
Județele României 
se asociază

Reprezentanții județelor din 
România, afiliați Federației 
Județelor din România și 
Asociației Președinților 
Consiliilor județene din 
România, s-au întrunit ieri într-o 
ședință comună la Deva. 
Scopul acestei întrevederi a 
fost asocierea într-o singură 
formă organizatorică a 
județelor României. Noul 
organism se vrea a fi un factor 
activ în procesul de adoptare a 
unor legi de mare importanță 
din domeniile administrației 
publice locale, gospodărie 
comunală și patrimoniu public. 
La întâlnire au fost prezenți 
reprezentanți a mai mult de 30 
de județe. (A.S.)
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“DEPOZITE PE 
TERMEN" de 

•2 luni, cu DOBÂNDA 
de 57% pe an 

•3 luni, cu DOBÂNDA 
de 58% pe an 

prin unitățile sale din Deva, 
Hațeg, Orăștie și Brad

U __________/

Când se ceartă Mureșan cu Făniță

Guvernul "bate" 
Parlamentul

Multe și întortocheate mai sunt căile Domnului. La 
fel se întâmplă și cu mersul privatizării fostelor IAS, 
acțiune în care se bat cap în cap niște interese, evident 
ale unor partide, în cazul de față fiind vorba despre 
PNȚCD și PD, viziunea acestora fiind exprimată de către 
cei doi combatanți - loan Mureșan, ministrul Agriculturii 
și Alimentației, și Triță Făniță, președintele comisiei 
pentru agricultură și silvicultură a Senatului. Deoarece 
disputa între ministru și senator durează de multă 
vreme, s-a decis să i se pună capăt, presați și 
condiționați fiind și de prevederile programului ASAL, 
potrivit căruia acordarea noii tranșe de împrumut nu se 
poate face decât dacă se începe efectiv privatizarea 
fostelor IAS, acum societăți comerciale cu capital 
majoritar de stat.

Miza privatizării este destul de mare, din moment 
ce acuzațiile reciproce au aprins spiritele, certurile 
având la bază comisioanele grase ce se încasează ca 
urmare a controlului exercitat asupra obținerii și 
valorificării producției. Datorită politicilor agricole de
structive care au urmărit falimentarea fostelor IAS prin 
decapitalizarea lor sistematică, excluderea acestora 
de la creditare și aducerea în situația de-a nu-și mai 
putea completa sau reînnoi baza materială, s-a ajuns 
ca acum multe unități să fie sufocate de datorii vechi 
acumulate în conturi din cauza prețurilor impuse la unele 
produse. în același timp majoritatea fermelor se 
confruntă cu mari greutăți, de-abia reușind să-și mai

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)

O relativ recentă 
revistă din

Capitală, care și-a luat titlul 
de C.S.V.D. ("Ce se vede”), 
mi-a sugerat posibilitatea să 
apară o publicație care să 
poarte titlul C.N.S.V.D. (“Ce 
nu se vede”), pentru că 
foarte multe lucruri din țara 
noastră nu se văd sau nu se 
dorește să se vadăl

pretutindeni în Decembrie 
1918.

Alții au făcut adevărate 
dizertații despre persis
tența ideilor naționalismului 
ceaușist în conștiința unor 
cetățeni cât și menținerea 
în administrația publică a 
funcționarilor fostului 
regim care instigă populația 
la solicitarea unor

C.N.S.VoD*
Așa s-a întâmplat și re

cent, la sărbătorirea zilei de 
1 Decembrie la Alba lulia, 
unde președintele României 
a fost întâmpinat cu 
manifestări de protest și 
huiduieli, act reprobabil într- 
o țară normală și demo
cratică, unde simbolurile 
naționale ar trebui să fie 
respectate cu sfințenie.

în comentariile asupra 
acestei întâmplări nefericite, 
care a aruncat o lumină 
nefavorabilă asupra imaginii 
României peste hotare, unii 
analiști politici au căutat să 
identifice cauzele acestor 
manifestări în lipsa de pa
triotism a românilor, care nu 
se mai regăsesc cu 
intensitate în ideea națională 
care a însuflețit românii de

revendicări populiste.
Partidele politice din 

opoziție au fost la rândul lor 
acuzate că au organizat șl 
susținut aceste acțiuni 
“mârlănești” pentru a 
compromite actuala putere.

A fost adus protesta
tarilor de la Alba lulia și 
reproșul că au huiduit 
biserica și armata, lucru 
aflat în flagrantă 
contradicție cu sondajele 
de opinie, care indică, 
dimpotrivă, un grad înalt de 
popularitate a acestor două 
instituții fundamentale ale 
statului și națiunii.

Ceea ce nu s-a văzut șl 
nu s-a dorit să se vadă a

Tiberiu ISTRATE
(Continuare în pag. 2)

Azi debutează

Festîvalul-concurs “Stelele Cetatîi”
ediția a XVII-a

in șirul bogat al 
manifestărilor de 

sfârșit de an găzduite de 
județul nostru face parte și 
Fcstivalul-concurs de muzică 
ușoară “Stelele Cetății”, ajuns 
la cea de-a XVII-a sa ediție. 
Greutățile financiare ale 
tranziției s-au făcut intens 
simțite și în acest caz, pentru 
că inițial "n-aveam hani nici

pentru realizarea și 
trimiterea invitațiilor", ne 
spune dl Avram Dara, 
directorul Casei de cultură din 
Deva - unul dintre 
organizatorii festivalului 
(alături de Consiliul Județean, 
Centrul Județean de 
Conservare și Valorificare a 
Tradiției și Creației Populare, 
Consiliul municipal). Cu toate

acestea, continuă inter
locutorul, "ne-am străduit 
din răsputeri să realizăm și 
această ediție, pentru că un 
festival a cărui tradiție se 
întrerupe la un moment dat 
își pierde din importanță și 
din seriozitate; or, la ora 
actuală "Stelele Cetății" 
este cotat la nivel național 
cam pe locul al IV-4ea ca

valoare "... în cele din urmă, 
s-a făcut rost de banii 
necesari (cca 60 de milioane 
de lei, asigurați în proporții 
relativ egale de Consiliul 
Județean și de Primăria 
municipiului Deva), așa că 
începând de astăzi, timp de

Georgeta BÎRLA

(Continuare în pag. 2)

încotro societatea românească?

Oameni debusolati
9

Datele oferite de toate 
sondajele de opinie ne arată că 
86 la sută dintre români au 
încredere în biserică. Sunt cei 
care cred în Dumnezeu, au trecut 
o dată sau de mai multe ori pragul 
unei biserici unde se simt eliberați 
de relele generate de cei din jur, 
de societate în general. Restul 
de 14 la sută nu sunt preocupați 
de biserică, sunt liber cugetători, 
cu alte cuvinte nu au pășit 
niciodată într-un lăcaș sfânt, 
cred în ei înșiși, nu sunt 
traumatizați de cei din jur, nu s- 
au speriat nici măcar când au 
fost mai mici de un trăsnet, de o 
explozie, de un accident nedorit... 
Alții sunt pur și simplu oameni fără 
Dumnezeu, din rândul cărora se 
ridică răufăcători, tâlhari de 
drumul mare, hoți inventivi până 
la absurd când e vorba să-și 
procure bunuri pe căi necinstite 
(dau găuri în conductele 
magistrale de benzină care 
pleacă de la rafinării, fură șina 
de cale ferată, opresc sub di
verse motive mașini din care fură 
tot, tâlhăresc oameni în vârstă, 
violează femei bătrâne ș.a.).

Dar cel mai trist aspect, 
cutremurător de-a dreptul, este 
furtul de obiecte din biserici. Nu

o dată “dispar” de aici icoane 
pe lemn și pe sticlă de mare 
valoare, cărți religioase vechi, 
obiecte de cult, unele poleite 
cu argint și aur incluse în 
patrimoniul național etc. De 
curând, de la o biserică din 
județul Constanța s-au furat trei 
clopote din bronz ca oamenii 
să nu mai poată fi chemați la 
slujbele oficiate aici. Absurdul 
absurdului! Oare până unde se 
poate merge cu nelegiuirea? 
Astfel de oameni chiar nu mai 
au nimic sfânt în viață!

De furturi din biserici nu 
este străin nici județul nostru. 
Unele așezăminte fac publice 
aceste furturi, altele, prin 
preoții lor, se sfiesc să le 
aducă la cunoștința publică. 
La Biserica ortodoxă {lin 
Roșcani, monument istoric, 
hoțul s-a strecurat pe 
fereastră, lăsându-și urmele 
pașilor săi murdari de păcat 
pe masa din altar, spre a fura 
câteva icoane. De la Biserica 
ortodoxă din Lăpușnic, monu
ment istoric, s-au furat două 
cărți de rugăciune vechi și

________Minei BODEA
(Continuare în pag. 2)

ZILEI

z

O - Știi bancul cu Băsescu?
- Nu.
- Bă, se scumpesc toate...

Cei ce își vindeau sângele 
pentru â-și cumpăra hrană 

nu o mai pot face

Compania Naționala Loteria Româna SA 
Centrul de lucru Hunedoara 

ANUNȚ!
t

Compania Națională Loteria Română SA Centrul de 
lucru Hunedoara angajează funcționar administrativ 
in următoarele condiții:

- bărbat
- studii medii sau superioare tehnice
- vechime minimum 5 ani
- permis de conducere
- domiciliul stabil in Deva.
înscrierile pe bază de CV și copie după cartea de 

muncă se fac la sediul centrului de lucru din Deva, str. 
O. Goga, nr. 13, până in 10.12.1999.

informații la tel. 216627, 212396, Biroul de resurse 
umane

z

Cum un necaz nu vine 
niciodată singur parcă 
bubele care se țin lanț de 
locuitorii Văii Jiului au ajuns 
într-un stadiu al 
insuportabilității. Iarna a 
bătut de mult la ușă, este 
prezentă deja în 
apartamente, copiii au 
nevoie de bocanci, de 
haine mai groase, de 
rechizite școlare și 
bineînțeles de hrană.

Dacă până în prezent 
nu s-a găsit nici o 
alternativă pentru
disponibilizații Văii Jiului, 
un număr de 3500 de <___________________________

persoane au luat drumul 
centrului de recoltare a 
sângelui unde pentru o 
donare li se oferă un bon 
ce valorează 113.000 lei, 
iar pentru 5 donații 
consecutive un bon ce 
valorează 280.000 lei, 
bonuri cu care donatorii își 
ridică alimente de la 
societățile comerciale cu 
care centrul de recoltare 
are contract. Se știe că 
centrul de recoltare din 
Petroșani este cel care

Mihaela FĂGAȘ
(Continuare în pag. 2)

“Finanțarea pentru combustibilul necesar 
ieșirii din iarnă este încă incertă “

Declară, In exclusivitate pentru “Cuvântul liber”, dl Șerban Tudor, 
director general CONEL

REP: Die director general, privind în ograda reformei 
economice, una din nebuloasele actuale, cel puțin la nivelul 
observatorului neutru, o constituie procesul de restructurare a 
Companiei Naționale de Electricitate CONEL. Există multe 
variante a ceea ce are să urmeze în peisajul energeticii românești, 
una din temeri, lansate de sindicaliști, fiind iminenta spargere a 
Companiei în zeci de mici entități economice ce vor atomiza cele 
trei componente ce stau la baza producerii, transportului și 
distribuției curentului electric. V-aș întreba, de aceea, ce e adevăr 
și ce e legendă, în programul de restructurare a CONEL pentru 
2000?

\___________________________________ _______

Ș.T.: Anul care vine, pe aproape întregul lui parcurs, va marca 
acțiuni pregătitoare ale procesului de privatizare care va avea loc 
în CONEL. Toate ramurile principale, producere, transport și 
distribuție energie electrică, vor trebui să învețe să ființeze pe 
propriile picioare. Ele vor primi mai multă autonomie, autoritate 
juridică, schițând primele gesturi în lumea afacerilor pe cont propriu 
una față de cealaltă. Nu se pune nici o clipă problema de a fărâmița 
de maniera amintită sistemul energetic național. Nici unde în lume

Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 2)
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Guvernul "bate" 
Parlamentul
(Urmare din pag. 1)

reia ciclul de producție de la un an la altul, in astfel de 
condiții, când fostele IAS au fost decapitate și aduse la 
sapă de lemn, este de înțeles că va trebui să treacă 
mulți ani de acum încolo până ce unitățile, chiar și 
privatizate, vor putea să atingă parametrii competitivi 
de producție, să devină profitabile.

Dorind să pună capăt disputelor, Guvernul a decis să 
se treacă la privatizare în baza unei ordonanțe de urgență, 
având în vedere că la Senat s-a tergiversat peste măsură 
dezbaterea unei legi în această privință, fie că ea urma 
să aibă forma proiectului prezentat de Mureșan sau de 
Făniță. Acum problema ce se pune, după retragerea 
proiectului de la Senat, este cea a proiectului adoptat 
deja de către Camera Deputaților sau a unui alt hibrid. 
Cum legea privește proprietatea, deci are caracter or
ganic și trebuie neapărat adoptată de Parlament, s-au 
născut discuții aspre în legătură cu decizia guvernanților 
de a ocoli discutarea temeinică a acestei legi.

Fiind vorba despre privatizare, să ne amintim că și în 
județul nostru, chiar în lipsa unei legi specifice, fosta 
IAS Hațeg (în ultima vreme denumită SC Agrocom SA) a 
fost vândută de către FPS și s-a ales praful din tot ce-a 
mai rămas ca unitate de producție. Cumpărătorul caută 
să vândă pe bucăți ce se mai poate, respectiv construcții, 
utilaje și altele, nemaiputând fi vorba nici pe departe 
despre un rol productiv în scopuri agricole a unei unități 
de profil. Bine ar fi să nu se întâmple la fel și cu celelalte 
unități care urmează să intre în privatizare și nu în 
lichidare.

Festivalul-concurs 
“Stelele Cetatii”

(Urmare din pag. 1) 

trei zile, în jur de cincizeci de 
tineri soliști de muzică ușoară 
din toată țara se vor întrece 
în interpretare pe scena casei 
de cultură.

Spre deosebire de anii 
trecuți, programul festivalului 
nu mai are "capete de alîș” la 
secțiunea rezervată
recitalurilor. Motivația o aflăm 
tot de la dl Dara: "E vorba de 
o schimbare de optică, in 
sensul că încercăm să-i 
promovăm pe această cale 
pe soliștii mai puțin 
"celebri", dar care au 
câștigat în anii anteriori 
trofee importante, atât la 
"Stelele Cetății", cât și la 
alte festivaluri din țară. Apoi 
trebuie să facem loc și 
formațiilor din județul

De Ziua Internațională a Persoanelor cu Handicap

Momente de bucurie
Sala mică a Casei de Cultură 

Deva a fost sâmbătă... prea mică 
pentru membrii Asociației 
Handicapaților Neuromotori 
Hunedoara - Deva reuniți spre a 
sărbători împreună ziua (de 3 
decembrie) care le este 
dedicată. Ca și în anii precedenți 
la intrarea în sală am putut 
admira expoziția cu lucruri de 
mână, diverse și artistic 
realizate, aparținând unor 
creatori din mai multe zone ale 
județului: Brad, Orăștie, 
Hunedoara și Deva.

Și tot ca în alți ani la 
sărbătorirea Zilei Internaționale 
a Persoanelor cu Handicap au 
fost prezenți numeroși oaspeți, 
inclusiv prieteni francezi și 
olandezi, s-au rostit vorbe 
frumoase, au existat surprize. 
Relatarea dțyi dr. Constantin 
Blejan, membru în Comisia de 
muncă și protecție socială din 
Parlament, a fost ascultată cu 
atenție mai ales pentru că i-a 
asigurat pe cei prezenți că e 
posibil ca ordonanța pe pare o 

nostru, care nu sunt prea 
bine cunoscute nici măcar 
aici, acasă la ele

Alături de concurenți, 
aceștia vor putea fi văzuți 
și ascultați joi și vineri (10 și 
11 decembrie), ziua de astăzi 
fiind.consacrată preseleeției 
comtirenților. Mâine, 
începând cu ora 16, are loc 
concursul propriu-zis 
(desfășurat în două părți) iar 
vineri festivalul se va 
finaliza cu Gala laureaților 
(de la ora 17), în cadrul 
căreia cei mai buni interpreți 
vor fi premiați de către juriul 
din care fac parte 
compozitorii Ion Cristinoiu 
și Viorel Gavrilă și redactorii 
muzicali Titus Andrei și 
Zoltan Fecko.

așteaptă să se transforme într- 
o “lege care să rezolve unele 
din problemele dv importante.”

Participarea Asociației 
“Noica'’ s-a materializat într-o 
lansare de carte, urmată de 
promisiunea că volumul și 
broșurile prezentate vor ajunge 
în cel mai scurt timp posibil în 
posesia celor interesați. Cartea 
“Handicap. Șanse. Oportunități. 
Suport", cât și broșurile “Cum 
să-ți învingi dizabilitățile” (2 vo
lume), “Cum să faci o afacere” 
și “Ghidul voluntarului" s-au 
bucurat de o prezentare 
documentată și în același timp 
poetică din partea autoarei, dna 
Doina Florea Nelega, membră 
fondatoare a Asociației “Noica”.

Un moment așteptat și foarte 
gustat de cei prezenți a fost cel 
artistic. Acesta a inclus 
cântece și momente vesele 
interpretate de Roxana 
Olșanschi Oprean, Isabela 
Hașa, Florin Mureșan, Mihai 
Feier, Mircea Lăscuș și Radu 
Cristea, de la Teatrul de Estradă

Oameni 
debusolati

(Urmare din pag. 1)

două icoane. Și exemplele ar 
putea continua... Aceste 
obiecte de cult au rezistat, 
fiind păstrate cu respect și 
evlavie mulți.ani, poate chiar 
peste 100 de ani în aceste 
biserici, pentru ca acum niște 
neisprăviți să intre ca într-o 
casă oarecare să le fure. Iar 
dacă sunt surprinși asupra 
faptului nu se sfiesc să-i 
strivească ca pe o muscă pe 
cei hotărâți să apere niște 
valori extraordinare. Astfel de 
indivizi îngroașă rândul celor 
debusolați, înstrăinați care 
aruncă o lumină murdară, 
stigmatizează societatea 
românească în ce are ea mai 
bun. Nu jefuiți, oameni răi, 
bisericile! Ele sunt centrul 
spiritualității noastre pe care 
dacă îl întinați cu fapta 
voastră nu mai avem nimic 
sfânt!

Primăria 
către 
agenții 

economici
Sfârșitul de an și de 

mileniu este prilejul cu 
care mulți dintre agenții 
economici de pe raza 
municipiului Deva fac di
verse sponsorizări la 
casele de copii și 
grădinițele din municipiu, 
în aceste condiții există 
riscul ca unele instituții să 
beneficieze de sponso
rizări iar altele nu. Pentru a 
preveni această situație 
Primăria municipiului Deva 
roagă toți agenții econo
mici care intenționează să 
facă sponsorizări să vină 
mai întâi la primăriei 
pentru a afla unde este cel 
mai indicat să meargă. 
Toate Informațiile de care 
au nevoie le vor afla de la 
Biroul relații externe, 
mass-media. (A.N.)

Deva. O adevărată revelație 
a constituit-o apariția 
adolescentului Robert Nistor 
care a cântat la orgă câteva 
melodii. Nu putea lipsi din pro
gram dl Horvat Aladar care a 
recitat și a cântat, încheindu- 
și evoluția cu colinde. L-a 
secondat ca de obicei la 
colindat dl Mircia Muntean, 
primarul Devei, prezent 
pentru a patra oară între 
persoanele cu handicap la 
sărbătoarea lor.

Bucurie le-a produs 
copiilor și adulților și darurile 
primite cu acest prilej și din 
partea lui Moș Nicolae. 
Cadourile s-au primit unele din 
Olanda, altele de la o asociație 
engleză cu filială în Deva, 
celor mai tineri Coca - Cola 
oferindu-le sucuri. 
Manifestarea a fost reușită, 
i-a făcut pe membrii AHN să 
trăiască momente de bucurie, 
să-și uite suferința.

Viorica ROMAN

C.N.S.V.D. iieeescsFi
(Urmare din pag 1)

fost că protestele nu au 
izvorât din dizertații sterile 
despre patriotism și 
naționalism, ci din profunda 
dezamăgire a populației față 
de mizeria socială din 
România în cei 10 ani ce au 
trecut de la evenimentele 
din decembrie 1989, 
dezamăgire accentuată de 
neîndeplinirea promi

Cei ce își vindeau sângele 
pentru a-și cumpăra hrană 

nu o mai pot face
(Urmare din pag. 1) 

aprovizionează cu sânge 
toate spitalele din Valea 
Jiului. Dacă până în urmă 
cu câteva zile relația 
laborator-spital nu a fost 
perturbată de nimic, 
începând din această lună 
lucrurile nu mai stau chiar 
atât de bine. Astfel printr-o 
adresă trimisă de Centrul 
de Transfuzii Sanguine 
Deva se cere laboratorului 
din Petroșani ca începând 
cu 30 nov. 99 să nu mai 
emită bonuri valorice 
pentru donatorii de sânge 
din Valea Jiului, deoarece 
nu mai sunt bani’pentru 
acoperirea acestora. 
Această dispoziție de 
sistare a emiterii bonurilor 
valorice se explică prin 
faptul că Primăria Deva, 
care finanțează Centrul 
Județean de Transfuzii 
Sanguine, nu mai are bani 
la buget pentru finanțarea 
acestor bonuri valorice.

Dar aceasta nu este 

“Finanțarea pentru 
combustibilul necesar 

ieșirii din iarnă... “
(Urmare din pag. 1)

nu s-a procedat așa, iar dacă cineva ține să impună această 
soluție trebuie spus din capul locului că ea este împotriva firii.

REP: Când preconizați că vă avea loc prima privatizare în 
CONEL?

Ș.T.: Conform calendarului restructurării CONEL, se va putea 
vorbi de privatizare în energetica românească începând cu luna 
octombrie 2000.

REP.: Se vehiculează ideea că cele mai tentante zone ale 
Companiei sunt sucursalele de distribuție, veritabile "prize"prin 
care energia electrică produsă în altă parte poate fi distribuită în 
România. Care credeți că sunt șansele la privatizare a domeniului 
de producere a energiei electrice, în special al celei termo?

Ș.T.: Privatizarea se va face pe considerente ținând de zone 
geografice și nu pe sectoare de activitate. Vom scoate la ofertare 
prima oară zonele energetice Timișoara și Constanța. Urmărim în 
primul rând ca prin privatizare să obținem capitalizarea activității 
energetice. Firește că distribuția este cel mai tentant punct al 
companiei. De aceea, încercăm să ieșim cu o ofertă “la pachet" 
prin care să asigurăm o cât mai mare acoperire la privatizare și 
domeniului de producere a energiei.

REP: Dat fiind faptul că zona Timișoara va sparge gheața 
privatizării, să înțelegem că și județul Hunedoara va deveni un 
pionier al dezetatizării energetice ?

Ș.T.: Deoarece județul Hunedoara are anumite particularități 
privind acest domeniu, particularități generate și de influențele 
economice ale zonei, minerit, siderurgie, energetica hunedoreană, 
chiardacă va aparține de zona decompetență a Timișoarei, va fi 
separată de procesul privatizării în prima etapă.

REP: O ultimă întrebare se referă la posibilitățile de finanțare 
al necesarului de combustibil pentru ieșirea din această iarnă. 
Care este situația la această oră privind găsirea celor 100 de 
milioane de dolari necesari importului de combustibili ?

Ș.T.: Problema rămâne în picioare. S-au găsit băncile care se 
oferă să ne acorde acest împrumut, dar rămâne deocamdată în 
discuție aspectul garantării acelui credit. Girul Guvernului pare să 
nu fie de ajuns și se caută soluții ca să se depășească acest 
impas. Nici nu vreau să mă gândesc ce ar însemna o blocare a 
acestui credit pentru confortul termic al românilor în această iarnă.V • J

siunilor sforăitoare din ul
tima campanie electorală 
care a făcut din Contractul 
cu România o vorbă în vânt.

Românii sunt patrioți și 
știu să-și cinstească Ziua 
Națională și Unirea, pe care 
bunicii și părinții lor au 
făurit-o. Au dovedit-o în 
trecut și o vor dovedi și în 
viitor.

singura problemă, de
oarece Centrul Județean 
de Transfuzii are datorii 
față de laboratorul din 
Petroșani care la rândul 
lui a rămas dator 
societăților comerciale 
care au eliberat alimente 
în valoare înscrisă pe 
bonuri, datorie ce se 
ridică la suma de 40 
milioane lei numai în luna 
noiembrie ’99.

Sistarea eliberării și 
onorării bonurilor valorice 
reduce dramatic numărul 
donatorilor de sânge din 
Valea Jiului (3500 de 
persoane), dar reduce 
considerabil și stocurile 
de sânge din spitale.

,,Deocamdată nu a 
murit nimeni, dar peste 
câteva săptămâni nu este 
exclus să se întâmple 
astfel de lucruri din lipsă 
de sânge", a declarat dr. 
Trandafir Udrea - șeful 
laboratorului de transfuzii 
din Petroșani.

Miercuri, 8 decembrie

O BERBEC
Cu ceva mai multă atenție, 

azi veți fi foarte eficient în tot 
ceea ce faceți. Oricât ați 
câștiga de pe urma profesiei 
dv., nu uitați că dragostea este 
cea mai importantă, așa că nu 
o neglijați.

O TAUR
Vă descurcați bine în 

afaceri și vă faceți relații noi și 
folositoare. Prima jumătate a 
săptămânii e favorabilă 
dragostei iar următoarea 
destinderii.

O GEMENI
Zilele acestea sunteți mult 

prea sensibil. Vă este frică de 
sentimentele puternice; învățați 
să vă controlați această frică! 
Partenerul vă ajută și de data 
asta.

O RAC
Plutiți deasupra norilor. 

Jupiter se ocupă de reușite în 
meserie sau în afaceri private. 
Planurile mai recente dau 
acum roade și nu este exclus 
nici un câștig frumos.

O LEU
Sentimentele ținute în secret 

ies acum la suprafață, mai mult 
din cauza curiozității altora. Vă 
dați seama că a fost inutil să 
vă ascundeți, nu trebuie să vă 
fie. rușine cu această 
dragoste.

O FECIOARĂ
Vă temeți de sentimentele 

intense, dar în același timp vi 
le și doriți. Nu vă fie frică de 
necunoscut! Vă veți întâlni cu 
cineva în care veți găsi 
promisiunea celei mai mari 
bucurii...

Z) BALANȚĂ
Situația materială se va 

îmbunătăți curând. în dragoste 
sunteți ca “Frumoasa din 
pădurea adormită”, e nevoie 
de cineva care să vă 
trezească din somn cu 
sărutări...

O SCORPION
Pentru a avea succes aveți 

nevoie de talent și de putere. 
Este foarte important să 
rezolvați cu toată seriozitatea 
problemele pe care vi le dau 
șefii.

O SĂGETĂTOR
Vă enervați prea des, fapt 

ce vă va cauza dereglări ale 
ritmului cardiac. Ar trebui să vă 
modificați optica, ba veți fi 
chiar obligat să aduceți 
schimbări în mentalitatea 
proprie.

O CAPRICORN.
Numai Venus are o 

influență nefavorabilă, iar din 
cauza aceasta veți ajunge 
într-o dispoziție de 
înmormântare. Partenerul se 
simte jignit iar certurile sunt 
la_ordinea zilei.

O VĂRSĂTOR
Azi există pericolul izbucnirii 

unor certuri cu partenerul. 
Dispoziția și cheful de muncă 
vă vor fi tulburate de 
evenimente neprevăzute și nu 
prea plăcute.

O PEȘTI
Vă urmăriți doar interesul 

personal. Sperați să obțineți 
unele avantaje materiale prin 
oportunism. Ceilalalți însă vă 
cunosc prea bine slăbiciunile 

, ca să-i puteți păcăli.
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Returul Steaua - Slavia Praga

Ultima șansă de

reabilitare
Din echipa cu presfații constant bune care a 

fost în edițiile anterioare de campionat, Steaua a 
devenit în acest sezon echipa paradoxurilor. Pe 
plan intern militarii au avut o evoluție mult sub nivelul 
așteptării suporterilor. în schimb, în Cupa UEFA 
steliștii s-au descurcat relativ bine, fiind singura 
echipă românească calificată în turul III al Cupelor 
europene, performanță cu atât mai demnă de laudă 
cu cât militarii au reușit eliminarea englezilor de la 
West Ham United.

Din păcate, visul accederii după 10 ani a unei 
echipe românești în primăvara europeană și-a 
pierdut mult din posibilitățile de realizare în urma 
partidei de la Praga. în fața Slaviei militarii n-au mai 
reușit să facă diferența intern-extern, între 
evoluțiile din campionat și cele-din cupele europene, 
și au fost învinși categoric cu 4-1. Mâine în 
Ghencea în partida retur cu Slavia Praga, Steaua 
are o ultimă șansă de reabilitare. Dacă va reuși să 
se califice - ceea ce e foarte greu - Steaua va fi 
din nou... Steaua.

Dacă nu ... problemele și tensiunile în cadrul 
clubului militar se vor amplifica. Sperăm totuși ca 

^militarii să obțină un rezultat bun. Hai Steaua! (C.M.)^

in Sala Sporturilor din Deva

Tir cu arcul în 
“Cupa Decebal”

Sâmbătă, 11 decembrie, în organizarea D.J.T.J. 
Hunedoara și AS Minerul Aninoasa, începând cu 
ora 9,00, se desfășoară o atractivă competiție 
de tir cu arcul în cadrul "Cupei Decebal". în 
deschidere, ansamblul de gimnaste de la Grupul 
Școlar cu program sportiv din Deva va prezenta 
câteva exerciții, după care urmează evoluția 
arcașilor de la cluburile CSM lași, AS MCM 
Internațional Rădăuți, AS Șoimii Lipova și AS 
Minerul Aninoasa. Sâmbătă seara vor avea loc 
trageri nocturne ce constituie o mare atracție 
pentru spectatori. Competiția se încheie duminică, 
12 decembrie. (S.C.)

~ Divizia A

în campionatul de 
tineret - rezerve

Rezultatele etapei a 20-a: FCM Bacău - FC 
Național 2-1; Astra - FC Onești 1-1; Univ. Craiova 
- Farul 1-1; Oțelul - Petrolul 2-0; Gloria - Extensiv 
1-0; FC Argeș - Rocar 4-0; Steaua - FC Brașov 5- 
1; Dinamo - CSM Reșița 2-0; Ceahlăul - Rapid 1 -2.

CLASAMENTUL
1. GLORIA 20 15 3 2 41-21 48
2. FC Argeș 19 13 2 4 36-16 41
3. FC Onești 20 11 4 5 30-18 37
4. Dinamo 20 9 8 3 24-13 35
5. Rapid 20 10 4 6 45-26 34
6. Petrolul 20 9 5 6 25-27 32
7. Univ. Craiova 20 7 8 5 32-25 29
8. Farul 20 9 2 9 48-42 29
9. FCM Bacău 20 8 4 8 27-29 28
10. Astra 20 7 5 8 24-25 26
11. Steaua 18 7 4 7 37-28 25
12.FC Brașov 20 7 4 9 33-28 25
13.FC National 20 7 4 9 38-36 25
14. Otelul 20 7 1 1234-38 22
15.CSM Reșița 20 5 5 1028-39 20
16. Rocar 19 5 4 1020-32 19
17. Extensiv 20 5 2 1321-52 17
18.Ceahlăul 20 3 1 1620-71 10

ANCHETA ÎN 
RÂNDUL

ARBITRILOR 
NA 

DESCOPERIT... 
CORUPȚIA»

Inițiativa anonimă a unor arbitri 
care într-o scrisoare trimisă presei 
deplângeau corupția din arbitrajul 
românesc n-a avut rezultatul scontat, 
în prima fază tam-tam-ul făcut de 
presă l-a determinat pe președintele 
FRF Mircea Sandu să sesizeze 
Parchetul și să înceapă o anchetă în 
rândul arbitrilor. Prin acțiunea „de la 
unu la 42", inițiată de Mircea Sandu, 
cavalerii fluierului de la toate 
Asociațiile județene de fotbal au fost 
obligați să răspundă la un chestionar 
cu nouă întrebări menite a deconspira 
neregulile, abuzurile și corupția din 
arbitraj.

Dar, cum pronosticăm într-un 
articol anterior, nimeni nu s-a dovedit 
mai catolic decât Papa să se denunțe 
pe el însuși sau să-și denunțe 
prietenii, amicii, colaboratorii. Astfel 
că vânarea de corupți și corupători 
s-a dovedit o... vănare de vânt.

După cum ne-a informat Grigore 
Macavei, președintele Comisiei 
județene de arbitri, la nivelul județului 
au răspuns la întrebările 
chestionarului 81 de arbitri: Cristina 
lonescu - arbitră de pe lista FIFA, 9 
arbitri divizionari C și 71 arbitri de la 
Divizia D și Campionatul Județean, 
„în răspunsurile lor arbitrii au afirmat 
că promovările s-au făcut pe criterii 
corecte, de competență profesională, 
cunoaștere a regulamentului și 
pregătire fizică. De asemenea, cei 
care n-au promovat au acceptat că 
nu au promovat pentru că nu au fost 
destul de buni. Nici un arbitru 
hunedorean nu a declarat că ar fi fost 
contactat de vreun club ori vreun 
conducător de club pentru a-i 
avantaja prin arbitraj contra unor 
sume de bani. Astfel că la nivelul 
județului nostru nu a fost nici o 
problemă, nici un caz deosebit în 
legătură cu răspunsurile la acest 
chestionar venit de la FRF” - ne 
spunea interlocutorul nostru.

Concluzia în urma acestei așa-zise 
anqhete este una singură: nu s-a 
dovedit că în arbitrajul românesc nu 
există corupți, ci s-a confirmat 
pronosticul că nu o astfel de 
„anchetă-mascaradă" ca aceea 
inițiată de Mircea Sandu are darul de 
a demasca neregulile din arbitraj. Iar 
speculațiile pe marginea acestui 
subiect sunt numeroase, dar atâta 
vreme cât sunt neoficiale nu-și au 
rostul.

Ciprian MARINUȚ

Turneu amical de handbal
U. Remin a intrat pe ultima sută de 

metri a pregătirilor pentru prima etapă a 
returului Ligii Naționale care va avea loc la 
data de 8 ianuarie 2000. După participarea 
la două turnee de pregătire desfășurate 
la Sibiu și Cluj-Napoca, Asociația Sportivă 
Universitatea Remin a organizat la Deva 
propriul turneu amical de pregătire. 
Programat pe durata a trei zile (6, 7 și 8 
decembrie) la Sala Sporturilor din Deva 
turneul a fost unul deosebit de disputat 
și apreciat de spectatori. Alături de Unlv. 
Remin toate echipele invitate - Oltchim 
Rm. Vâlcea, U. Ursus Cluj, Fibrex 
Săvinești, Ciserom Sebeș (toate din Liga 
Națională) șl RAT Antilopa București - și- 
au confirmat prestigiul șl valoarea, 
oferind celor prezenți jocuri 
spectaculoase de un bun nivel tehnico- 
tactic și spectacular.

în general partidele au fost 
echilibrate, diferențele de scor 
înregistrate fiind minime, iar atunci când' 
s-au înregistrat victorii mal categorice 
chiar și echipele învinse au avut o replică 
bună.

în prima zi a turneului nu s-a 
înregistrat nici un rezultat surpriză, 
echipele favorite prin prisma calculului 
hârtiei impunându-se de fiecare dată. Dar 
Iată rezultatele: • RAT Antilopa București - 
U Ursus Cluj 25-30; • Fibrex Săvinești - U. 
Remin Deva 23-26; • Ciserom Sebeș - 
Oltchim Rm. Vâlcea 28-35; • U Ursus Cluj - 
Fibrex Săvinești 24-30; • RAT Antilopa 
București - Oltchim Rm. Vâlcea 25-37; • U. 
Remin Deva - Ciserom Sebeș 17-14. în 
continuare vă prezentăm scurte cronici 
ale primelor două partide susținute de 
studentele devence, urmând ca în 
numerele viitoare ale ziarului nostru să 
revenim cu rezultatele finale ale turneului 
și cu alte comentarii și cronici.

U Remin Deva - Fibrex 
Săvinești 26-23

în prima lor partidă elevele pregătite 
de prof, loan Mătăsaru și prof. Marcel 
Șerban au început ezitant și au avut o 
evoluție oscilantă. După ce în debutul 
partidei scorul a fost de trei ori egal 1-1 
(min. 2), 2-2 (min. 4), și 3-3 (min. 6), 
devencele au reușit să se concentreze și 
să se desprindă pe tabela de marcaj: 7-3 
(min. 15), 8-5 (min. 19), 10-7 (min. 22).

însă spre finalul reprizei devencele au 
scăzut tempo-ul și au greșit nepermis în 
apărare, astfel că până la pauză oaspetele 
au reușit egalarea: 12-12.

Repriza secundă a început în aceeași 
notă de dominare a fetelor din Săvinești 
care au reușit să conducă: 13-14 (min. 34), 
14-16 (min. 39), 15-16 (min. 40). Apoi, 
impulsionate de pe margine de cel doi 
antrenori, studentele au evoluat din ce în 
ce mai atent, reușind o spectaculoasă 
revenire. în min. 41 Melinda Toth a reușit 
egalarea (16-16), Iar apoi devencele au 
jucat destul de bine și în final au reușit să 
obțină victoria: 26-23.

Marcatoare: Melinda Toth 10 goluri, 
Codruța Zavragiu 5 goluri, Cristina Cîrnu 
6 goluri, Laura Crăciun 5 goluri, Simona 
Bozan 4 goluri și Floarea Buda 2 goluri.

U« Remin Deva - 
Ciserom Sebeș 17-14 

învățând câte ceva din greșelile din 
partida cu Fibrex Săvinești, în jocul cu 
Ciserom Sebeș studentele devence au 
evoluat mai bine, arătând în primul rând o 
mai bună concentrare și o mai bună 
mobilitate în teren. Astfel devencele au 
dominat jocul cu autoritate, conducând în 
permanență pe tabela de marcaj. Chiar 
dacă replica Ciserom-ului a fost destul de 
bună, oaspetele n-au reușit nici măcar o 
dată să egaleze și să pună în pericol 
victoria Universității Remin.

Marcatoare: Melinda Toth - 7 goluri, 
Codruța Zavragiu - 3 goluri, Simona 
Bozan și Lăcrămioara Alunge - câte 2 
goluri; Laura Crăciun, Violina Hențiu și 
Floarea Buda - câte un gol.* * *

în urma jocurilor din prima zi a 
turneului prof, loan Mătăsaru ne-a 
declarat: „Scopul principal pe care l-am 
urmărit prin organizarea acestui turneu a 
fost acela de a pregăti echipa șl a-i 
îmbunătăți jocul. Valoarea adversarilor 
întâlniți ne-a oferit posibilitatea evaluării 
nivelului la care am ajuns cu pregătirea.”

Astăzi în ultima zi a turneului se 
dispută partidele: RAT Antilopa București 
- Fibrex Săvinești (ora 10), Ciserom 
Sebeș - U Ursus Cluj (ora 11.30), Oltchim 
Rm. Vâlcea - U Remin Deva (ora 13.00).

Cristina CÎNDA, 
C. MARINUȚ

Luptă dură pe semicercul echipei CISEROM SEBEȘ, la un atac al devencelor de la U.REMIN
Foto: Traian MÂNU

Gabriela Szabo 
in Cartea 

Recordurilor
La pagina 242 a celebrei 

cărți “Guiness Book of 
Records”, în ediția 2000, 
este prezentată cu fotografie 
Gabriela Szabo, sportivă de 
frunte ce a cucerit în acest 
an titlul de cea mai bună 
atletă din lume. într-una din 
paginile prestigioasei Cărți a 
Recordurilor figurează și Lia 
Manoliu care la 36 de ani și 
176 de zile a intrat, în 1968, la 
Mexico, în posesia râvnitului 
titlu de campioană olimpică.

O selecționată 
divizionară in 

Uruguay
Se prevede ca la sfârșitul 

acestei luni, mai precis la 29 

decembrie, o selecționată 
divizionară A să susțină o 
partidă amicală cu 
reprezentativa de fotbal a 
Uruguayului. Antrenorii care 
vor selecționa și pregăti 
jucătorii pentru acest joc 
sunt Florin Halagian și 
Constantin Cârstea. Ei se 
confruntă cu câteva greutăți 
în constituirea lotului: fiind 
la latitudinea lor, unor 
jucători nu le convine să fie 
ocupați la sfârșit de an. 
Măldărășanu de la Rapid a 
refuzat să facă parte din lot. 
Și ca el vor mai fi și alții.

Gâlcă va fi tatăl 
unor tripleți?

Gâlcă și soția sa așteaptă 
cu nerăbdare ziua când va 
veni pe lume primul lor 
copil. Numai că la un control 
medical, la un examen 
ecografic la clinica din

Barcelona, medicii le-au 
adus la cunoștință că soția 
va naște ... trei copiii Vă dați 
seama cu câtă nerăbdare 
așteaptă tânăra familie 
nașterea primului copil ce 
poate fi urmat de încă doi, 
dacă ecograful a reflectat 
corect.

Cernat, regretat 
de Rapid, a ajuns 

la Dinamo
Duminică, în meciul de la 

Galați dintre Oțelul - Petrolul, 
Cernat și-a demonstrat 
clasa înscriind un gol de 
toată frumusețea. A fost 
golul de adio spus 

gălățenilor care l-au aplaudat 
cu căldură la ieșirea de pe 
teren. Acum este jucătorul 
lui Dlnamo, în timp ce Steaua 
și Rapid regretă că au scăpat 
transferul considerat ca unul 
dintre cele mai Importante 
ale anului. Se presupune că 
Dinamo va avea 7-8 noutăți în 
lotul ce va începe pregătirile 
din ianuarie 2000. Printre 
aceștia se numără șl Crivac 
și Mara de la FC Argeș.

Gabriel Stan 
continuă cu Jiul

Gabriel Stan, fost jucător 
al Jiului, a făcut un gest de 
mare curaj când s-a decis să 
preia mănunchiul de jucători 

ce a mai rămas din fosta 
divizionară A, pe vremea Iul 
Cozma. “Mâna” noului 
antrenor s-a văzut din 
ultimele evoluții și Jiul a 
început să acumuleze puncte 
părăsind locurile periculoase 
ale retrogradării. Gabi Stan a 
fost curtat să reia drumul 
Brașovului. Cu toate că Gabi 
duce dorul echipei FC Brașov, 
el n-a fost de acord să lucreze 
ca secund la Halagian, pe 
care-l curtează serios 
patronul echipei - loan Niculae 
- șl nu ar fl exclus ca "Hala” 
să ajungă în locul lui Andone. 
Deci Gabi, după spusele sale, 
rămâne la Petroșani: “Am 
preferat să continuu munca 
pe care am început-o aici, la 
Petroșani, și să nu înșel 
încrederea pe care oamenii 
din Valea Jiului mi-au acordat- 
o!”

Marincău a plecat 
puțin prin Franța 

și Spania 
Tânărul fundaș central 

de la Corvinul Hunedoara, 
Râul Marincău, ce s-a 
remarcat în mod deosebit 
la Corvinul Hunedoara, se 
află într-o scurtă deplasare 
în Franța (la Paris Saint 
Germain) și în Spania (la 
Real Madrid) la un prim 
contact cu fotbalul 
profesionist, după cum 
afirma impresarul său, llie 
Dumitrescu. După ce a 
făcut cunoștință cu fotbalul 
la Paris Saint Germain, 
acum se află la renumita 
formație Real Madrid. Este 
lesne de înțeles că, dacă 
va da satisfacție, până la 
urmă Râul va ajunge la o 
echipă mare, mulți 
antrenori din țară și chiar 
din afară apreciind 
calitățile sale.
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Apariția după 1990 a unui 

mare număr de întreprinderi 
mici și mijlocii dădea speranțe 
că economia românească se 
va revigora. Din păcate, în 
calea dezvoltării acestora au 
apărut o serie de bariere puse 
chiar de către stat. în timp, 
numărul acestor bariere a 

II crescut, mulți întreprinzători 
1 dând faliment sau bătând 

i pasul pe ioc. Deși în acest an 
a apărut o lege a IMM-urilor, 
ea nu este operabilă, neavând 
metodologia de aplicare, 
stavilele în calea investitorilor 
mențiriându-se la un nivel mult 
prea ridicat.

- Se vorbește, se scrie 
despre sume importante 
acordate de stat sau venite de 
la diferite organisme 
internaționale în sprijinul 
întreprinzătorilor particulari, 
însă intrarea în posesia lor 
este extrem de anevoioasă, 
dacă nu imposibilă, releva nu 
de mult dl Marcel Rinder, 
directorul general al SC Eco 
Invest SRL Deva. Noi n-am

| reușit până acum să primim 
vreun asemenea sprijin.

- Dar nu de ajutor în bani 
avem nevoie în primul rând, ci

Procesul de 
închidere a 

minelor 
continuă 

în baza programului 
convenit cu Banca Mondială, 
Ministerul Industriei și 
Comerțului a hotărât 
închiderea în acest an a unui 
număr de 30 unități miniere, 
între acestea se află și EM 
Petrila Sud și EM Câmpu lui 
Neag - din cadrul Companiei 
Naționale a Huilei Petroșani, 
Boița-Hațeg și Ohaba Ponor - 
din subordinea Companiei 
Naționale a Cuprului, Aurului 
și Fierului “Minvest" Deva. 
Acțiunea de închidere a 
minelor și de ecologizare a 
zonelor respective, pentru 
care s-au alocat 200 de 
miliarde de lei, a demarat în 
urmă cu două luni, după 
câștigarea licitațiilor de către 
unități specializate în 
asemenea genuri de lucrări.

Alte 29 de obiective 
miniere nerentabile din 
componența Minvest Deva, 
Remin Baia Mare, CNL 
Oltenia și SN Cărbune 
Ploiești vor fi închise anul 
viitor. Acțiunea va fi susținută 
cu sprijinul financiar al Băncii 
Mondiale, în sumă de 26,5 
milioane de dolari.

de reducerea sistemului 
birocratic extrem de stufos de 
obținere a unor avize, 
autorizații, altor documente 
pentru dezvoltarea activității, 
sublinia dl Ionel Olteanu, 
directorul general al SC 
Eurovenus SRL Deva. (în

prezent, pentru deschiderea 
unei activități sunt necesare 45 
de avize și 17 autorizații - n.nl).

- Aproape că nu putem 
lucra fără împrumuturi de la 
bănci, însă dobânzile sunt 
împovărătoare, ceea ce ne 
frânează mersul înainte, era de 
părere dl Mihai Dan, 
managerul SC Metaloterm 
SRL Călan. Dacă sistemul se 
menține, mulți vom da faliment.

Nu sunt puțini investitorii 
care au nevoie de spații pentru 
dezvoltarea anumitor activități. 
Sau care vor să cumpere 
unele active intrate în impas

Bariere în calea 
IMM-urilor__

pentru a le repune pe picioare 
în alte condiții. Și există multe 
asemenea spații disponibile și 
active, chiar foarte multe în 
județul Hunedoara, prin 
restrângerea drastică a 
activității în minerit, siderurgie, 
metalurgie și nu numai. Din 

păcate, conducătorii acestor 
unități - regii autonome, 
companii naționale sau mari 
unități industriale - nu s-au 
conformat dispozițiunilor FPS 
și ale ministerelor de resort de 
a înainta direcțiilor teritoriale 
ale FPS și administrațiilor 
locale listele cu spațiile și 
activele de vândut, închiriat 
sau concesionat.

- Sunt și alte situații care 
fac dificilă viața IMM-urilor, 
niște reglementări de-a 
dreptul absurde, considera dl 
Dumitru Armășescu,
directorul general al grupului 

de firme ASAR din Deva. Și 
mă refer la acele atestate 
pentru executarea unor 
lucrări în anumite domenii. 
Concret: ca să exeduți o 
construcție mică sau numai 
o reparație la Conel, 
Romgaz, CFR etc., trebuie 
să fii atestat pentru lucrări 
de specialitate în domeniu. 
Or, ca să ai agrement 
trebuie să fi lucrat în 
domeniu, dar ca să lucrezi 
trebuie să ai autorizație. 
Sunt discriminări care 
înlătură din start din 
competiție anumite firme în 
favoarea altora, de regulă 
cu capital de stat, generând 
nemulțumiri și favorizând 
corupția. Iar asemenea 
atestate, autorizații, 
agrementări se înnoiesc 
anual, contra unor sume de 
bani nu chiar neglijabile. 
Cred că este cazul și timpul 
să se dea drumul la inițiativa 
liberă, să fie lăsați să 
lucreze cei care știu, vor și 
au cu ce și să se controleze 
cu maximă exigență 
respectarea legilor, 
onestitatea fiecărei firme, 
fiecărui agent economic.

- —

Programul 
RICOP în linie 

dreaptă
Din pachetul dc programe 

conceput dc România, în baza 
acordurilor negociate cu Banca 
Mondială și Fondul Monetar 
Internațional, și care constituie 
criterii ale aderării țării noastre la 
Uiîiunca Europeană, face parte și 
Programul dc restructurare a 
întreprinderilor și dc reconversic 
profesională (RICOP) - ca primă 
partea Programului PHARE 1999. 
Programul RICOP dispune dc un 
buget în valoare dc 100 dc 
milioane dc curo, prevede 
restructurarea a K0 de societăți 
comerciale și disponibilizarea a 
60.000 dc salariați.

Banii alocați acestui proces 
amplu, costisitor și mai ales 
dureros, vor fi folosiți pentru 
servicii dc consultanță și 
reconversic profesională, crearea 
dc noi locuri dc muncă, înființarea 
dc întreprinderi mici și mijlocii. 
Fiecare din cele 80 dc societăți 
trebuie să-și întocmească propriul 
program dc restructurare și să-l 
trimită la FPS până în data dc 10 
decembrie a.c., care, la rândul său, 
arc obligația să definitiveze 
întregul program până în 15 
decembrie 1999.

Mobilă și durere
Nu, nu este vorba despre titlul unei cunoscute 

piese de teatru, ci despre o realitate dură a 
României post-decembriste? răzbătând din 

patrimoniul forestier al țării, scos la mezat într-un 
mod brutal și extrem de păgubos. Desființarea 
sistemului CAER și a piețelor tradiționale între țările 
care-l alcătuiau și alimentau, urmată de neputința și 
neștiința guvernanților de a găsi rapid alternative la 
piețele externe pierdute, a determinat căderea 
masjvă a uneia dintre ramurile industriale cele mai 
bine cotate la export înainte de 1990 - cea 
producătoare de mobilă. Ca urmare, întreprinderile 
specializate în domeniu și-au diminuat drastic 
activitatea, unele s-au desființat, altele s-au 
reprofilat, câteva s-au privatizat și se 
reorganizează, în funcție de noile cerințe cantitative 
și exigențe calitative pe piețele externe, dar și 
interne.

COHSMTA/UW. MC/N/J |
Pe de o parte. Pe de alta, la fel de nefastă, s-a 

amplificat exportul de bușteni. Fostele IFET-uri, 
chiar sleite de puteri, și puzderia de SRL-uri apărute 
din trunchiurile acestora au tăiat în neștire pădurile 
țării, la umbra unor agamani și barosani bine plătiți 
în verde de dincolo de hotarele țării. Argumentele 
acestui jaf forestier fără precedent au venit și de la 
mai marii domeniului, potrivit cărora fabricile de 
mobilă românești erau învechite și incapabile de a 
se prezenta la nivelul piețelor concurențiale din 
Uniunea Europeană și deci trebuiau lăsate de 
izbeliște. Raționamente șubrede, care acopereau în 
fond incompetența, dar mai ales interese de clan de 
a-și asigura din vânzarea lemnului brut sau 
prelucrat primar salarii consistente și alte privilegii. 
Nici clasa politică n-a analizat situația cu mai multă 
exigență și responsabilitate. Corb la corb nu-și 
scoate ochii.

Drept urmare, după cum spun cifrele statistice, 
exportul de produse lemnoase, de fapt de bușteni și 
cherestea, a crescut îngrijorător an de an, ajungând 
de la o valoare de 257,8 milioane de dolari - în 1995 
- la 433,4 milioane de dolari -în 1998, în timp ce 
exportul de mobilă a scăzut de la 510,4 milioane de 
dolari la 211 milioane de dolari - raportat la aceleași 
perioade. Și încă mai mult: 34 la sută din societățile 
producătoare de mobilă înregistrau în 1998 profit 
zero, iar 21 la sută dintre ele aveau un profit cuprins 
între 0-5 la sută. Dramatic.

Această stare de lucruri demnă de o cauză mai 
bună a determinat patronatele și sindicatele din 
economia forestieră să tragă semnalul de alarmă, 
să ceară analizarea urgentă a situației și adoptarea 
măsurilor corespunzătoare de stopare a exportului 
lemnului brut și reașezarea pe baze de eficiență a 
fabricilor de mobilă. Din păcate, ecoul se pierde în 
depărtare, prin cabinetele capitonate ale Regiei 
Naționale a Pădurilor “Romsilva” și chiar ale 
Ministerului Apelor,. Pădurilor și Protecției Mediului 
și Ministerului Industriei și Comerțului. O fi codrul 
frate cu românul, dar - parafrazând o anecdotă - se 
pare că românul are ceva împotrivă.

Pagină realizată de Dumitru GHEONEA

în urma unui articol publicat în ziarul nostru

Un tânăr locuitor al Devei 
stabilit în Italia se prezintă

în data de 10 noiembrie 
a.c. publicam în pagina 
“Reformă - Restructurare” a 
ziarului nostru articolul “La 
SC Matex Internațional SA 
Deva - Producția se 
reglează din mers". 
Subliniam strădaniile 
directorului de la SC Matex 
SA, ing. Aurel Bălan, de a 
valorifica o parte din spațiile 
și potențialul de muncă 
disponibilizat prin înființarea 
unei noi societăți comer
ciale, eșecul cu o firmă 
bucureșteană și șansa 
reușitei cu un investitor 
italian, punăndu-se, de 
câteva luni, bazele SC 
Confex Matex Internațional 

SA Deva. Și mai spuneam că 
este vorba de un romănaș 
devean stabilit nu de mult 
în Italia, al cărui patron s-a 
arătat interesat să 
investească în domeniu.

Articolul și-a transmis 
rapid ecoul în Italia, de unde 
am primit de curând un fax. 
lămuritor, cu o umbră de 
nemulțumire a autorului 
textului de a fi considerat 
“venit cu un patron", ci, 
poate, ca un patron. Ca 
atare, expeditorul, un brav 
tânăr devean, distins patriot, 
și o mai veche cunoștință a 
noastră, ca de altfel și fratele 
său geamăn, rămas în țară, 
astăzi director executiv la SC 

Confex Matex Internațional 
SA Deva (Marcel Teșeleanu 
se numește), ne dă relații 
interesante despre sus- 
numita firmă și despre 
persoana domniei sale, pe 
care le prezentăm cu 
plăcere.

Suntem informați că 
“grupul de investitori veniți la 
Confex Matex Internațional 
SA au fost aduși de mine, 
originile mele sunt în Deva și 
de circa 10 ani sunt stabilit în 
Italia”. Apoi în “scurta 
prezentare” se spune:

“Subsemnatul este 
absolvent al Institutului de 
Mine Petroșani, s-a stabilit în 
Italia unde a devenit 

absolvent și șef de promoție 
al Facultății de științe sociale 
cu specializarea în 
economia dezvoltării și 
absolvent al unui master 
bienal în politică interna
țională. La terminarea 
studiilor a intrat într-o 
multinațională și exercită 
activitatea de asistent 
universitar în macroeco
nomie și statistică (Univer
sitatea din Roma), unde a 
început publicarea a 
numeroase lucrări.

în acest moment este 
profesor cu contract la patru 
universități: în etică
economică la a ll-a 
Universita di Napoli - Italia, 

■la Universitatea din 
Petroșani și la Universitatea 
de Vest din Arad (cursul de 
etică economică și cursul de 
economia dezvoltării) și la 
Universitatea din Oradea - 
cursurile de management 
sanitar și de etică 

economică.
Subsemnatul este 

membru al CNETO (Centro 
Nazionale per rEdilizia e la 
Tecnica Ospedaliera) - Italia, 
este cetățean de onoare al 
orașului Lupeni, este 
membru de onoare al mai 
multor societăți și fundații 
din România.

în prezent, subsemnatul 
este titularul unei societăți de 
consultanță pentru investițiile 
în Europg de Est, unde a 
încercat să sprijine România 
și mai ales județul 
Hunedoara, prin deschiderea 
unor realități industriale, așa 
cum este cazul Confex 
Matex Internațional SA.

în raporturile de 
colaborare cu Comunitatea 
Europeană și cu oamenii de 
afaceri din Italia pentru 
România, în acest moment 
subsemnatul conduce 
diverse proiecte, între care 
unul pentru probleme de 

mediu în Valea Jilui (în 
valoare de circa 5 milioane 
DM) și altul pentru 
modernizarea unor structuri 
sanitare (în valoare de circa 
TOO milioane DM). 
Proiectele au atât 
aprobările Ministerului 
Sănătății al României, cât și 
al societății străine. Până în 
prezent, subsemnatul a 
contribuit la deschiderea a 
numeroase activități 
productive pe teritoriul 
României, creând în acest 
fel câteva mii de locuri de 
muncă".

Semnează: prof, dr. ing. 
George Teșeleanu.

Cu cât mai mulți 
asemenea români patrioți 
călători prin lume, cu atât 
mai bine pentru țara în care 
s-au născuț și pe care o 
poartă mereu în gând și în 
inimă, punând din sufletul 
lor pentru prosperitatea ei.
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In sala festivă a Colegiului Național "Decebal" Deva s-a 

desfășurat sâmbătă după-amiază finala dezbaterilor din 
cadrul turneului bobocilor membri ai Asociației Române de 

Dezbateri, Oratorie și Retorică (ARDOR). Timp de două zile, elevi 
de clasa a IX -a componenți ai cluburilor de dezbateri din licee din 
Timișoara, Brad, Lugoj, Caransebeș și de la colegiul gazdă au 
avut patru runde de dezbateri, dintre participanti selecționându- 
se finafiștii. Acțiunea de la Deva se înscrie în turneul bobocilor 
derulat în mai multe orașe și județe.

ARDOR - Turneul 
bobocilor

Clubul de dezbateri academice există la Colegiul Național 
“Decebal" Deva din 1997. Inițial a fost finanțat de SOROS. De un 
an finanțarea acestei fundații s-a redus la jumătate. Dar în 1998 
s-a înființat ARDOR, asociație neguvernamentală născută prin 
instituționalizarea unui program de succes al Fundației pentru o 
Societate.Deschisă. Sub egida sa se desfășoară dezbaterile pe 
moțiuni (teme) astfel alese încât să existe argumente și contra- 
argumente în constituirea cazurilor de către cele două echipe: 
afirmatoare și negatoare. Din acest an școlar acest gen de 
activitate se desfășoară în cadrul disciplinelor opționale.

ARDOR oferă membrilor săi două formate de dezbateri: Karl 
Popper pentru liceenii claselor IX - X și Parlamentar pentru 
clasele terminale și pentru studenți. Pentru primul format există o 
programă și seturi de materiale permanent reactualizate. Prin 
aceste dezbateri se urmărește formarea unor abilități, ele fiind 
un joc al minții, al argumentării din care se exclude ideea 
convingerilor proprii. Elevii trebuie să se descurce în ambele 
ipostaze, atât de afirmatori, cât și de negatori la o moțiune dată, 
să o facă contra-cronometru și cât mai convingător pentru a 
avea câștig de cauză în fața juriului (ai cărui membri au urmat un 
curs de formare în acest scop).

La Deva, în scopul socializării lor, echipele au fost constituite 
din elevi din orașe diferite, finaliștii având în asistență pe lângă 
colegi și reprezentanți ai presei. Acest lucru i-a marcat puțin pe 
concurenți, dezbaterile înregistrând un crescendo vizibil pe 
măsură ce debaterii s-au ... încălzit. Ei au făcut dovada unei 
serioase documentări pentru a aduce argumente pro și contra la 
moțiunea "Părinții nu pot fi înțelegători". Dincolo de câștigătorii 
desemnați de juriu au avut de câștigat (învățat) și "spectatorii".

Urmărind dezbaterea n-am putut decât să regret că la vârsta 
lor generația mea n-a avut parte de asemenea dezbateri. Dacă 
ele ar fi existat părinții de ieri și de azi ar fi evitat multe greșeli în 
raporturile cu copiii lor și nu numai. Insă am rămas cu buouria că 
acum se întâmplă așa ceva. Ba mai mult chiar, după cum afirma 
d-na Viorica Ciucean, instructorul Clubului de dezbateri "Cicero” 
de la Colegiul Național "Decebal” Deva, se extind dezbaterile și la 
clasă, ca o metodă interactivă folosită la orele de dirigenție. 
Astfel vor avea de câștigat toți elevii, nu doar cei care au optat 
pentru dezbateri.

Viorica ROMAN

Cu riscul de a fi catalogate 
într-un anume fel, rândurile de 
față vin în contradicție cu ceea 
ce înseamnă "GENERAȚIA 
PRO” pentru majoritatea ado
lescenților, mai mult sau mai 
puțin teribiliști. Și asta nu pen
tru că aș fi "contra", doar așa, 
din principiu, ci pentru că m-am 
săturat să mă tot încadrez într- 
o categorie sau alta. Cu alte 
cuvinte, mă adresez vouă, ce
lor exasperați de evident și 
obosiți de banalitatea unei vieți 
în care sunteți siliți să mimați o 
fericire, cel mai adesea, 
iluzorie.

Se spune că există un sin
gur timp real, acela care este 
trăit și care ne dă unicitatea. 
Dar ce-ar fi dacă uneori am 
încerca să ne desprindem de 
realitate, să nu ne mai inte

reseze concretul sau pur și 
simplu să visăm? Oare am 
pierde cu adevărat ceva sau, 
din contra, am face un pas 
spre noi înșine, sau spre cei 
din jurul nostru? Și nu credeți 
că avem un timp în care putem 
să ne jucăm cu fericirea în lu
mea celor pentru care visele 
sunt pe veci curmate, iar cu
vintele au devenit o înșiruire de 
vorbe fără noimă? Eu cred că 
merită să nu renunțăm la drep
tul nostru de a visa... Nu tre
buie să negăm realitatea, dar 
putem să protestăm. Și mai pu
tem să evadăm din tiparele

unei existențe mult prea formale, 
pentru a ne refugia în lumea 
noastră. O lume condusă după 
principii proprii, unde ne simțim 
în siguranță și unde nimic din 
ceea ce ar fi suferință sau du
rere nu ne poate atinge. Poate fi 
o alternativă sau un mod de 
apărare când, copil fiind - sau

convingem pe ceilalți de realita
tea acestor aparențe (noi trăind 
în continuare în lumea noastră), 
sau ajungem să ne identificăm 
cu aceste aparențe. Să poți să 
alegi visele, chiar pentru simplul 
fapt de a te încăpățâna să crezi 
că viața este un câmp cu flori... 
Și ce dacă pentru ceilalți ești un

“...ca uit copil 
printre oamenii 

mail..”
poate nu? - te simți singur prin
tre ceilalți...

La vârsta la care o vorbă, 
un gest sau un fapt ne lovesc 
atât de ușor suntem mai predis- 
puși ca oricând la dezamăgiri 
sau suferințe. Și asta pentru că 
oricât de mult am crede în vise, 
mereu se va găsi cineva care 
să le spulbere. Pierzând ceva în 
care am sperat, ne mai rămân 
două alternative: fie să salvăm 
aparențele (față de ceilalți), fie 
să ne resemnăm și să ne amă
gim că poate lumea noastră nu 
e atât de perfectă precum am 
crezut... în ceea ce privește sal
varea aparențelor, avem de 
asemenea două soluții: sau îi

ratat, un naiv sau un neînțeles? 
Tu poți să crezi totul și să nu iei 
în seamă nimic, poți să râzi, să 
plângi sau să alergi pe străzi, 
până când obosit de fericire, 
cazi sau te înalți... Cine te 
oprește să ai lumea ta?

Cine te oprește să fii singur 
printre oameni?

Lumea noastră visată nu 
este una fără sentimente. Din 
contra, aici toate iubirile nemăr
turisite sau neîmpărtășite devin 
mai puternice decât obsesia de 
dincolo, de clipe. Și există oare o 
realizare mai mare decât aceea 
de a te opune acelor iubiri pa
sagere ivite sub imboldul 
"Trăiește clipa!”?

Se spune că atunci când 
nu vrem să se-mplinească o iu
bire ideală este din teama ca ea 
să nu devină imperfectă. Și oare 
cea mai sinceră dovadă de dra
goste adevărată nu e aceea de 
a putea accepta refuzul pentru 
o iubire mediocră ce s-ar fi stins 
în iluzia unui vis de o clipă? 
Poate că-n fericirea lumii 
noastre, printre atâtea singu
rătăți care ne dor și pe care le 
iubim, găsim răgazul pentru o 
nebunie de o clipă, așa ca apoi, 
însetați de absolut și dependenți 
de o binecuvântată singurătate, 
să ne dăm seama că iubirea nu 
e suficientă...

Dragostea furată, poate de 
realitatea pe care o respingem, 
trebuie compensată în lumea 
noastră de vise și iluzii. Să 
luptăm cu toată ființa, când 
străini față de noi și uitați de 
ceilalți mai putem spera. Să fim 
mereu în căutarea paradisului 
pierdut din prea multă credință. 
Iar regăsirea lui să fie regă
sirea noastră.

Atunci vom fi indiscutabil 
mai puternici, atunci o să pu
tem intra în realitate cu certitu
dinea c-am învins. Poate atunci 
o să pricepem că oricât ar fi 
de frumoase, stelele sunt reci 
și sunt departe... Și cine știe, 
poate se va găsi cineva care 
să ne ierte rătăcirea... Sau să 
ne-o înțeleagă...

Manuela RUSU, Brad

rf' 4 + l fS #

Am susținut și voi susține 
întotdeauna că Internetul este 
o sursă inepuizabilă de infor
mații. Web-ul a devenit un pă
ienjeniș de pagini cu conținut 
din cel mai divers, nici un do
meniu din ceea ce înseamnă 
civilizația umană nefiind uitat. 
Dacă vrei să găsești ceva tre-

lumii. La fel se poate proceda , 
și în cazul muzeului Prado din 
Spania și, în general, este va
labil pentru oricare dintre 
aceste muzee. în paginile ofici- I 
ale se pot găsi prezentări deta- 1 
liate ale colecțiilor, diferite in
stantanee ce reprezintă res
pectivul muzeu și, în unele ca-

Marile muzee pot fi 
vizitate on-line

buie să ai doar răbdare pentru 
a căuta, fiind aproape exclusă 
ideea că nu vei găsi ceea ce 
cauți.

Arta este și ea prezentă în 
rețea, iar formele de repre
zentare sunt dintre cele mai 
diferite. Există o sumedenie de 
site-uri dedicate diverselor 
domenii ale artei, începând de 
la pictura clasică și terminând 
cu arta abstractă contempo
rană. Marile muzee ale lumii fac 
și ele parte integrantă din con
ceptul de artă pe web, unele 
dintre ele având pagini de pre
zentare deosebit de "stu
foase" și de bine puse la 
punct Tastând într-un motor de 
căutare cuvintele "louvre.fr", 
veți găsi câteva pagini care se 
referă la muzeul Luvru din 
Franța, unul dintre cele mai 
mari și mai apreciate muzee ale

zuri, chiar accesarea unor lumi 
virtuale care permit vizitatorului 
să parcurgă colecțiile expuse 
ca și când ar fi prezent acolo 
și s-ar plimba prin muzeu.

Toate acestea sunt un lu
cru deosebit, mai ales pentru 
noi, românii, care nu prea 
avem șansa și nici banii de a 
vizita pe viu respectivele muzee. 
O adresă interesantă pe care v- 
o recomand să o accesați este 
www.webmuseum.com, pagina 
oficială a unui așa numit Muzeu 
Internet. Aici puteți găsi o listă 
detaliată cu cei mai mari artiști 
ai lumii, în ordine alfabetică, 
pentru fiecare dintre ei exis
tând o pagină proprie în care le 
sunt prezentate operele prin
cipale și câteva date biogra
fice. Merită să încercați.

Andrei NISTOR

MUSIC BOX

Grupul intră în studiouri pentru a înregistra piese noi. 
Pe parcursul ședințelor de înregistrare chitaristul Jeff 
Young se ceartă cu Mustaine și este înlăturat din grup. într- 
un interviu Mustaine spunea: "Jeff dorea să devină liderul 
grupului sugerând cam cum ar trebui să sune piesele. Nu 
acest lucru m-a supărat atât de tare cât faptul că s-a 
lansat în niște afirmații jignitoare la adresa mea cum că 
aș fi fost drogat în timpul ultimelor înregistrări și că nu mai 
pot cânta la chitară Tot el afirma că noul disc se va 
intitula No Warning, lucru total fals. Rezultatul a fost 
previzibil, el a plecat fără drept de apel din Megadeth, iar 
eu am rămas liderul grupului.” '

După plecarea lui Young grupul Megadeth a intrat într- 
un con de umbră până la finele lui 1989. Mustaine a fost 
arestat pentru că a condus beat, fiind obligat să se inter
neze într-o clinică de dezintoxicare. L-a ajutat mult sprijinul 
moral primit din partea lui Alice Cooper și numeroasele 
scrisori de la fani. Situația s-a remediat odată cu intrarea 
în formație a chitaristului Marty Friedman.

Marty Friedman s-a născut la 8.12.1962 în Washington 
DC. încă din copilărie își dorea să devină cel mai bun 
chitarist al generației sale. în timpul școlii cântă în grupul 
Deuce (cea mai heavy formație din zonă). La începutul anilor 
'80 apare alături de grupul Vixen cu care înregistrează EP-ul 
“Made in Hawaii". Solistul vocal al grupului Vixen a plecat, iar

“Cercetasii tfe te-tf si* • 
d® azi”

Patrula “Millenium" din cadrul Centrului local Deva al 
Organizației Naționale “Cercetașii României” a realizat 
recent în holul Casei de cultură din Deva o inedită expo
ziție cercetășească.

Văzând paginile de istorie ale organizației locale 
(înființată la Deva în anul 1919), paginile de jurnal, pu
blicațiile, ilustrațiile, costumațiile și echipamentul, em
blemele și însemnele expuse, vizitatorii au putut cunoaște 
și înțelege mai multe din tradiția și activitatea cerce
tășească deveană - ceea ce a constituit de altfel și 
obiectivul acestei expoziții. (G.B.)

Câ/tigători la proza horror
Organizatorii concursului de proză horror și fantasy 

(Asociația “Teseract” Deva) i-a desemnat de curând pe 
câștigătorii acestuia. Din cele opt lucrări participante, 
juriul prezidat de dl Petrișor Ciorobea a considerat-o cea 
mai bună și mai completă pe cea aparținând tinerei 
Ramona Jurcoane, din Deva, care a obținut premiul I. Au 
mai obținut premii de încurajare Angelica Floari, Cosmin 
Neaga și Angelica Daescu. (G.B.)

noul solist a propus ca grupul să se intituleze Aloha, in 1982 
Aloha contribuie cu o piesă pe o compilație de heavy metal. 
După ce solistul lui Aloha pleacă din trupă, numele formației 
devine Hawaii. Hawaii a lansat un EP intitulat "Loud, Wild 
And Heavy" și două albume "One Nation Underground” 
(1983) și "The Natives Are Restless" (1985) după care s-a 
destrămat. Friedman a încercat să scoată un album solo 
însă piesele compuse de el vor figura pe discul "Heavy Metal 
Symphony" (1987) ai grupului Cacophony. Genialul chitarist 
Jason Becker i-a propus în 1986 să cânte în grupul 
Cacophony, propunere acceptată. Grupul îi mai cuprindea pe 
Mike Varney (bass), Ațma Anur (bat) și Peter Marnno (voce), 
în ianuarie 1988 Cacophony susține câteva concerte apre
ciate după care Jason Becker scoate discul solo “Perpetuai 
Burn", iar Friedman "Dragon's Kiss". După apariția lui 
Dragon’s Kiss, Friedman a fost catalogat drept un instru
mentist neoclasic, discul fiind comparat cu cele ale lui 
Malmsteen, Vinnie Moore și Tony McAlpine. Dragon's Kiss 
este un album în stil new age energic, plin de melodie și 
tehnicitate. în 1989 grupul Cacophony înregistrează albumul 
“Go Off!". După apariția albumului grupul se destramă, 
deoarece chitaristul Jason Becker suferă de boala Lou 
Gerigs (o boală rară care afectează sistemul muscular) și nu 
mai poate cânta. (- va urma -)

Horia SEBEȘAN

louvre.fr
http://www.webmuseum.com
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CONSILIUL JUDEȚEAN 
HUNEDOARA

Organizează LICITAȚIE PUBLICĂ
Pentru achiziționarea unui CÂNTAR ELECTRONIC 

MOBIL PENTRU AUTOVEHICULE. Licitația va avea loc 
în data de 17.12.1999, ora IO, la sediul Consiliului Județean 
Hunedoara, str. I Decembrie, nr.35, telefon 054-211350. 
Ofertele se pot depune la secretariatul Consiliului Jude
țean Hunedoara, până la 17.12.1999, ora 10.

Informații privind licitația și caietul de sarcini se pot lua 
de la sediul Direcției de Administrare și Exploatare a 
Drumurilor, tel/fax 054-234376.■>__________ ___________________ ________ _ _

Societatea Comerciala 
••SarminteV SA 

Consiliul de Administrație 
anunță Convocarea ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A 

ACȚIONARILOR SC "Sarmintex" SA Deva
in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 31/1990 repu

blicată, Consiliul de Administrație al SC Sarmintex SA convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru ziua de 27 decembrie 1999, 
ora 10.00, la sediul societății din str. Apuseni, nr. 1, Deva.

Acționarii îndreptățiți să participe la Adunarea generală sunt cei 
existent! în Registrul acționarilor la data de 20 decembrie 1999.

în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru Adunarea Generală 

Extraordinară la prima convocare, Adunarea Geperală se va ține la 28 

decembrie 1999 în același loc și la aceeași oră.
Acționarii persoane fizice și reprezentanții persoanelor juridice vor 

avea asupra lor actul de identitate, pentru a servi la identificare. Repre
zentanții persoanelor juridice vor avea asupra lor mandatul de repre
zentare, în original, spre a fi depus la intrarea în sala de ședință.

Acționarii care nu vor putea să participe la lucrările Adunării Gene
rale pat da procură specială, ce se poate ridica de la sediul SC Sarmintex 

SAînperioada 08.12.1999 - 24.12.1999.
Procurile în original vor fi depuse de cei împuterniciți la intrarea în 

sala de ședință.
ORDINEA DE ZI a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC

Sarmintex SA, din data de 27.12.1999, ora 10.00, propusă de Consiliul 
de Administrație.

1. Aprobarea majorării de capital la SC Sarmintex SA.
2. Diverse.

iu. .......
Nu sta 
că-ți stă 

norocul!

Nu sta!
Înscrie-teîn Pagini Aurii 

de Hunedoara, 
ediția 2000 - 2001 

și norocul în afaceri 
îți va ieși în cale.

Nu sta! 
Cu cât te înscrii 
mai repede cu 

atât mai bine 

pentru că

22
l(\ decembrie 

este ultima zi 
de înscriere.

Mai stai?

Pentru mai multe informații, 
contactați-ne telefonic la
(Ol) 20.20.900 sau (056) 19.40.49 
sau vizitațl-ne la www.paglnlauril.ro

tombola sărbătorilor die iarna 
TALON DE PARTICIPARE

1 
I 
I

Numele: _______
Prenumele:___________________ _ j

| Localitate:_______________________________  |
Telefon:_____________________ B.l._________ |
Trimiteți acest talon într-un plic împreună cu etichetai 

| de pe jucăria cumpărată ( care atestă participarea la| 
I concurs) p?adresa ziarului nostru și veți putea participai 
I la extragerea tombolei ce va avea loc în 27 XII 1999,1 
I putând câștiga unul din premiile puse în joc.

întreții familii

Ft/PO COl/VFME CEZ (M
anunță deschiderea punctelor de lucru în Deva:

• Importator direct Europa și Asia pentru 
papetărie, jucării, birotică.

• Prețuri deosebit de avantajoase, promoționalc 
pentru luna decembrie.

• Distribuție en gros.
Toate acestea Ic puteți procura la sediul firmei din 

Deva, Bdul Dcccbal, bl. K, parter, tel. 093/246251.

Direcția 
Silvică Deva

anunță organizarea unui 
CONCURS pentru ocuparea 
posturilor vacante de "INGI
NER ȘEF DISTRICT" la 
ocoalele silvice Brad, Dobra, 
Hațeg, llia, Orăștic și Retezat.

Concursul va avea loc în 
data de 20 decembrie 1999, 
ora 10, la sediul Direcției Sil
vice Deva. str. Mihai Viteazul, 
nr. 10.

Condiții de participare 
Absolvenți ai învățământului 
superior silvic ingineri 
silvici.

Cei interesați vor depune 
la Direcția Silvică Deva până 
cel târziu la 17.12.1999 urmă
toarele:

cerere de înscriere la 
concurs

diplomă de studii

Efti în Pagini Aurii, 
daci exifti.

Agenția Județeană 
pentru Ocupare și 

Formare 
Profesională 
Hunedoara, 

prin Centrul de Formare 
Profesională Deva, în 

colaborare cu Fundația 
pentru o Societate 
Deschisă România, 
organizează curs de 

secretar birotică informa
tizat, începând cu data de 
17.12.1999.

Informații la telefon 
217048, int. 221 sau 094 
935145 și la sediul 
AJOFP, Piața Unirii, nr. 2, 
et. II, camera 14.

S-C. PERFECT RENAISSANCE 
firmă producătoare de băuturi alcoolice 

ANGAJEAZĂ pentru județul Hunedoara 

AGENTI VÂNZĂRI
r

Condiții: O minimum studii medii; 
O auto personal.

C.V. se trimit la numărul de telefon 056/ 
218315 până la data de 15.12.1999.

V________ _________ ____ ___________/

----------------------------------------------------------\
AUonati-vă la “Cuvântul liber’

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai 
apropiat de dumneavoastră, IAR ABONA
MENTUL este calea cea mai avantajoasă de a 
intra în posesia lui.

NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONA
MENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER", iar dacă 
nu aveți abonament, solicitați factorilor poștali să 
vă facă.

Agenții economici și toți cititorii au posibilitatea 
să opteze pentru un abonament lunar, trimestrial, 
semestrial sau anual.

De reținut că de la 1 ianuarie 2000, datorită 
creșterii dramatice a prețurilor la hârtie, energie 
electrică, combustibili, redacția ziarului “Cuvântul 
liber” este obligată să crească prețul 
abonamentului lunar la 15.000 de lei, plus taxele 
poștale; prețul pe un trimestru este de 45.000 de 
lei, pe semestru de 90.000 de lei, iar pe un an de 
180.000 de lei, la care se adaugă taxele poștale. 
Chiar în aceste condiții, abonamentul rămâne cea 
mai economică cale de intrare în posesie a ziarului 
nostru.

FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se 
fac la ghișeele oficiilor poștale din județ, la factorii 
poștali, la firma RODIPET, în numerar și prin 
virament.

RĂMÂNEȚI CU NOU 
RĂMÂNEM A! DUMNEAVOASTRĂ.

IBauncai Agjiriicdlâi SA
Sucursala Hunedoara-Deva

vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ următoarele ferme 
proprietatea SC Sansere SA Sîntandrei:

- Ferma 7 Rapolt compusă din magazie de 
cărămidă și șopron în suprafață de 6820 mp; preț 
de pornire 397.946.520 lei.

- Ferma nr. 6 Uroi compusă din platformă de 
beton, cântar, grup social, grajd și stație de 
pompe în suprafață de 671 mp; preț de pornire 
606.233.970 lei.

- Ferma nr. 4 Sîntandrei compusă din clădire 
sediu, grup social, grajd animale, copertină, 
utilaje, în suprafață de 8871 mp; preț de pornire 
1.525.079.000 lei.

- Ferma 11 Uroi compusă din șopron și maga
zie în suprafață de 3886 mp; preț de pornire 
316.139.360 lei.

- Fermele 1, 2, 3 și sediul SC Sansere SA 
Sîntandrei, în suprafață de 32523 mp; preț de 
pornire 5.065.324.200 lei.

- Ferma 5 Pomi, în suprafață de 9312 mp; preț 
de pornire 783.441.720 lei.

- Stație pompe, bazin apă și puțuri forate în 
suprafață de 3445 mp; preț de pornire 
483.1 79.121 lei.

Licitația va avea loc în data de 15 decembrie 1999, 
ora 11, la biroul executorilor judecătorești de pe lângă 
Judecătoria Deva și se va repeta în fiecare zi de miercuri.

Informații la telefon 054/213911 - Banca Agricolă SA 
Deva.

http://www.paglnlauril.ro


CÂȘTIGĂTORII 
TOMBOLEI 

ANULUI

Concurs HAȚEEAIXIA - 6 decembrie 1999 
mii 1.000.000 leiCâștigători pre

1 Bacheru Carmen Aura Tg. Jiu
2 Prigoreanu Cristian Ohaba-Sibițel

3 Clep Dionisie Boita

4 Creț loan Nicolae Gurahonț

5 Grasu Sorin Apolo Deva

6 Popescu Gabriel Tg. Jiu

7 Nicooră Mariana Certeju de Sus

8 Stoica Nicolae Pianu de Sus

9 Costea Emilian Horea

10 Zepa Viorel Hațeg

11 Rus Monica Elena Luncoiu de Jos

12 Arghire Daniela Hațeg

13 Pinau Viorica Hațeg
14 Tompea Ana Pianu de Jos
15 Miron Gligor Deva
16 Ursoles Troian Alba lulia
17 Gruia Simona Jenica Rișculița
18 Ștefoni Margareta Pădița
19 Bogdănescu Gheorghe Hațeg
20 Vasiu Liliana Deva
21 Braicu Oana Călan
22 Breteanu Manuela Subcetate
23 Szabo Carmen Hațeg
24 Boabă Alina Hațeg
25 Breteanu Larisa Subcetate

Panasonic, Nokia, Philips, 
Siemens. Decoder GSM.

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă centru Orăș- 
tie cu grădină, pivniță, cen
trală gaze, preț negociabil. 
Tel. 241132,241501. (20593)

• Vând Dacia 1300, Orăș- 
tie, tel. 241987, după ora 16. 
(6413)

• Vând urgent Olcit Club, 
stare bună, an fabricație 
1990. Informații 656572, 
după ora 18. (8347)

• Vând tractor U650, plug 
și remorcă. Informații tel. 
094/969121(6466)

•Vând Dacia 1325/1992, 
perfectă, 1800 DM, nego
ciabil. Tel. 771481 (6467)

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

TOMBOLA ANULUI

Scrie-ți 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 In 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, 20.12.1999

-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 râmase vor intra șl 
In următoarele trageri la sorți.
Câștigătorii premiilor vor fi anunțați îp presă 
șl la posturile de radio.
Țombola se adreseazA numai persoanelor peste 18 ani.

BERE-TRADIȚIE Șl PUTEREI

Tel. 092258121. (20580)

• Vând, decodez și repar 
pe loc și foarte ieftin celu
lare GSM. Tel. 094/859958. 
(20588)

• Vând căței boxer. Tel. 
622197.(20597)

• Vând centrale termice 
automate încălzire centrală 
și apă caldă, pe gaz, second 
hand. Tel. 092281308. 
(20559)

• Vând utilaj italian nou, 
de produs paste făinoase, 
20 kg/h cu răcire și uscător 
încorporat, 6 matrițe, 9300 
DM. Tel. 054/226483. 
(20600)

• Vând capre, Orăștioara 
de Sus, nr, 74, familia Mun- 
teanu Saveta. (6411)

• Societate româno-ita- 
liană vinde vitrine frigorifice, 
congelatoare industriale, 
rafturi frigorifice, utilaje frig, 
cuptor de patiserie. Se 
decontează transportul în 
intervalul 15 noiembrie - 31 
decembrie. Pentru fiecare 
vitrină achiziționată se acor
dă gratuit o ladă congelator. 
Tel. 059/433352, 058/ 
733796,056/291495. (7744)

• Vând vacă, 6 ani, ges- 
tantă, luna 5. Informații 
Hărău, 133, tel. 232534 
(0651)

• Vând motor tăiat lemne, 
TN, tracțiune proprie, tel. 
648052(6412)

• Vând minigatere pentru 
bușteni până la 1 m dia
metru, model deosebit. Tel. 
094/613900. (OP)

• Nou! Tărâțe în amestec 
cu șrot de floarea soarelui, 
preț 1750 lei/kg, Hunedoara, 
bd. Libertății, nr. 2, tel. 054/ 
716237, între 9-18. (6362)

• Vând ușă garaj, raba
tabilă, 3 x 2,5 m. Preț 
convenabil. Tel. 225002,

. 229336.

OFERTE SERVICII
• Mai este o lună și veți 

completa o fișă fiscală. 
Sunteți pregătiți? DUAL vă 
oferă programul de salarii 
cu fișele fiscale și noile 
state de plată. Relații tel. 
230449. (7854)

• Angajez vânzătoare - 
chioșc alimentar. Telefon 
094/698205. (20659)

• Angajăm colaboratori 
pentru un domeniu de acti
vitate dinamic și diversificat 
care vă oferă posibilitatea de 
promovare. Salariul 300 
dolari/lună. Tel. 621446, 
092565828. (20581)

• Consumcoop Ilia anga
jează lucrător gestionar la 
magazinele din Brâznic, 
Gothatea, Gurasada, 
Visca. Condițiile de studii 
și stagiu prevăzute de 
Legea 22. Relații supli
mentare la tel. 234323 sau 
224 Ilia. (7884)

• Reparații tinichigerie
auto, preț negociabil, Aurel 
Vlaîcu, 63, tel. 217106 
(0653)___________________

• Firma ALTEX anga
jează șofer categoria B. 
Condiții: studii medii, cu
noștințe mecanică auto, 
experiență în domeniu, 
vârsta maximă 35 ani, 
domiciliul stabil în Deva. 
Acte necesare: CV, copie 
după actele de studii, 
fotografie recentă. înscri
eri prin fax: 033/230817 
sau prin poștă, str. Ștefan 
cel Mare, 6, Piatra Neamț, 
5600. Relații la 033/ 
210671, șef birou per
sonal.

DIVERSE
• Paul Maria desfășoară 

activitate de comerț con
form autorizației 17626, din 
29 11 1999, emisă în baza 
decretului-lege nr. 54/1990. 
(8350).

PIERDERI
• Pierdut CIV seria 

T0019782 pentru autoturis
mul Volvo FH12 eliberată de 
RAR Deva. Se declară nulă. 
(20596)

• Pierdut diplomă de cali
ficare pentru meseria de 
conducător auto, eliberată 
de Școala de șoferi Turni- 
șor-Sibiu. Se declară nulă. 
(20595)

COMEMORĂRI
• Se împlinesc 6 luni de 

■când scumpa noastră

NICULA MARI OARA
ne-a părăsit pentru totdeauna. 
Lacrimi și durere au rămas în 
sufletele noastre. Soțul Petru, 
fiica Adriana, ginerele Cristinel 
și nepoțelele Andreea și 
Lavinia. Comemorarea are loc 
în 12 decembrie 1999, ora 13, 
la Biserica din satul Țărățel. 
(6290)

Vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, mai 
I noros in prima parte a zilei. Izolat sunt posibile ploi slabe. 
| Vântul va sufla slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse 
■ între 5 și 9 grade, iar minimele între -4 și 0 grade Celsius. 
* Dimineața, în zonele joase se va semnala ceață. (A. Iursicsin)

SC Agrotronspori iSA Deva 
prin reprezentantul său legal convoacă ADUNAREA

GENERALĂ A ACȚIONARILOR în data de 23.12.1999, 
ora 10, având ca ordine de zi:

- Aprobarea punctului de vânzare pentru coloana 
transport auto Petroșani;

- Aprobarea punctului de vânzare pentru coloana 
transport auto Ilia;

- Diverse.

S.C. FAVIOR - VIDRA SA 
ORĂSTIE

str. Gh. Lazăr, nr. 2
vinde prin LICITAȚIE în fiecare joi, ora 12, ’ 

mijloace de transport auto, utilaje agricole etc. 
Relații suplimentare la sediul societății sau la 

telefon nr. 241560, int. 340 și 363.>> __ .*

în flagrant
Schimb de valută 

ilegal
în urma unei acțiuni orga

nizate de către lucrătorii Biroului 
de Combatere a Criminalității 
Economico-Financiare Deva, a 
fost depistat efectuând schimb 
valutar ilegal Sorin Dumitru Dumi- 
treasa din localitate. A fost sanc
ționat cu amendă contraven
țională de 100.000 de lei.

La furat
A fost depistat, în flagrant, 

Mantale Florin din Deva, de 23 de 
ani, în timp ce sustrăgea o an
tenă și o stație emisie - recepție 
din autoturismul Dacia 1310 
aparținând unui cetățean din 
Deva. Prejudiciul în valoare de 
1.300.000 de lei a fost recu
perat și restituit păgubașului, iar 

X___________ __ _____________

• S-au scurs doi ani de 
lacrimi și durere de când a 
trecut în eternitate, lăsând 
un gol imens în inimile 
noastre, scumpul nostru soț, 
tată, socru și bunic

col. (r) ENE LUCHIAN
Cuvintele sunt nepu

tincioase pentru a exprima 
durerea, dar atâta timp cât 
inimile noastre bat, îl vom 
păstra în suflete și va trăi 
mereu. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace. Fa
milia. (20590)

I
I
I
I 
I 

y

autorul furtului este cercetat în 
stare de libertate pentru săvâr
șirea infracțiunii de furt calificat.

Prostituție
Un obicei devenit actual 

pentru tot mai multe tinere fără 
ocupație, prostituția va rămâne 
probabil timo îndelungat un mod 
de a trăi. Acest lucru este ex
plicat și de cauze obiective 
care fac multe femei să se de
dea 1a asemenea practici.

De curând, în urma unei 
acțiuni organizate de către po
lițiști deveni în vederea pre
venirii și combaterii infracțiu
nilor de prostituție, au fost de
pistate și sancționate contra
vențional Horj Carmen, de 28 
de ani, din Satu Mare și 
Strinoiu Carmen, de 18 ani, din 
Hunedoara.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Poliției 

Municipiului Deva
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Viața politică

Reforma fiscală-o 
necesitate pentru 

România

SIDA ÎN VALEA JIULUI ÎN
ULTIMII 3 ANI A FĂCUT 30

DE VICTIME

Discutată de luni de zile 
relansarea fiscală se do
rește să devină realitate, 
motiv pentru care condu
cerea Organizației județene 
a PNL a pus un accent 
aparte în cadrul întâlnirii cu 
presa de la sfârșitul săp
tămânii trecute. Liderii PNL 
sunt de părere că a devenit 
obligatorie reforma fiscală, 
întrucât impozitele au ajuns 
la limita suportabilității, iar 
menținerea limitelor actu
ale va conduce la căderea 
a numeroase firme.

După ultimele discuții 
pe această problemă, reve
derea nivelului impozitelor 
se va face odată cu noul 
buget. în paralel se are în 
vedere elaborarea unui pa
chet de măsuri care să sti

După demisia din PNL, 
Virgil Boca s-a înscris 

la UFD
După demisia din PNL, 

Virgil Boca, fost viceprimar 
al municipiului Deva, s-a 
înscris în UFD. Decizia de a 
intra în UFD a fost luată 
acum câteva zile în urma 
unor discuții cu conducerea 
județeană și centrală a 
acestei formațiuni politice.

Odată cu înscrierea în 
noul partid, i s-a oferit func
ția de prim-vicepreședinte 
al Organizației Județene a 
UFD Hunedoara în semn

Președintele PUR vrea 
să qjungem la 

bunăstare
într-un mesaj adresat 

membrilor și simpatizanților 
Partidului Umanist din Ro
mânia cu ocazia zilei de 1 
Decembrie, președintele 
acestuia, prof. Dan Voicu- 
lescu, spune că este nece
sar să ne îndreptăm cu mai 
multă atenție asupra dimen
siunii sacre a Zilei Naționale 
a României. “Suntem ho- 
tărâți ca anul 2000 să aducă 
Partidului Umanist din Ro
mânia împlinirea aspirațiilor 
sale politice, printr-o pre
zență activă în Parlamentul

PNR nu este implicat în 
evenimentele de la Alba lulia

PNR precizează într-un 
comunicat de presă adre
sat redacției ziarului nostru 
că “nu a fost în nici un fel 
implicat în incidentele re
gretabile de la 1 Decem
brie prilejuite de Sărbătoa
rea Națională a României. 
Nu pot fi acceptate încer
cările de deturnare a sen
sului real al acestor inci
dente, subliniem regreta
bile, care au fost provocate 

muleze producția și ser
viciile, mica inițiativă pri
vată, precum și activitatea 
de export. Deși s-a cerut de 
către numeroase formați
uni politice reducerea fis
calității, în momentul când 
s-au creat condițiile nece
sare promovării acestei 
măsuri au existat reacții ne
gative - în context amintin- 
du-se UFD-ul, formațiunea 
politică ce s-a arătat cea 
mai vehementă împotriva 
intenției de reducere a 
fiscalității.

De asemenea, s-au 
mai făcut câteva referiri la 
Sărbătoarea Națională de 
la Alba lulia unde momen
tele create sunt nedemne 
de o asemenea zi.

Corne/ POENAR

de apreciere pentru activi
tatea politică desfășurată 
până în prezent în rândul 
PAC și ulterior în PNL. Ale
gerea UFD, a precizat dom
nia sa cu ocazia unei re
cente conferințe de presă, 
a fost determinată de do
rința de a participa la pro
movarea valorilor autentice 
ale democrației și îndrep
tarea actualei situații eco- 
nomico-sociale în care se 
regăsește România. (C.P.)

României - instituție funda
mentală a statului român, 
căreia, în cadrul unei coaliții 
majoritare, îi vom reda ade
vărata dimensiune. PUR 
este un partid responsabil și 
riguros, capabil să mobili
zeze populația activă, pentru 
a învinge minciuna, răul, co
rupția, ignoranța și a croi un 
drum liber vaîorilor autentice 
și pe această bază să ajun
gem la mult așteptata bună
stare”, a mai precizat preșe
dintele Dan Voiculescu. (S. 
POPA) 

de prezența unei persoane 
și în nici un caz nu au vizat 
reprezentanții armatei sau 
bisericii." De asemenea, în 
comunicat se mai sublini
ază faptul că PNR respinge 
totodată insinuările celor 
care, din motive obscure, 
doresc să implice Partidul 
Național Român într-o ac
țiune contra principiilor 
după care acționează 
acesta. (C. POENAR)

în urmă cu 2 ani, în Valea 
Jiului a luat ființă Asociația 
Anti-SIDA "Raza Soarelui", ca
re este o asociație nonguver- 
namentală cu personalitate ju
ridică și care are în evidență și 
reprezintă interesele a 91 de 
familii cu copii seropozitivi.

Cum ziua de 1 Decembrie 
este și Ziua Internațională Anti- 
SIDA, în data de 2 decembrie, 
în fața Casei de Cultură din Pe
troșani aproximativ 50 de per
soane, reprezentante ale fa
miliilor cu copii seropozitivi, au 
participat la slujba religioasă

De Sfânta Varvara artiștii Vâii Jiului 
au expus la Muzeul Mineritului

Artiști din Valea Jiului reuniți 
în cadrul Cenaclului “Simeza" 
s-au întâlnit la sfârșitul săptă
mânii trecute la Muzeul Mine
ritului din Petroșani unde au 
organizat o expoziție de icoane 
cu ocazia prăznuirii Sfintei 
Varvara. Astfel, la vernisajul 
din 3 decembrie de la Muzeul 
Mineritului, au expus: Eugen 
Bencău, Alexandru Benea,

Diplome de Fidelitate pentru 
cei ce își aniversează 

"Nunta de Aur"
Familiilor din municipiul Pe

troșani care în acest an împli
nesc 50 de ani de căsătorie li 
se va conferi de către Primăria 
orașului, potrivit HCL nr. 103/ 
1999, “Diploma de Fidelitate".

în aceste condiții Primăria 
municipiului Petroșani invită fa
miliile din acest oraș, care în 
acest an aniversează “Nunta 
de Aur” sau mai mult de 50 de 

SC “PANICOR” SA 
Hunedoara 

Angajează: DIRECTOR VÂNZĂRI
Interviul in data de 15.12.1999, ora 9, la sediul 

firmei din Hunedoara, str. Mihai Viteazul, nr.l. 
Relații la tel/fax: 054-713421.

■

Comunicat de presă
Primăria municipiului Deva aduce la cunoștința tuturor 

agenților economici și a persoanelor fizice faptul că este 
interzisă aruncarea sau depozitarea gunoaielor menajere 
stradale și a altor reziduuri pe străzi, în parcuri, în locurile 
de joacă pentru copii, în piețe, pe terenurile virane, pe 
malurile cursurilor de apă și în alte locuri neautorizate.

Transportul pământului, molozului, al reziduurilor și 
gunoaielor de orice fel se va face nurtiai pe traseul și la 
locurile stabilite de către Biroul Administrarea, întreți
nerea Drumurilor și Circulație Rutieră și Pietonală din 
cadrul Primăriei, camera 38.

în perioada 15 noiembrie 1999 - 15 martie 2000 se 
interzice executarea de săpături sau spargeri ale supra
fețelor carosabile, trotuare, zone și spații verzi în vederea 
efectuării de lucrări la rețelele subterane.

Nerespectarea celor mai sus.menționate constituie 
contravenție și se sancționează cu amendă în suma de 
4.000.000'- 10.000.000 lei.

Biroul Relații Externe, Mass-Media 
\____________________ >

La Campionatul Mondial de fotbal 
din anul 2002

Tragerea la sorți a echipelor de fotbal pentru Cam
pionatul din anul 2002, care se va desfășura în Japo
nia și Coreea de Sud, a hărăzit ca echipa României, 
cap de serie în grupa a Vlll-a, să aibă ca parteneri pe 
fotbaliștii din Italia, Ungaria, Georgia și Lituania. (N.T.)

oficiată întru pomenirea victi
melor făcute de virusul HIV. La 
această comemorare a parti
cipat și primarul municipiului 
Petroșani, Carol Schreter.

în Valea Jiului, la ora actuală, 
în evidența Asociației Anti-SIDA 
"Raza Soarelui", sunt înregistrați 
120 de copii și 15 adulți 
seropozitivi. Cu acest virus nu 
este de glumit, deoarece în ultimii 
3 ani în Valea Jiului a făcut 30 
de victime, 11 numai în acest an, 
deci prevenirea infecției cu HIV 
înseamnă evitarea situațiilor cu 
risc de infectare.

Carmen lovan, Daniela Pașca, 
Adrian Szuszer și Jan Vanko. 
Alături de artiștii amintiți a ex
pus și un grup de elevi de la 
Șc. Gen. Nr. 5 Petrila coor
donați de prof. Robert Hummel.

Tot dedicată zilei de 4 de
cembrie, Sf. Varvara, la Muzeul 
Mineritului din Petroșani a putut 
fi vizionată și o expoziție de 
medalii a domnului loan Velica.

ani de la căsătorie, la Biroul 
“Stare Civilă” pentru întocmirea 
listei beneficiarilor Diplomei de 
Fidelitate până cel târziu la 
data de 11 decembrie 1999 cu 
buletinul de identitate și certi
ficatul de căsătorie - se pre
cizează într-un comunicat re
mis în această săptămână de 
Primăria municipiului Petroșani.

Mihaela FĂGAȘ

I rimăria municipiului
Deva

Consiliul Local al municipiului 
Deva

Anunță amânarea selecției de oferte de preț 
pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal 
programată pentru data de 13 decembrie 1999.

Acțiunea se va desfășura la o dată ce va fi 
comunicată ulterior.

CM “IVI IM VEST” SA Deva
Cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr.9 bis

Organizează în data de 14.12.1999 analiza de oferte 
pentru achiziția unui copiator XEROX cu următoarele 
caracteristici minime:

f dimensiune copie A3/A4;
V viteza de copiere 20-30 copii/minut;
S tăvi alimentare: 2;
V volum lunar de copiere: min. 30.000 copii.
Ofertele tehnice și economice se vor depune la CN 

“MINVEST” SA Deva, serviciul investiții, până la data de 
13.12.1999, ora 14.

Informații suplimentare se pot obține la CN “MINVEST” 
SA Deva, serviciul investiții sau la telefon 054-213040, int. 150.

SC “PANICOR” SA Hunedoara
ANGAJEAZĂ pentru sucursalele din Hunedoara, Călan 

și Hațeg:
E> contabil șef;
E> economiști;
E> informaticieni;
E> șoferi;
E> agențl comerciali.
Interviul in data de 10.12.1999, ora 15, la sediul 

firmei din Hunedoara, str. Mihal Viteazul, nr.l.
Relații la tel/fax 054-713421.

Oameni în praeul disperării

Orașul Călan rămâne fără apă 
notabilă

începând din 7 decembrie 
1999, ora 12, orașul Călan riscă 
să rămână fără apă potabilă ur
mare a neachitării datoriilor S.C. 
Hidroterm Trans către SC Elec
trica SA Deva, în valoare de 5,1 
miliarde de lei. Potrivit adresei nr. 
1388 din 7 decembrie a.c., fur
nizarea energiei electrice către 
stația de pompe se va relua nu
mai în condițiile achitării în totalitate 
a datoriilor acumulate.

Autoritățile locale consi
deră măsura luată de către

GRĂDINIȚA DIN BARU VA AVEA 
ÎNCĂLZIRE!

în urma apariției în ziarul nos
tru nr. 2535 din 3 decembrie a.c. 

(a unei scrisori .semnate de un 
grup de părinți ai copiilor de la 
Grădinița din Baru prin care se 
semnala că grădinița din localitate, 
ce funcționează într-un aparta
ment cu trei camere de la parterul 
unui bloc, nu este încălzită în 
această perioadă a anului, pri
marul comunei, dl Marcu Popes
cu, face următoarea precizare:

“SC “Refractara” Baru a co
municat în scris primăriei prin 
două adrese din lunile septem
brie și, respectiv, octombrie 
a.c., că nu mai livrează agent 
termic la blocurile existente în 
localitatea centru de comună din 
motive tehnice și financiare (sta
rea precară a instalațiilor ter
mice de la nivelul agentului eco
nomic; furtul masiv de apă caldă 
din calorifere; neplata agentului 
termic de către un mare număr 
de loCc ‘ari), sumă ce se ridică 
la 54 milioane de lei.

în I igătură cu proiectul pe 
care nu-l achită primăria, men
ționat î > scrisoare, amintim că 
grădin, a nu figura cu nomi

Electrica Deva exagerată în 
condițiile în care de aproape 
trei luni de zile apa rece s-a 
livrat după un program redus 
de doar patru ore pe zi.

De asemenea, orașul Călan 
nu are în prezent nici un strop 
de căldură, singurele surse de 
încălzire - în apartamente, 
școli, spitale - fiind reșourile 
sau aerotermele care supra
solicită rețelele electrice con
ducând la riscul unor incendii. 
(C.P.) 

nalizare pentru instalarea unui 
cazan de încălzire, decât cei 5 
locatari de pe scara blocului. 
Pentru grădiniță ca să fie insta
lat un cazan de încălzire cen
trală, primul lucru necesar era o 
documentație pentru obținerea 
nominalizării cu cota de gaz 
aferentă pentru o centrală, lucru 
ce s-a obținut doar în data de 2 
decembrie a.c., nominalizare 
obținută direct de primarul co
munei. în continuare, urmează 
să se finalizeze proiectul de 
către I.P.H., lucru ce va dura 7- 
10 zile, până în 15 decembrie 
a.c., fapt ce a fost comunicat 
Inspectoratului Școlar Județean.

Precizăm și pe această ca
le că Primăria Bani a manifestat 
grijă pentru buna funcționare a 
școlilor din Petros, Baru, Livadia 
(în privința instalației de gaz, a 
aprovizionării cu lemne de foc, a 
asigurării reparațiilor necesare) 
și de aceeași atenție se va bu
cura și Grădinița din Baru care, 
în curând, va avea o centrală 
proprie de încălzire, ceea ce nu 
există la multe instituții similare 
din mediul rural din județ."

Ziar editat de CASA DE PRESĂ Șl EDITURĂ CUVÂNTUL LIBER - DEVA, Telefoane: 211275,212157,225904 (tipografie); Fax 218061, Tiparul, executat la Tipografia “Cuvântul liber" Deva


