ap. 54, Deva. 
(6286)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan, zona 
Sarmismob. Tel. 620453, 
seara. (6267)

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

• Vând apartament două 
camere, cartier Dacia, Deva. 
Relații telefon 659166. 
(6285)

• Vând casă două camere, 
grădină, str. I.Deleanu, 12. Tel. 
211324. (7788)

• Vând casă cu anexe, su
prafață 23 ari, Hațeg, str. M. 
Eminescu, nr. 26 A. Tel. 
770369, orele 8-16 (proprie
tar) sau 777039, 770354, per
manent. (6947)

• Vând autoutilitară ARO 
10.6, fabricație 1996, preț 
negociabil, tel. 715609 
(7691)

• Vând Mitsubishi 2+5 locuri, 
an 1986, negociabil, tel. 
714386 (7594)

Scrie-țl pe o foaie numele, prenumele, adresa, 
telefonul șl răspunde la următoarea întrebare: 
"Care este sloganul berii Hațegana?” 
Trimite* foaia împreună cu 3 capace de bere 
Hațegana la CP 7, OP Hațeg și poți fi unul din 
câștigătorii numeroaselor premii în bani 
oferite de "Tombola Anului 2000". - Hațegana:
- 25 de premii a 1.000.000 lei oferite în urma 
tragerii la sorți din ziua de luni, 6.12.1999

- 25 de premii a 1.000.000 lei oferite în urma 
tragerii la sorți din ziua de luni, 20.12.1 99

-12 premii a 4.000.000 lei și 
Marele Premiu de 50.000.000 lei 
oferite în urma tragerii la sorți din ziua de 
marți, 28.12.1999.

Plicurile necâștigătoare rămase vor intra și 
în următoarele trageri la sorți.
Câștigătorii premiilor vor fi anunțați în presă 
și la posturile de radio.
Tombola ae adrasaazl numai persoanelor peste 18 ani.

TOMBOLA ANULUI 
2000

BERE-TRADITIE Șl PUTEREI

preț

• Vând garsonieră Timi
șoara (Complexul studen
țesc). Informații, tel. 056/ 
194629. ___________

• Vând Cielo, 30.000 km, an 
fabricație 1997, Full Options,

7.000 USD. Tel.
094546812.(7782)

• Vând camion ÎFA W 50 
cu prelată nouă, înmatri
culat, numere noi (după RK), 
în stare foarte bună și 
remorcă 6 tone în stare per
fectă, neînmatriculată. Tel. 
092225049, 054/770465, 
seara. (7902)

• Vând Moskvici 408, în 
stare foarte bună. Informații 
Hunedoara, bd. Decebal, nr. 
28, familia Oprinescu. 
(7592)

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

• Vând aerotermă motorină, 
mare capacitate. Tel. 094/ 
840706. (6255)

• Vând garaj în zona pieței 
centrale, str. M. Viteazu, în 
spatele blocului 9 A. Tel. 
218834, 058/830050, după 
ora 20. (6268)

• Vând electrocardiograf 3 
canale și ecograf cu trans- 
duser liniar 3,5 MHz. Relații tel. 
058815257.(6277)

• Vând, decodez și repar 
celulare GSM, pe loc și 
foarte ieftin. Tel. 094859958. 
(6298)

• Vând 3 tone porumb știu- 
leți, preț 800 lei/kg. Informații, 
tel. 626910, după ora 18. 
(7790)

• Vând chioșcuri aluminiu, 
suprafața 16 mp fiecare, vi
zibile Piața Gării, nr. 2, Deva. 
Tel. 211411. (6291)

• Vând abricht pentru tâm- 
plărie. Tel. 225627. (7787)

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

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

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

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

• Vând congelator-ladă 
“Privileg”, germană, bicicle
tă de damă “Pegas”, roșu 
metalizat, minimașină de 
spălat, portbagaj auto, cup
tor cu microunde, cort de 
două persoane. Tel. 714157 
(7590)

• Vând armă vânătoare IJ 
12, tel. 714792, după ora 13 
(7588)

• Calitate belgiană 
prin:”TERMOSANITARA" - 
centrale termice, radiatoare, 
boilere tub Henko și fitinguri 
cromate. Hunedoara^ str. 
Dorobanților, 12, tel. 092/ 
701072 (7577)

• Societate româno-ita-
liană vinde vitrine frigo
rifice, congelatoare indus
triale, rafturi frigorifice, 
utilaje frig, cuptor de pa
tiserie. Se decontează 
transportul în intervalul 15 
noiembrie - 31 decem
brie. Pentru fiecare vitrină 
achiziționată se acordă 
gratuit o ladă congelator. 
Tel. 059/433352, 058/ 
733796, 056/291495.
(7744)___________________

• Vând remorcă marca 
Campa, cu două axe, cu pre
lată, capacitate 2000 kg, tel. 
242586, orele 7-15 (7747)

• Vând sobă Vesta, albă, 
mașină de spălat cu storcător, 
preț avantajos. Tel. 711741, 
după ora 16. (7593)

• Vindem mașini de în
ghețată pe băț. Preț 23 mili
oane. Profit lunar 20 milioane. 
Tel. 064/152508. (OP)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spațiu de închiriat 
ultracentral, 36 mp, Orăștie, 
tel. 247371 (7750)

• Solicit de închiriat gar
sonieră (zona Minerului). Tel. 
627655, după ora 20. (6292)

OFERTE DE
SERVICII

• Efectuez transport cu mi
crobuz 1,5 tone și camion 5 
tone. Preț avantajos. Tel. 094/ 
524466. (6300)

• Societate internațională 
de import oferă imediat locuri 
de muncă cu câștiguri între 
500.000 - 600.000 lei/săptă- 
mână. Angajăm persoane fără 
experiență, studenți, șomeri. 
Tel. 621446, 092565828. 
(6275)

• S.C. Ram Info Serv 
S.R.L. București angajează 
informaticieni cu posibilități 
de deplasare. Informații tel. 
016/889892, 092675316. 
(6279)

Banca, Agricolă SA 
Sucursala coordonatoare

Hunedoara - Deva
cu sediul în Deva, str. luliu Maniu, nr. 18 

(lângă gara CFR) oferă spre închiriere 
spațiu (86 mp) în vederea amenajării unui 
bufet de incintă pentru salariații și clienții 
băncii.

Ofertele se depun la sediul băncii până 
la data de 6 decembrie 1999.

Relații suplimentare se pot obține la 
telefon 213911 sau la sediul băncii.

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 și fructe. 
Tel/fax 054-216234.
\___________________________ —x

• Mai sunt cca 40 de zile 
până în anul 2000. Sunteți 
pregătiți? DUAL vă oferă ulti
mele variante CIEL compa
tibile 2000. Relații suplimen
tare la tel. 230449. (7857)

• Societate comercială an
gajează muncitori necalificați. 
Informații la tel. 219300, 
230793, până la ora 16. (7903)

• S.C. ALTEX IMPEX SRL 
angajează șef magazin și 
gestionari în Hunedoara. 
Condiții: studii medii/supe- 
rioare, cunoștințe operare 
calculator (FOX PRO), vârsta 
maximă 35 ani, domiciliul 
în Hunedoara. Acte nece
sare: CV, copie după actele 
de studii, fotografie recentă, 
înscrieri prin fax: 033/ 
230817, prin poștă- Ștefan 
cel Mare, 6, Piatra Neamț, 
5600. Relații la 033/ 
210671, (OP)'

• Angajăm programatori 
pentru colaborări externe. 
Salariul minim net 700 DM. 
Cunoașterea limbii ger
mane constituie un avantaj. 
Informații sau CV la tel/fax: 
069/229719 sau e-mail: 
spiaverena.ro

• S.C. Best Romanian 
Leasing & Credit angajează 
comisionari în toată țara pen
tru perfectarea contractelor de 
leasing în teritoriu și repre
zentare directă. Condiții de 
plată deosebite. Fax: 01/ 
2552964, tel. 01/2554751. 
Pentru autoturisme Dacia, 
tehnică de calcul și nu numai, 
cea mai bună ofertă de lea
sing: Best Romanian Leasing 
& Credit, fax: 01/2552964, tel. 
01/2554751. (OP)

DIVERSE

• E.M. Țebea, cu sediul în 
Brad, str. A.lancu, nr. 85, tel. 
655630, 655631, fax 655632 
organizează în ziuna de 7 
decembrie 1999, ora 10, ana
liză de ofertă în vederea efec
tuării evaluării unor construcții 
și terenuri. Ofertele se depun 
până la data de 6 decembrie 
1999, ora 12, la sediul EM 
Țebea. Pot participa experți 
autorizați sau societăți comer
ciale specializate în evaluări de 
imobile. (8341).

• S.C. Cristal SA Hațeg, 
str. Progresului, nr. 57 livrea
ză ulei de floarea soarelui, 
dublu rafinat “Horea”, pro
dus de fabrica de ulei Ora
dea, îmbuteliat în sticle de 
1/1 PEG. Preț 12 300 lei/ 
litru pentru cantități sub 500 
de sticle la o livrare. Preț de 
12 200 lei/litru, pentru canti
tăți între 500 și 3000 sticle la 
o livrare. Preț de 12 100 lei/ 
litru pentru cantități peste 
3000 sticle la o livrare.Plata 
la livrare. Prețul include TVA. 
Transportul este inclus în 
sarcina beneficiarului. Tel. 
054/777780. (6949)

PIERDERI

• Pierdut diplomat cu acte, 
pe numele Gabriela Indreiu. 
Găsitorului recompensă deo
sebită. Tel. 094/532701.

• Colectivul Primăriei 
Cârjiți este alături de dom
nul primar Faur lacob în 
aceste momente grele prici
nuite de trecerea în neființă 
a mamei sale

FAUR MARIA
Sincere condoleanțe. 

Dumnezeu s-o odihnească 
în pace!. (6293)

• Rodica, Viorel - copii, 
Laurențiu ginere, Lenuța 
noră, Sorin, Florina, Geo, 
Mihăiță - nepoți, cu inimile 
zdrobite de durere, anunță 
încetarea din viață a mult 
iubitei lor

GOLCEA ELENA
(LENA), 74 ani

din Brad, suflet nobil, plin 
de credință în Dumnezeu și 
dăruire. înhumarea are loc 
azi, 23 noiembrie 1999, ora 
15, în comuna Ribița. Ră
mâi veșnic în amintirea 
noastră. (6299)

• Mama, copiii Diana, 
Cristian și Robert, familiile 
Petroianu și Lupan mulțu
mesc din inimă tuturor ace
lora care au fost alături de 
noi și l-au condus pe ulti
mul său drum pe fostul 
economist

BAUMAN TIBERIU - 
TITUS

Dumnezeu să-l odih
nească în pace!

• întreaga familie a celui 
care a fost cel mai drag soț 
tată, frate și cumnat, un om 
de o aleasă omenie

GAȘPAR FRANCISC
mulțumește și pe această 
cale tuturor celor care au 
fost alături de noi în aceste 
grele clipe ale vieții noastre. 
Dumnezeu să-l odihnească.

OCAÎ!?,

niivnuviii. i.ihpo"

spiaverena.ro


Cuvântul liber 23 NOIEMBRIE 1999

-----------------------—-- —---------- -
învolburate din propriile-i adâncuri.

Apele PSDR se limpezesc
Cel mai înalt for al Partidului Social Demo

crat Român s-a reunit la sfârșitul săptămânii 
trecute în Capitală pentru a definitiva noua 
structură a conducerii partidului, începută în 
urmă cu o lună de zile (la Congresul Extraordinar 
din 16 oct.), odată cu alegerea lui Alexandru 
Athanasiu în funcția de președinte. Atunci 
lucrările au fost întrerupte chiar după acest mo
ment, “gruparea” Putin (contracandidatul lui 
Athanasiu) părăsind ostentativ și semnificativ 
congresul, care astfel nu mai întrunea condiții 
statutare de desfășurare.

Sâmbătă (20 nov.), în sala “Al.I.Cuza” a 
Palatului Parlamentului, 962 de membri ai 
organizațiilor PSDR din 42 de județe au fost 
“din nou împreună pentru a împlini voința, 
exprimată la 16 octombrie 1999, de înnoire a 
PSDR, de așezare în “matca” funcțională a 
partidului, de întărire a mesajului său politic 
social-democrat”, după cum arăta în deschiderea 
lucrărilor Alexandru Athanasiu. In acest con
text, au fost propuse și apoi adoptate o serie de 
modificări statutare, constând în transferul unor 
competențe către Consiliul național al partidului, 
în perspectiva unor posibile alianțe sau fuziuni, 
precum și a “creării unor organisme deschise 
primirii unui număr cât mai mare de membri”.

Strângerea rândurilor pesederiștilor în urma 
luptei declanșate în interiorul formațiunii, soldată 
cu retragerea unei părți a membrilor săi, s-a făcut 
simțită mai puternic în unele organizații 
județene, printre care și cea din Hunedoara 
(unde “demisionarii” l-au avut în frunte pe 
deputatul Dumitru Ifrim). Aici “a fost o

adevărată furtună, dar într-un timp foarte scurt 
lucrările au intrat într-o normalitate deplină”, 
afirma în plenul congresului Pompiliu Budulan, 
președintele recent ales al organizației 
hunedorene, prezentă în număr mare la 
București. “Cei care au plecat cred că au făcut 
un lucru bun, lăsându-ne să fim democrați 
adevărați, și nu impunându-ne dictatura pe care 
am avut-o până acum”. în plan local, nu se știe 
încă exact numărul celor rămași fideli PSDR; 
cert e că la nivel național s-au înscris 4000 de 
noi membri în decursul ultimei luni de zile, con
form precizărilor făcute de președintele acestei 
formațiuni politice.

Primul dintre aleșii votați sâmbătă n-a fost 
din rândul celor înscriși pe liste, căci a fost vorba 
de o alegere cu valoare simbolică, Sergiu 
Cunescu (fondatorul PSDR postdecembrist) 
devenind președintele de onoare al partidului. 
Emoționat de acest gest, Dsa reafirma că numai 
“prin solidaritate și principialitate vom reuși să 
ajungem din nou mai puternici în viitoarea 
guvernare”. Până atunci însă, PSDR își continuă 
drumul relansării cu mai mult elan și cu o nouă 
conducere, finalizată sâmbătă prin alegerea 
prim-vicepreședintelui (deputatul Petre 
Moldovan), a celor șapte vicepreședinți 
(Mariana Basuc - secretar de stat în MMPS, 
Valentin Lazea - economist-șef al BNR, 
Smaranda Dobrescu - deputat, Sorin Prișcă, 
Georgiu Gingoraș, Rodica Șelaru și Ion 
Străchinaru) și a tot atâtor secretari ai partidului.

A consemnat 
Georgeta BÎRLA

S-a stins un cronicar
Ne exprimăm și noi regretul pentru dispariția unui cronicar care 

și-a dedicat întreaga viață sportului, lucrând întreaga sa carieră în 
redacțiile celor mai importante ziare de sport din țară: Sportul, ziar 
devenit apoi Gazeta Sporturilor și Pro Sport, loan Chirilă a scris mii 
de cronici, articole editoriale dedicate sportului și sportivilor și zeci 
de cărți închinate acelorași eroi. Cei care l-au cunoscut spun 
despre loan Chirilă că nu au întâlnit cronicar mai talentat, mai 
îndrăgostit de meseria sa și cu un spirit mai larg. Ochii noștri sunt 
plânși, dar suntem siguri că acolo sus unde se află loan Chirilă nu 
face altceva decît să scrie un articol dedicat sportului. Dumnezeu 
să-l odihnească.

Cuvântul Liber - Departamentul sport

FC CORVINUL 
Hunedoara 

regretă dispariția 
celui care a fost 

cel mal bun ziarist 
sportiv din 
România și 

transmite sincere 
condoleanțe 

familiei îndurerate.

VÂRFUL 
EVEREST 
ESTE MAI 

ÎNALT DECÂT 
S-A CREZUT

Vârful Everest este mai 
înalt decât s-a crezut până în 
prezent, având 8.850 de 
metri, cu doi mai mult decât 
indică hărțile, transmite AFP.

Această revizuire a 
înălțimii “acoperișului lumii”, 
anunțată la Washington cu 
ocazia celui de-al 87-lea 
congres anual al Clubului 
Alpin American, a fost 
posibilă prin folosirea unor 
noi tehnologii, mai ales a 
sistemului de poziționare prin 
satelit (GPS). Măsurătorile au 
fost făcute în 5 mai de o 
echipă de alpiniști care, 
odată ajunsă pe vârf a pus 
în funcțiune două receptoare 
GPS, timp de 50 de minute. 
Datele obținute au fost 
interpretate apoi de 
cercetătorii de la Universitate 
Colorado, care au calculat 
altitudinea exactă.

Dacă altitudinea nu s-a 
schimbat aproape deloc de 
la precedențele măsurători 
GPS, efectuate în urmă cu 
patru ani, poziția orizontală 
s-a modificat. Everestul se 
mișcă spre nord-est cu 3-6 
milimetri pe an. Această 
alunecare are loc din cauza 
unei falii tectonice care 
traversează subcontinentul 
indian pe sub Nepal și China, 
și care este la originea 
formării masivului Himalaya.

Tel: 057-254052; 253000, Fex: 057-250014; 2522127
E-mail: expo-ccla@arad.ro Persoană de contact: Corlna Giurgl.

SC ATLASSIB
Societatea de asigurări Deva 

ANGAJEAZĂ 
DIRECTOR SUCURSALĂ

Condiții: studii superioare tehnice sau 
economice, 5 ani vechime In muncă, posesor 
permis de conducere, domiciliul stabil In Deva și 
telefon.

Relații la telefoanele: 069-211024 sau 211040.

Spectacolîn 
premieră 

pentni copii
Teatrul de Revistă 

Deva susține astăzi un 
spectacol în premieră 
absolută “pentru copiii de 
toate vârstele”, intitulat 
“Mai ceva ca-n basme” 
(după un scenariu de 
Constantin Zărnescu). 
Premiera are loc pe scena 
Casei de cultură din Deva, 
începând cu ora 12,30. 
(G.B.)

Licitație
Bankcoop - Banca Generala de Credit 

și Promovare SA-Agenda Orâștie 
scoate la licitație următoarele:
1. Casă, curte și grădină, Bozeș, nr. 37, Buda 

Vălean. Preț pornire 53.000.000 lei;
2. Remorca 7,5 tone, in Orăștie, str. 

Pricazului, nr. 30;
3. Mobilier bar. Preț pornire 1.500.000 lei;
4. Cantina SCPP Geoagiu:
Licitația va avea loc în data de 23.11.1999, 

ora 10, la Judecătoria Orăștie, Biroul 
Executorului Judecătoresc.

Informații suplimentare la Bankcoop - 
BGCP Orăștie. Tel. 247456, 247565.

4
Știm că ești în căutarea unui ASPIRATOR.
Știm că ai fost în diverse locuri și că îți este greu să iei o 
hotărâre.
De unde știm ? Din faptul că te interesează anunțul nostru. 
Și, pentru interesul arătat, noi te răsplătim cu un sfat, 
indrcaptă-ți atenția către oferta ORION.
Pentru că ORION îți aduce garanția calității și a 
recunoașterii internaționale.

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

SC PANICOR SA
HuNEdoARA

Str. Mihai Viteazul, nr.1, telefon 
054-713701

("Angajează"")

o CONTABIL ȘEF
Condiții: domiciliul în localitatea 

Hațeg sau Călan.
o INFORMATICIAN
Condiții: domiciliul în Hunedoara. 
Cererile se depun la sediul 

unității până la 26 noiembrie 1999.

Grupul Școlar de 
Transporturi și 
Telecomunicații 

“Transilvania” Deva 
organizează concursul 

pentru ocuparea postului 
de SECRETAR in data de 
17.12.1999.

Informații suplimentare 
la secretariatul unității 
din strada 22 Decembrie, 
nr. 116, telefon 221591.

I _ ---- J
ORICUM în avantajul tău
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