
Lansare de 
carte

Miercuri, 15 decem
brie, de la ora 17,00, la 
Casa de Cultură Orăștie, 
are loc lansarea cărții 
“Noi nu suntem urmașii 
Romei”, scrisă de dr. Na
poleon Săvescu. Lansa
rea volumului - care pro
pune cititorului o altă in
terpretare a istoriei noas
tre, așa cum se poate de
duce din titlul său -, este 
organizată de Fundația 
Dacia Revival și Radio 
Color. (V.R.)
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jțk Banca 
'W internațională 

a Religiilor 
oferă persoanelor 

fizice
“DEPOZITE PE 
TERMEN" de 

•2 luni, cu DOBANDA 
de 57% pe an 

•3 luni, cu DOBÂNDA 
de 58% pe an 

prin unitățile sale din Deva, 
. Hațeg, Orăștie și Brad >

La Călan, focul 
disperării se 

amplifica
• Intr-un oraș cu 14.000 

de locuitori, doar 2500 au 
locuri de muncă; • Mamu
tul industrial de ieri s-a 
rupt în 12 bucăți (societăți 
comerciale pe acțiuni), în 
care mai lucrează 1700 de 
oameni față de 6500 în 
urmă cu puțini ani; «Cu o 
rată a șomajului de 24 la 
sută, Călanul se situează 
pe primele locuri în județ 
(tristă performanță!); • 
Siderurgiștii trăiesc cu sa
bla lui Damocles deasu
pra capului: dacă nu-și 
achită în cel mai scurt 
timp măcar o parte din da
toriile pentru gaz metan și 
energie electrică, li se 
oprește alimentarea; •Tu
bul de oxigen necesar su
praviețuirii ar fi termina
rea și punerea în funcțiu
ne a instalației de turnare 
a tuburilor din fontă duc
tilă, însă lucrarea trenea
ză; *Cu jalba în proțap la 
putere.

Vădit lucru, orașul Călan 
trăiește cea mai acută dramă 
din existența sa. Poate cea 
mai mare din județul Hunedoa- 

X__________ __ __________  

ra. Lipsa locurilor de muncă, 
prin restrângerea drastică a 
activității combinatului, pe 
umerii căruia s-a sprijinit din- 
totdeauna urbea, privarea to
tală de căldură și apă caldă a 
locuitorilor orașului, la vremea 
când intrarea României în Eu
ropa atinge temperaturi ma
xime, starea precară din insti
tuțiile de sănătate și învăță
mânt, menite să asigure sănă
tatea fizică și morală a gene
rațiilor de mâine etc., etc. am
plifică de la zi la zi disperarea 
celor din Călan.

Zilele trecute, liderii sindi
caliștilor din cele 12 societăți 
comerciale constituite pe 
scheletul osificat al fostului 
mare combinat, devenit SC Si- 
dermet SA, altminteri oameni 
liniștiți și răbdători, au venit la 
județ să-și expună of-urile. Ei 
s-au întâlnit cu reprezentanți 
la vârf ai Prefecturii, Consiliului 
județean, Comisiei de Dialog 
Social, Sucursalei Teritoriale 
Hunedoara a FPS. Liderul Sin
dicatului Liber "Victoria"

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 8)

Summitul de la Helsinki ne dă o șansă istorică 

Important este să o 
fructificăm din plin

Acceptându-ne la negocieri, în vederea aderării la Uniunea 
Europeană, summitul de la Helsinki ne-a deschis și ne-a arătat 
drumul pe care să mergem pentru a nu mai fi considerați rătăciți 
și debusolați ca până acum. Momentul oferit nouă, alături de 
ceilalți acceptați la negocieri, este o șansă istorică după care, 
dacă vom ști să o fructificăm profitabil, ne vom regăsi locul și rolul 
meritate în cadrul Comunității Europene. Mersul evenimentelor și 
cursul istoriei ne sunt, deocamdată, favorabile, însă drumul până 
la integrare pare destul de lung și anevoios de străbătut, cerând 
eforturi, mai ales în plan economic, preocupare constantă și 
susținută pentru atingerea standardelor europene în toate 
domeniile. Opțiunea pentru integrare întrunește adeziunea largă a 
românilor, această aspirație fiind exprimată nu de azi de ieri.

Referindu-se la o asemenea cerință, fostul premier Stolojan 
afirma de curând că România nu îndeplinește în prezent nici un 
criteriu din cele impuse în vederea integrării în Uniunea 
Europeană. în acest context s-a făcut remarca potrivit căreia 
"Esența economică a integrării este de a crea o piață imensă pe 
care să circule liber produse, servicii, forța de muncă, capitalul și 
de a se impune competiția". Firește că nu mai puțin importante 
sunt măsurile pentru reformă, în special privind privatizarea, de 
stabilizare monetară și de creștere a exporturilor, dar și cele de 
ordin social, unde guvernanții, cei care sunt și cei care vor urma, 
au un cuvânt decisiv. Cu certitudine că admiterea la negocieri nu 
înseamnă automat și integrarea, obiectivele stabilite în acest 
sens obligându-ne la performanțe economico-sociale, inclusiv la 
alinierea legislației. Cu alte cuvinte, în plan intern avem o mulțime 
de treburi de realizat, care să ne scoată cât mai repede din 
sărăcie, din dezamăgire și umilințe. Atâta vreme cât peste o 
treime dintre români se află sub pragul sărăciei, asta însemnând 
că au un venit lunar situat undeva sub 20-30 de dolari, este greu

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 3)

Prime de Crăciun pentru | 
minerii din Valea Jiului
Conform prevederilor 

contractului colectiv de 
muncă, încheiat între CNH 
Petroșani și LSM "VJ" pen
tru '99-2000, de acorda
rea adaosurilor salariale 
cu ocazia zilei de Crăciun 
va benefica numai perso
nalul ce are calitatea de 
angajat al CNH Petroșani 
la data de 1.XII.99. Cuan
tumul net al adaosului 
acordat este de un milion 
lei pentru întreg personalul 
și este calculat pentru peri
oada 1 septembrie - 30 
noiembrie '99. Cuantumul

efectiv al adaosului se de
termină proporțional cu 
timpul lucrat de salariat în 
perioada amintită, adică 
89 de zile.

Minerii care au absen
țe nemotivate nu vor be
neficia de adaosul indivi
dual după cum urmează: 
la o absență nemotivată 
adaosul va fi diminuat cu 
25%, la 2 absențe nemo
tivate adaosul va fi dimi
nuat cu 50%, iar de la 3 
absențe minerul nu mai 
beneficiază de acest 
adaos. (M.F.)

"Ziua presei la 
liberali"

în preajma sărbătorilor de 
iarnă, conducerea Organizației 
județene Hunedoara PNL a 
venit cu o inițiativă lăudabilă, 
organizând la Deva - vineri, 10 
decembrie a.c. - o întâlnire 
sugestiv intitulată "Ziua presei 
la liberali", la care au participat 
reprezentanți ai mass media

din județul nostru. Cu acest 
prilej dl Simion Molnar, vice
președinte al PNL Hunedoara, 
șef al biroului de presă, a în
mânat, într-o ambianță plăcută, 
“Diploma de excelență" și câte 
un cadou simbolic oferit de 
către firma Vigor din Orăștie. 
(N.T.)

Vând:
Gumari pe rulmenți, lame de bărbierit din 

plastilină, balcon detașabil și cimpoi electronic.

fierul l/laicu ’ (Otâtifo? a îm/t/ini/

NV ele ft/tu fie exliletilfi Privind int wi cu mândrie
Absolvenți și dascăli dc ieri 

și de azi au devenit sâmbătă (11 
decembrie) oaspeți de suflet ai 
Liceului Teoretic “Aurel 
Vlaicu” din Orăștie, la cea de-a 
80-a sa aniversare. Școala și 
elevii săi au îmbrăcat haine de 
sărbătoare pentru a-i întâmpina 
pe toți aceia care și-au asumat 
gestul de a redeveni fie și pen
tru câteva clipe “învățăcei”.

Odată cu binecuvântarea 
preoților (în frunte cu proto
popul Ionel Dumbravă) care 
au oficiat slujba religioasă din 
fața liceului, numeroșii invitați 
și-au strămutat simbolic gân
durile și pașii spre trecut, in
vocând momente dragi și de 
neuitat din viața de elev al 
unei școli ce și-a câștigat pe 
parcursul anilor un bineme
ritat prestigiu. Merite subli

niate și de primarul munici
piului Orăștie, losif Blaga ("cel 
mai important lăcaș de învă
țământ și de spiritualitate 
românească din Orăștie"), de 
inspectorul general adjunct al 
Inspectoratului Școlar jude
țean, Simion Molnar ("unitate 
reprezentativă din rândul su
telor de unități școlare ale 
județului") și de directorul 
instituției aniversate, Traian 
Jurchela ("liceul "Aurel 
Vlaicu" a marcat viața Orăș- 
tiei în acest ultim veac al mi
leniului."). Că aprecierile fă
cute nu sunt vorbă-n vânt au 
dovedit-o chiar cei aflați în 
sala festivă a liceului, prin “sta
tutul” profesional și social al 
fiecăruia, prefigurat pentru 
rnulți încă de aici, unde gene
rați de dascăli au învestit rând

pe rând în copii nu doar învă
țătură și educație, ci și mult 
suflet... "Le datorez dascălilor 
mei - mărturisea ziaristul 
Cornel Nistorescu, absolvent 
al liceului - nu multa știință 

Așa a început aniversarea celor 80 de ani de existență a 
Liceului “Aurel Vlaicu1' din Orăștie...

de carte, că până la urmă au 
vărsat din ea atât cât putea 
încape și atât cât aveau timp 
în orele de curs, ci dorința de 
a învăța, respectul față de 
carte și respectul față de

Foto: Traian MÂNU 

valorile morale; acestea au 
fost fundamentale și mi-au 
fost de folos în viață și pentru 
asta le sunt dator ". Pentru cei 
care practic ”au viețuit în 
clădirea liceului”, petrecând 
zeci de ani în fața și apoi în 
spatele catedrei - avându-l 
sâmbătă ca “exponent” pe 
profesorul Petru Baciu - în
cărcătura emoțională a unor 
asemenea momente a fost cu 
atât mai semnificativă. Pre
zentul vine și el cu “asigură
rile” sale - prin glasul elevilor 
Alin Tuhuț și Diana Cristea -, 
ducând ștafeta valorii mai de
parte : "La fel și noi, ca vii
tori absolvenți, vom ieși pe 
porțile liceului optimiști, bu
curoși și mândri, vom conti
nua pe drumul vast al cu
noașterii, vom zbura prin 

viață, dar totdeauna ne vom 
aminti că am fost cândva 
elevi ai liceului "Aurel 
Vlaicu". N-au lipsit de la săr
bătoarea instituției orăștiene 
nici prietenii din Vârșeț 
(Iugoslavia), elevii și profesorii 
dc la școala înfrățită de aici 
participând cu gândul, cu cu
vântul și cu fapta la programul 
întregii manifestări.

Aniversarea s-a întregit 
cu un spectacol de muzică, 
dans și poezie susținut de 
elevii liceului și cu două ex
poziții, una cuprinzând cărți 
publicate de foști elevi și fo- 
todocumente (începând 
chiar cu primii ani de exis
tență ai școlii), iar cealaltă 
fiind destinată artei plastice.

Georgeta BÎRLA

ROMCOM
■ ■■ ■■■■■
magazin Flamingo

Alcatel One 

Touch Easy HF
^09



Cuvântul liber f Sport 14 DECEMBRIE 1999

Grupele din preliminariile
CM 2002

Săptămâna trecută (marți, 
7 decembrie), “Internațional 
Forum” din Tokyo a fost gazda 
tragerii la sorți a preliminariilor 
pentru Campionatul Mondial de 
fotbal ce se va desfășura în 
anul 2002 și va fi găzduit de 
Japonia și Coreea de Sud. Tra
gerea la sorți a fost condusă 
de Michel Zen - Rufinen, secre
tarul general al FIFA, iar bilele 
au fost scoase din urnă de 
fosta mare vedetă mexicană, 
Hugo Sanchez, și de campionul 
de sumo, Konishiki. Tricolorii vor 
da “bătălia" pentru Asia cu re
prezentativele Italiei, Lituaniei, 
Ungariei și Georgiei, ce compun 
grupa a 8-a.

lată cele două faze ale 
preliminariilor în faza I, în fiecare 
grupă se va juca sistem turneu, 
tur-retur, câștigătoarele celor 9 
grupe calificându-se direct la 
turneul final, în timp ce echipele 
clasate pe locul 2 vor merge ța 
“baraje". în faza a ll-a se va 
efectua tragerea la sorți, a celor 
patru meciuri de baraj euro
pean, învingătoarele calificându- 
se și ele la CM. A 9-a echipă, 
care nu va fi trasă la sorți, va 
juca “baraj” contra reprezen
tantei Asiei, învingătoare a “ba
rajului" dintre echipele de pe 
locul 2 în cele două grupe ale 
ultimei faze asiatice

După câte se cunoaște 
până acum, punerea la punct a 
programului meciunlordin grupa 
a 8-a s-ar putea efectua la Bu
dapesta de unde oficialii fede
rațiilor au primit încă de la Tokyo 
oferta forului de specialitate 
ungar. Ședința de programare a 
meciurilor din această grupă 
urmează să aibă loc în a doua 
jumătate a anului 2000.

Sabin CERBU
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Iugoslavia 

Rusia 
Elveția 

Slovenia 
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Luxemburg

Olanda 
Portugalia 

Irlanda 
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Estonia 
Andora
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Cehia 

Danemarca 
Bulgaria 
Islanda 

Malta 
Irlanda de Nord 
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Suedia 
Turcia 

Slovacia 
Macedonia 

Moldova 
Azerbaidjan
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Norvegia 
Ucraina 
Polonia 

Țara Galilor 
Belarus 

Armenia
v_______________________/
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Belgia 
Scoția 

Croația 
Letonia 

San-Marino

Componența grupelor la 
turneul final al 
Campionatului 
European 2000

Grupa A ' Grupa B 1

Germania
România 

Portugalia 
Anglia

\ J

Belgia
Suedia
Turcia
Italia

\________ ___________ 7

L Grupa C Grupa D t
Spania

Norvegia 
Iugoslavia 
Sloveniav_____ _ '____ y

Olanda 
Cehia 

Franța 
Danemarca

< y

lată și planificarea jocurilor tricolorilor noștri: 
România - Germania (la 12 iunie), România - 
Portugalia (17 iunie) și România - Anglia (20 
iunie).

Campionatul Mondial 
de handbal feminin

Am rămas doar cu 

calificarea la 
Olimpiadă

După ce joi echipa națio
nală a României a învins Mace
donia și s-a calificat în semi
finale și implicit la Jocurile Olim
pice Sydney 2000, sâmbătă și 
duminică fetele au avut și 
șansa obținerii unor medalii la 
Campionatul Mondial Norvegia 
1999. Din păcate, lipsa de ex
periență a tinerei noastre 
echipe, ghinionul și prestația 
dezastruoasă a unor arbitre au, 
făcut ca echipa noastră să 
rămână cu sacul doar pe ju
mătate plin, România pierzând 
a’tăt semifinala cu Franța (17- 
18) cât și finala mică cu Austria 
(28-31 după prelungiri).

România: Luminița Huțu- 
pan, Carmen Amariei, Mihaela 
Ignat, Steluța Luca, Aurelia 
Stoica, Valentina Cozma, 
Cristină Vărzaru, Alina Dobrin, 
Marinela Pătru.

Clasamentul final al 
Campionatului Mondial: 1 
Norvegia; 2 Franța; 3. Austria; 4. 
România; 5. Ungaria; 6. Dane
marca; (aceste prime șase cla
sate s-au calificat pentru Jocu
rile Olimpice Sydney 2000). (C.M.)

x._______________________ >

TURNEU AMICAL DE HANDBAL 
FEMININ
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Bosnia- 
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ROMÂNIA 
Italia 

Lituania 
Ungaria 
Georgia
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Germania
Anglia
Grecia 

Finlanda 
Albania

% 4

O stupă 
echilibrată
Emeric lenei, selecțio

nerul naționalei României: 
“Avem în față o grupă echi
librată. Ordinea valorică mo
mentană va însemna o bătălie 
pentru locul 1 ce se va da 
între Italia și România. Faptul 
că suntem iarăși într-o grupă 
cu Ungaria nu este pentru 
mine deloc o bucurie... între 
noi și italieni se va disputa 
calificarea la Campionatul 
Mondial."

Dino Zoff, selecționerul 
reprezentativei Italiei: “Pe hâr
tie pare o grupă accesibilă. 
Singurul pericol este România, 
o echipă demnă de tot res
pectul. Lucrul pe care trebuie 
să-l facem este să nu subes
timăm restul adversarilor. Asta 
duce la deconectare."

Cristl Bivolaru, secretar 
general al FRF: “Nu ne putem 
plânge, deși erau grupe mai 
aocesibile. Mai mult ca sigur, 
bătălia pentru primul loc se va 
da între noi și italieni. Sigur, la 
cotele de pariuri ei sunt fa- 
voriți, dar sper să demon
străm că ascensiunea noas
tră din ultimii ani nu este în
tâmplătoare... Duelul latin 
dintre noi și italieni va capta 
atenția, fără a bagateliza cele
lalte echipe..."

Lucescu 
consideră sortii 1 

favorabili
Mircea Lucescu, renumit 

tehnician, bun cunoscător al 
fotbalului italian: “Am avut o 
tragere la sorți favorabilă și 
consider că România pornește 
cu șansa întâi. Când spun asta, 
mă bazez pe faptul că Italia nu 
mai este campioana mondială 
pe care am eliminat-o din preli
minariile pentru europenele din 
'84. Naționala Italiei traversează 
în ultimii ani momente favorabile 
cauzate de tot felul de 
schimbări, atât la'nivelul an
trenorilor, cât și al jucătorilor”.

Gheorghe Hagi, căpita
nul tricolorilor: "Este cea mai 
grea grupă pe care am avut-o 
în ultima vreme. în afară de 
Italia, nici celelalte echipe nu 
sunt de neglijat. Au făcut pro
grese deosebite în ultima peri
oadă. Oricum, jocul nostru se 
pretează la cel al italienilor 
Am jucat bine împotriva lor. 
Putem trece de ei."

Ladislau Boloni: “Hai să 
fim optimiști. Avem o serie mai 
norocoasă decât altele. Pu
tem ocupa, în cel mai rău caz, 
locul doi. Am fost mereu nașii 
italienilor, ca de altfel șî ai en
glezilor. Avem aceleași șanse 
la locul întâi, ca și Italia."

România are 
prima șansă

Bertalan Bicskei. se
lecționerul Ungariei: “Pu
tea fi o grupă mai grea, 
precum cea a Germaniei. 
Dar și una mai ușoară, cu 
Austria România are pri
ma șansă și imediat ur
mează Italia. Sper să ne 
calificăm pentru că am 
antrenat în Coreea și știu 
locurile."

Gică Popescu: “Nu știu 
dacă până atunci voi mai fi 
la echipa națională. Cred 
însă că avem parte de o ' 
grupă echilibrată, în care 
un rol important îl vor juca 
și cele trei formații consi
derate de umplutură."

Viorel Moldovan: “în 
acest moment, conside
răm că avem resurse să 
învingem reprezentativa 
Italiei. Au trei titluri mon
diale, dar în palmares, ori 
acum ultimul cuvânt va fi 
spus pe gazon."

Luigi di Biagio: "Româ
nia e unul dintre cei mai 
grei adversari pe care i-am 
avut în ultimii ani. Au o par
titură perfectă construită 
de-a lungul anilor."

Săptămâna trecută la Sala Sporturilor din 
Deva s-au disputat ultimele jocuri din cadrul 
turneului amical de handbal feminin. Acest 
turneu a reunit echipe de mare valoare com
ponente ale Ligii Naționale, precum și o echipă 
din divizia A. Evoluția-echipei devene s-a 
ridicat și de această dată la nivelul așteptărilor 
obținând rezultate frumoase și oferind pu
blicului jocuri spectaculoase.

U. Remin Deva - RAT 
Antilopa București 2 5-21

După cum era de așteptat, jocul disputat în 
compania RAT Antilopa București, echipă ce 
activează în Divizia A, nu a creat nici un fel de 
probleme handbalistelor devence. Extrem de 
degajate și'sigure pe joc, elevele prof, loan 
Mătăsaru și prof. Marcel Șerban au transformat 
această întâlnire într-un.adevărat spectacol. Mult 
mai experimentată și mai valoroasă, echipa Univ. 
Remin Deva s-a impus în teren din primul minut 
al jocului, conducând în permanență pe tabela de 
marcaj.

Prima repriză s-a derulat într-un ritm alert, 
acțiunile sportivelor devence fiind în mare parte 
fructificate. Astfel, în min. 11 scorul era de 7-4 în 
favoarea gazdelor, în min. 16 devencele s-au 
desprins la 4 goluri diferență, realizând 9-5. 
Aceeași diferență s-a înregistrat și la pauză, 
scorul fiind 16-12.

Pe parcursul reprizei a doua, echipa Univ. 
Remin, aflată într-o continuă ascensiune, a 
comis totuși unele greșeli în apărare și în jocul 
pozițional. Totuși diferența mare de puncte a 
permis antrenorilor să ruleze întregul lot de 
jucătoare.

Marcatoare: Melinda Toth, Floare Buda 5 
goluri; Codruța Zavragiu, Laura Crăciun, Oana 
Catargiu, Lăcrămioara Alunge câte 3; Simona 
Bozan 2 și Cristina Cârnu 1 gol.

U. Remin Deva - U. Ursus 
Cluj 23-23

Deși amicală, întâlnirea dintre Univ. Remin 
Deva și Univ. Ursus Cluj, ambele echipe de Ligă 
Națională, a adus în tribunele Sălii Sporturilor din 
Deva numeroși suporteri ai echipei gazdă. 
Jucătoarele de la Univ. Remin Deva au făcut 
unul dintre cele mai bune jocuri din turneu, 
oferind publicului un meci spectaculos și ten
sionat.

"Primele minute ale meciului au aparținut în 
întregime oaspetelor care au reușit să înscrie 
până în min.7 nu mai puțin de 3 goluri. Clujencele au 
beneficiat în minutul următor de o lovitură de la 7 
m, aruncare apărată însă de Simona Bistriceanu și 
ocazie de contraatac a gazdelor, acțiune mate
rializată de veterana Simona Bozan 1-3.

Profitând de câteva greșeli ale adversarelor, 
devencele au reușit să apropie scorul, redu
când din diferență și realizând 3-4 în min. 11,5-6

în min. 20, 7-8 în min. 25. Mult așteptatul gol al 
egalării a venit în min. 27 prin Melinda Toth, 
scorul devenind 9-9. Aceeași jucătoare, printr-o 
excelentă aruncare din afara semicercului de 9 
m, aduce egalul la pauză 10-10.

Repriza a doua mult mai echilibrată s-a desfă
șurat aproape în întregime de la egal la egal, puține 
fiind momentele în care U. Ursus Cluj s-a desprins 
la cel mult 2 goluri diferență. Rezultate egale pe 
tabela de marcaj s-au înregistrat în min. 39 13-13, 
min. 40 14-14, min. 54 21-21, min. 57 22-22. într-o 
atmosferă incendiară creată de publicul devean, 
oaspetele ratează o lovitură de la 7 m, moment de 
contraatac pentru devence care înscriu 23-22. în 
ultimul minut de joc balonul ajunge iar în poarta 
Univ. Remin Deva, scorul devenind astfel 23-23.

Marcatoare: Melinda Toth 7; Cristina Cârnu 6; 
Laura Crăciun, Lăcrămioara Alunge câte 3; 
Codruța Zavragiu 2; Simona Bozan, Floare Buda 
câte 1 gol.

“U.” Remin Deva - 
Oltchim Rm. Vâlcea 20-23

întâlnirea între echipa gazdă și campioana 
națională a constituit practic finala turneului, 
rezultatul urmând a decide locurile I și II ale cla
samentului. Oaspetele au început în forță și în 
minutul 9 se desprinseseră deja la patru goluri 
diferență (5-1), avantaj pe care l-au menținut 
constant până în minutul 26 când tabela indica 13- 
9. Spre finalul reprizei studentele au avut o reve
nire și s-au apropiat la doar două goluri: 13-11.

Debutul reprizei secunde a însemnat conti
nuarea evoluției bune a elevelor prof, loan 
Mătăsaru și Marcel Șerban, în minutul 40 deven
cele reușind egalarea: 16-16. La acest scor 
campioanele s-au mobilizat și au reușit din nou 
desprinderea 16-19 (min. 47), pentru ca stu
dentele să se apropie din nou la un singur gol: 
20-21 (min. 54). La acest scor în minutul 56 U. 
Remin a beneficiat de o lovitură de la 7 m, dar 
Melinda Toth a irosit posibilitatea de egalare. in 
consecință, vâlcencele au speculat căderea 
psihică a gazdelor și și-au asigurat victoria (20- 
23) și locul I în cadrul acestui turneu.

* * *

La încheierea turneului , ing. Gheorghe 
Crișan, președintele Asociației Sportive Uni
versitatea Remin Deva ne-a declarat: "A fost un 
turneu cu participarea unor echipe foarte pu
ternice și echilibrat ținând cont de faptul că cele 
8 jucătoare de la Oltchim, componente ale lotului 
național, nu au fost prezente."

"Scopul acestui turneu a fost bineînțeles pre
gătirea echipei pentru returul campionatului Ligii 
Naționale. Jocul mai trebuie pus la punct și eli
minate lipsurile echipei. Mulțumim pe această cale 
sponsorilor care au făcut posibilă realizarea 
turneului, EM Vețel, DJTS, SC Firas SRL, SC Ge- 
mi'na SRL, Contransimex Vest și SC Agrocompany 
SRL” a declarat prof. I. Mătăsaru, director tehnic.

Cristina CÎNDA 
Ciprian MARINUȚ
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' Important este 
să o fructificăm 

din plin
(Urmare din pag.1)

este greu de crezut că putem 
I emite vreo pretenție de inte- 
I grare. Nici speranța că cei 
: circa 4 miliarde de dolari care 
' ni se vor acorda fără să mai 
; fie rambursați ne vor scoate 

din impas nu ne îndreptă- | 
țește să rămânem mereu în i 

I așteptarea de ajutoare ex- 
| terne, oare sunt abil mani- 
| pulate în folosul unor “be

neficiari".
Ideea președintelui 

Constantinescu după care 
am săpat tunelul și ne mai ră
mâne doar să-l amenajăm și 
betonăm, nu înseamnă că am 
ajuns să vedem și lumina de 
la capătul lui. Desigur.că bu
năvoinței statelor comunitare 
de a ne recupera trebuie să- 
i răspundem prin aplicarea 
politicilor UE. Dacă industria și 
agricultura românească tind 
să cadă continuu, reforma în 
concepția actualei puteri în
semnând, în numele închiderii 
găurilor negre, doar supri
marea de capacități produc
tive și de locuri de muncă, 
sunt prea puține semnale că 
vom reuși să devenim com
petitivi, să ne măsurăm for
țele cu firmele occidentale. 
Zadarnic s-a vorbit despre 
relansare și despre macro- 
stabilizare, deoarece practica 
și realitatea arată ciî totul alt
ceva în fapt. Cu vorbe goale 
și cu promisiuni deșarte nu 
este de imaginat că vom ieși 
curând din crizele ce au pus 
stăpânire pe țară și pe viața 
românilor. Dacă programele 
de guvernare nu au coerență 
și forță să mobilizeze resur
sele interne și vom rămâne 
tot în postura de importatori, 
deci o piață de desfacere, 
rămâne să ne consolăm că și 
anul electoral 2000 nu va re
prezenta eu nimic mai mult 
decât cei de după 1989, el 
fiind tot un an de eșuare în 
planul reformelor și al nive- 

Jului de viață._______________?

S-a înființat 
asociația 

“Segesvari 
Nicolaie Pavel”

Cu siguranță hunedorenii 
nu l-au uitat pe fostul sub
prefect de Hunedoara, Nico
laie Pavel Segesvari. Și cum , 
s-ar fi putut întâmpla așa? 
lată că la câteva luni de la 
moartea acestuia a luat ființă 
o asociație care-i poartă nu
mele. 46 de membri fondatori 
și-au adus contribuția la reali
zarea acestui obiectiv care 
să ne mențină vie amintirea 
fostului subprefect. Iosif 
Kissely a fost desemnat pre
ședintele asociației “Seges
vari Nicolaie Pavel". Scopul 
propus este de a transforma 
în bun comun valorile cuîtu- 
ral-istorice locale și educarea 
tinerilor. De asemenea se do
rește acordarea de burse și 
ajutor material elevilor, co
piilor din familiile nevoiașe, 
organizarea de concursuri, 
simpozioane, restaurarea 
monumentelor istorice. Aso
ciația își mai propune înfiin
țarea de biblioteci și video- I studiouri, editarea unor pu
blicații periodice. Orice per
soană care acceptă scopu
rile asociației și contribuie la 
realizarea lor poate deveni 
membru.

Sorina POPA
*_________________________________ z

Așadar, România face 
un pas însemnat spre atât 
de mult dorita integrare eu
ropeană. La summit-ul ce
lor cincisprezece de la 
Helsinki, prin unanimitate 
de voturi, țara noastră a 
fost invitată să adere la 
Uniunea Europeană cu 
șanse egale, alături de alte 
state de pe harta bătrâ
nului continent, dispărând 
astfel zona gri. Au fost ne
cesari zece ani ca Româ
nia să depășească greu
tăți care la un moment dat 
păreau insurmontabile, să 
îndeplinească condiții 
după condiții pentru a fi ac
ceptată la negocierile de 
aderare. Nu ne așteptam 
să fie ușor pentru a trece 
de la un sistem social-po
litic la altul, a pune bazele 
unor instituții democratice 
și ale unei economii de 
piață. Au fost zece ani de 
ezitări politice, uneori de 
nepricepere, dar și de du
rere mai ales pentru acest 
popor al nostru ajuns într- 
o stare de debusolare 
totală. De aceea, nu e de 
mirare că ultimul sondaj de 
opinie efectuat ne arată că 
la această oră doar 61 la 
sută dintre români mai îm
brățișează ideea de ade

Nu scăpa din ochi 

oferta 
care vine 

o dată la 
o mie de ani!

Intră în noul mileniu la volanul unui |nissan| Almera!

Abonează-te la CONNEX până la 3I decembrie I999 șl poți câștiga una din cele
7 mașini Nissan Almera!

Ai 3 luni de abonament gratuit și telefoane de calitate la prețuri speciale!

O dată la o mie de ani te întâlnești cu asemenea ofertă! N-o scăpa din ochi!

rare la Uniunea Europeană. 
Același lucru se întâmpla 
și se întâmplă și în țări 
aflate înaintea noastră în 
centrul continentului - Po
lonia, Cehia, Ungaria, Slo
venia.

Un pas 
spre 

consensul 
politic

Acum, după întâlnirea 
de la Helsinki, știm încotro 
mergem. Ar fi cazul și al 
unui pas necesar spre 
consensul politic pentru 
toate forțele din România. 
Oricine s-ar succeda la 
putere de-acum înainte nu 
poate face abstracție de 
integrarea în Europa. Sun
tem un popor european și 
nu putem trăi în afară de 
Europa. Toate partidele po
litice au îmbrățișat ideea 
integrării. Semnificativă 
este în acest sens chema
rea președintelui Emil

Constantinescu de contu
rare a efortului național co
mun. O chemare venită 
cam târziu, dar, totuși, 
bine venită pentru că scoa
te în evidență eforturile fă
cute în acest sens de for
țele politice ce s-au succe
dat din '90 încoace la con
ducerea României, de fos
tul președinte, Ion Iliescu.

Fără îndoială, eforturile 
oamenilor țării de acum 
înainte nu vor fi deloc mai 
mici, populația va suferi în 
continuare, dar va ști pen
tru ce. în eforturile noastre 
vom fi ajutați de Uniunea 
Europeană care timp de 
cinci ani ne va acorda fon
duri nerambursabile de 
aproximativ 4 miliarde de 
dolari. Va exista o comisie 
mixtă de experți - români 
și străini - care vor alcătui 
programe de dezvoltare 
pentru o cheltuire corectă 
a banilor ce vor veni din 
partea Uniunii Europene. 
Cele mai importante pro
grame vor fi cele legate de 
ridicarea nivelului de trai al 
populației și de dezvolta
rea infrastructurii. Să spe
răm că vom avea tăria mo
rală să le ducem la bun 
sfârșit!

Minei BODEA

Viitorul S ■ n * tino

VA FI GAZ METAN LA 
GURASADA?

în comună încălzirea 
locuințelor se face tot cu 
lemne, iar prepararea hra
nei și cu ajutorul buteliilor 
cu gaz lichefiat. 170 de gos
podării au solicitat introdu
cerea gazului metan. Pri
măria Gurasada a trecut la 
executarea proiectului pen
tru acest obiectiv. Cetățenii 
și-au achitat și partea lor 
pentru introducerea gazului 
metan. Autoritățile locale 
au motivat necesitatea 
realizării acestui obiectiv 
prin aceea că lemnele de

în anul 2000

15 zile de vacanță de vară pentru 
minerii din Valea Jiului

In ultima ședință a Con
siliului de coordonare liderii 
minerilor din Valea Jiului au 
adoptat o hotărâre prin care 
s-a stabilit că în anul 2000 în 
lunile anotimpului estival - 
perioadă în care cererea de 
cărbune este scăzută - mi
nerii din Valea Jiului să efec

tueze 15 zile de concediu. 

foc și mai ales transportul 
acestora costă foarte mult 
ceea ce face ca zona să fie 
deficitară în resurse ener
getice. Soluția proprie de 
alimentare cu gaze natu
rale este următoarea: din 
stația care alimentează cu 
gaze comuna Ilia se pro
iectează o rețea de repar
tiție până la Gurasada. Vor 
fi alimentate localitățile 
Gurasada, Gothatea și 
Câmpuri Surduc.

Sorina POPA

Pentru sărbătorile de Paște și 
de Crăciun s-a hotărât ca mi
nerii să beneficieze de câte 4 
zile de concediu. Zilele ră
mase neefectuate din con
cediul de odihnă se vor acor
da la solicitarea angajatului 
în restul perioadei anului 
2000, excepție făcând lunile 
de vară. (M.F.)
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“Și pentru reforma din sănătate este 

nevoie de o schimbare a mentalității>
automat la un astfel de medic, 
deși poate că el nu ar dori acest 
lucru. Este necesar să existe o 
consultare cu fiecare pacient în 
parte pentru a se stabili de la 
caz la caz medicul de specia
litate pe care îl solicită 
pacientul.

Rep.: -Care ar trebui să 
fie rolul cadrelor medii?

A.P.: - Și aici s-au făcut 
greșeli. Eu consider că nu tre
buie încurcate lucrurile. Este 
nevoie de cadre medii, iar cine 
susține contrariul nu știe ce 
spune. Dar aceste cadre me
dicale trebuie să fie altfel retri
buite, iar activitatea lor trebuie 
organizată pe un alt nivel. în 
acest moment medicii nu sunt 
încurajați din punct de vedere 
legislativ să aibă asistenți, taxele 
fiind prea rflari. Acest aspect 
trebuie modificat.

Rep.: - în ce stadiu se gă
sește reforma medicală aici la 
Pui?

A.P.: - Aș putea spune că 
este pe drumul cel bun. Avem 
medici care au pornit pe noul 
drum, făcând contracte cu Casa 
de Asigurări și rezultatele sunt 
bune. Există însă și medici care 
nu au făcut acel contract, dar 
probabil că în viitor situația se 
va schimba. Oricum, din toată 
această reformă trebuie să aibă 
de câștigat în primul rând bol
navul, îngrijirea și tratarea lui 

- trebuind să fie la cote mult mai 
ridicate. Dar, ca peste tot, și în 
reforma din sănătate este nevoie 
în primul rând de o schimbare 
a mentalității, ceea ce se dove
dește uneori destul de greu de 
realizat.

Reforma sistemului sanitar 
din România a generat dispute 
extrem de aprige, de cele mai 
multe ori acțiunile întreprinse 
pe această linie fiind greșit in
terpretate în teritoriu. Multe 
dintre recomandările făcute de' 
către mai marii ministerului de 
la București nu au fost aplicate 
în țară sau, dacă au fost totuși 
aplicate, au fost mai mult de 
formă. Nu încercăm o genera
lizare a situației, însă de multe 
ori am constatat chiar noi aici 
în județ că reforma din sănă
tate maț are mult până să 
prindă contur. Cauzele sunt 
atât de natură obiectivă, dar 
mai ales de natură subiectivă. 
Am întâlnit adesea doctori care 
nu știau prea bine ce trebuie 
făcut, ce înseamnă reforma 
acestui sistem și, mai ales, am 
întâlnit doctori care prin acți
unile lor opuneau o rezistență 
înverșunată ideii de reformă. 
Nu mică ne-a fost mirarea gă
sind în comuna Pui o cu totul 
altă situație. Am stal de vorbă 
cu dl dr. Andrei Puy, domnia 
sa explicându-ne pe larg tot 
ceea ce înseamnă reforma din 
sănătate în special pentru 
mediul rural.

Rep.: - Dlc doctor dc ce 
credeți că ideea de reformă este 
atât de greu de explicat și de pus 
în practică?

A.P.: - în general ideea de 
schimbare este foarte greu de 
acceptat de către marea majo
ritate a oamenilor. Există pro
babil în noi acel conservatorism 
care ne face să acceptăm ceva 
din obișnuință, chiar dacă 
merge prost, doar din teama de

Și silvicultura 
are probleme

Așa după cum mărtu
risea dl Alexandru Mihăi- 
lescu, șeful Ocolului Șilvic 
Pui, domeniul exploatării 
și prelucrării lemnului are 
destule dificultăți, la fel ca 
multe alte sectoare eco
nomice. Ocolul Pui are în 
exploatare 18.000 ha de 
pădure, ceea ce face ca 
supravegherea zonei să 
fie destul de dificilă. Blo
cajul financiar pune și el 
probleme în activitate, ast
fel că situația economică 
a celor 35 de angajați nu 
este una foarte bună.
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“Romtelecom 
ne sfidează"

Afirmația aparține dlui 
primar Traian Bașiu care 
este total nemulțumit de 
lipsa de interes a Rom
telecom față de problema 
telefoniei în comuna Pui. 
Deși s-a cerut de nenu
mărate ori schimbarea 
vechii centrale din comu
nă, Romtelecom nu a fă
cut acest lucru. A fost puș 
la dispoziție de mai bine 
de un an de zile un spațiu 
pentru noua centrală, dar 
au rămas doar pro
misiunile. 
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schimbare. în ceea ce privește 
reforma din sănătate, trebuie 
spus că ea nu funcționează în 
momentul de față; s-a împotmolit 
complet Și asta din motive destul 
de variate. Se cunoaște faptul că 
am trecut de la 1 iulie în sub-

Dialog cu dr. Andrei Puy, 
medic primar la spitalul din Pui

ordinea Casei Asigurărilor de 
Sănătate, or, ea nu funcționează 
decât în proporție de 15-20%.

Rep.: - Și totuși, care credeți 
că este principala problemă?

A.P.: - Probleme sunt mai 
multe și aș dori să amintesc mai 
ales lipsa unor medici pregătiți 
pentru a fi medici de familie. Există 
medici specialiști, dar nu sunt acei 
medici generaliști capabili să fie 
adevărați medici de familie. Ei nu 
fac contracte cu casele de asigu
rări, fiindu-lc teamă că le vor lipsi 
pacienții. Și apoi, vedeți dumnea
voastră, în momentul în care ai 
acel contract și lucrezi în regim 
privat, nu mai poți trage chiulul. 
Trebuie să muncești cu adevărat; 
să umbli peste tot, să-ți vizitezi 
pacienții și nu să stai o oră sau 
două în cabinet, după care să pleci 
acasă. Este deci vorba despre 
preocuparea de care dau dovadă 
medicii. Confirmarea spuselor 
mele este chiar situația policlini
cilor care sunt încă supraaglo
merate; oamenii care nu își găsesc 
medicul de familie unde sunt aron
dați vin la aceste policlinici.

Rep,: - Considerați că legi
slația din domeniu arc carențe?

A.P.: - Categoric. Există încă 
destule carențe, iar un prim exem-

Ivraxi ambirii
9

pentru Mini-Proteus
Clubul speologilor Pro

teus din Hunedoara este 
unul dintre cele mai cunos
cute cluburi de acest gen 
din țara noastră. înființat în 
1977, Clubul Proteus s-a 
remarcat prin diversele ac
țiuni cu caracter științific și 
de cercetare, precum și 
prin activitatea de promo
vare a turismului în județul 
nostru. Microbul speologiei 
i-a cuprins pe mulți tineri, 
astfel că în acest moment 
o nouă generație de împă
timiți ai cercetării speolo
gice, iubitori ai muntelui, 
sunt pregătiți să ducă mai 
departe tradiția clubului. 

plu care poate fi numit este obliga
tivitatea medicilor de familie de a- 
și deschide cabinete doar pe un 
anumit teritoriu bine definit. Acest 
fapt nu este deloc productiv și nu 
încurajează concurența. Medicii 
trebuie să aibă posibilitatea de a-și 

deschide cabinete private oriunde 
doresc în țară, așa cum se practică 
și în alte țări. Trebuie să existe pe 
un anumit areal atât cabinetele 
medicilor de familie, precum și 
cabinete ale unor medici de spe
cialitate. Acest fapt ar fi în avantajul 
tuturor, iar activitatea medicului de 
familie ar fi cu siguranță mult ușu
rată. O altă problemă este absența 
carnetelor de asigurare ale cetățe
nilor. carnete care trebuie.să do
vedească nu doar plata obligațiilor 
fiscale către stat, ci să fie chiar 
instrumentul cu care se poate ur
mări activitatea medicului. Spre 
exemplu, aceste carnete pot avea 
atașate niște cupoane care să fie 
rupte și păstrate de către medic la 
fiecare consultație a pacientului. în 
trecut se practica acest sistem, 
contribuabilul având dreptul la 
minimum două consultații pe lună. 
Era o procedură extrem de simplă 
cu care se putea urmări îndea
proape activitatea fiecărui medic.

.0 carență destul de gravă a 
actualului sistem este și impo
sibilitatea bolnavului de a-și alege 
specialistul pe care îl vrea. Da
torită faptului că medicii de fa
milie sunt obligați să facă niște 
contracte cu anumiți medici de 
specialitate, bolnavul este trimis

A fost-o surpriză plăcută 
să întâlnim patru dintre 
membrii clubului Proteus în 
comuna Pui, loc în care a 
luat deja ființă un "pui" al 
clubului intitulat Mini-Pro
teus. Mihai Breban, Gabriel 
Caramalău, Romeo Apa- 
lane și Roland Apalane sunt 
cei care ne-au explicat în 
detaliu intențiile de viitor ale 
tânărului Club Mini-Proteus 
Pui.

"Comuna Pui se poate 
constitui în punct de pleca
re pentru expediții în zonele 
de interes speologic, fiind 
cel mai bun loc pentru așa 
cet/la. Pe de altă parte vrem 

să facem aici un nucleu de 
tineri cu dragoste pentru 
munte, tineri care să încea
pă să promoveze zona, să 
se ocupe atât de aspecte 
organizatorice dar și de alte 
probleme, cum ar fi ecolo- 
gizarea acestui perimetru”, 
ne spunea Mihai Breban. 
Trebuie să amintim faptul 
că unul dintre cele mai 
mari și mai importante 
complexe carstice din țara 
noastră, respectiv Cioclo
vina, se află la o distantă nu 
foarte mare față de comuna 
Pui. De asemenea, în zonă 
sunt o serie de alte peșteri 
care împreună pot stârni cu-

/^a să faci în ziua de 
astăzi școală în me

diul rural îți trebuie mult mai 
mult decât curaj. De altfel, nu
mărul din ce în.ce mai redus 
de elevi spune de la sine că 
ceva nu este în regulă. Nata
litatea este tot mai scăzută - 
fenomen care se manifestă în 
toată țara, atât la sat cât și la 
oraș - iar numărul părinților 

în comuna Pui

Pentru a ajunge la 
școală majoritatea 
elevilor merg pe tos 

ore întregi
care nu își mai pot permite să 
țină copiii la școală este în 
creștere. De multe ori chiar și 
acei elevi care ar dori să vină 
la școală nu au cum să ajun
gă acolo din lipsa mijloacelor 
de transport, sau datorită fap
tului că biletele de călătorie 
sunt prea scumpe. Situația nu- 
poate fi totuși generalizată, 
însă mai ales în zonele de deal 
și de munte ea se poate regăsi 
cu ușurință. Și la Pui este cam 
la fel, mulți dintre elevi fiind 
nevoiți să străbată distanțe 
foarte mari pentru a veni la 
școală. Dar spre deosebire de 
alte locuri aici copiii fac orice 
efort pentru a veni la școală, 
nefiind înregistrat nici un caz 
de absenteism. în ciuda con
dițiilor grele copiii vin totuși 
la școală, părinții lor fiind de 
lăudat pentru felul în care pri
vesc educația odraslelor.

Așa după cum ne măr
turisește dl director coor
donator Venu Stanciu, 
școala de la Pui funcționea
ză mult sub capacitatea pe 
care o are. Se.constată și 
aici de la an la an o scădere 
continuă a populației șco
lare, multe dintre școlile de 
pe raza comunei fiind ame
nințate cu închiderea. “Co
piii sunt de admirat; trebuie 
să veniți și să vedeți, să-i 

riozitatea și interesul atât al 
turiștilor români, cât și al 
celor străini.

în curând, la Căminul 
Cultural din Pui se va des
chide un Centru Local de 
Dezvoltare și informare Tu
ristică. Aici se vor elabora 
programe pentru turiști, ast
fel încât ei să știe cu exac
titate ce au nevoie înainte 
de plecarea în expediție. 
"Va fi o activitate complexă 
dar principalul rol va fi cel 
de informare turistică. Tu
riștii vor găsi la acest Cen
tru tot ceea ce au nevoie 
pentru ca expediția lor 
montană să șe desfășoare 

întrebați câte ore fac pe jos 
pentru a ajunge aici. Este 
foarte greu pentru ei și to
tuși o fac.” Lipsa mijloace
lor de transport îi face pe 
multi să străbată ore întregi 
drumurile ce-i despart de 
școală, lucru tot mai greu 
odată cu venirea iernii. “în

cercăm să le oferim cam tot 
ceea ce au nevoie djn punct 

de vedere educațional aici 
în clasă, pentru că ei nu au 
cum să. mai învețe ceva 
acasă. Este imposibil.”

S-a încercat în multe feluri 
rezolvarea problemei trans
portului elevilor, însă costurile 
ridicate au fost o barieră de 
netfecut în calea oricărei ini
țiative. Unii elevi mai noro- 

- coși sunt aduși cu autoturis
mele personale de către pă
rinți, alții vin cu mașini de 
ocazie, dar cei mai mulți con
tinuă să vină pe jos. Din pă
cate nici internatul școlii de la 
Pui nu mai funcționează, în 
primul rând din lipsa elevilor. 

. Sunt mulți navetiști, dar totuși 
prea puțini pentru a face ren
tabilă întreținerea internatului. 
Nici pentru cei șapte profesori 
viața nu este prea ușoară, 
câțiva făcând la rându-le na
veta. Cu toate acestea au în
cercat și au reușit chiar cu 
mult succes antrenarea ele
vilor în diverse activități, edu
carea lor cât mai profundă, 
astfel încât efortul lor de a 
veni la școală să merite. Ceea 
ce fac dascălii este din pasiune 
și din dragoste pentru copii, 
salarizarea lăsând mult de do
rit. Poate că în viitor situația se 
va schimba în bine, deși este 

_puțin probabil că acest lucru 
se va întâmpla prea curând.

 --------------------- -- ----
Pagină realizată de Andrei NISTOR 

Foto: Traian MÂNU

în cele mai bune condiții", 
ne spune Gabriel Cșra- 
malău. Desigur, în tot 
acest program vor fi im
plicați în primul rând tinerii 
din comuna Pui. Astfel că 
deja se organizează de 
către membrii Clubului 
Proteus diferite activități 
cu mai tinerii lor colegi 
din Pui pentru pregătirea 
lor corespunzătoare. 
Școala generală din Pui a 
fost și este în continuare 
gazd.a acestor "lecții”, di
rectorul școlii, dl Venu 
Stanciu, punând la dispo
ziția clubului una dintre 
sălile de clasă.



.t

14 DECEMBRIE 1999 Cuvântul liber ft
Ifi Policolor
Caută distribuitori

Policolor, companie producătoare de lacuri, vopsele, rășini și 
cerneluri tipografice, își extinde rețeaua de distribuție in 
întreaga țară.
Firmele interesate in distribuirea produselor Policolor sunt 
rugate să trimită o scrisoare de intenție care să cuprindă 
următoarele detalii:

1. Activitatea principală;
2. Tipurile de produse distribuite;
3. De când distrlbuiți aceste produse;
4. Logistica de distribuție, cu informații detaliate despre:

- depozite,
- mașini de distribuție,
- a genți de vânzări;

5. Ultima balanță financiară a firmei.
Scrisorile vor fi trimise ia OP 38 - CP 33, București 
______  până cel târziu 15 Ianuarie 2000.

5.C. Cugir S-A. 
fosta Uzină Mecanică Cugir, 

str. 21 Decembrie, 1989, nr. 1, jud. Alba, 
angajează prin CONCURS MEDIC DE ÎNTREPRINDERE.

Condiții de înscriere; vârsta maximum 40 de ani și prezentarea următoarelor 
acte:

1. Diploma de absolvire 
• 2. Curriculum vitae

3. Carnetul de muncă
4. Caracterizare de la ultimul loc de muncă

înscrierile la concurs se fac până în data de 15 decembrie 1999 la biroul 
personal al SC Cugir SA, telefon 058 751991, int, 131. 

UN BUN NECESAR

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

SONY Model : CFD-V27L

Sistem HiFi Sony
• EQ cu 3 benzi cu 10 posturi prestabilite
• 2 x 100 W (RMS 10%)
• înregistrare sincronizată pe CD
• FM / 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.

SC MODE PĂLĂRII CRISTINA SRL
2700 DEVA, JUD. HUNEDOARA 
STR. AUREL VLAICU NR. 19-21

TEL 0040/54 230034 
TEL/FAX 0040/54 213964

NOI SUNTEM CEI 
CARE VĂ ÎNDEPLINIM 
DORINȚELE ȘIVĂJF 

SATISFACEM NEVOILE.

MODE PĂLĂRII CRISTINA
UNIC MSritÎBUhOR Al. prq r tonak și mileta 

PRODUCĂTOARE DE BATISTE Ș1FEȚE DE MASĂ.

VĂ OrEUĂ 0 GAMĂ DIVERSĂ ÎN PAS CJJ NOLTĂȚILE MOMI.
^-PRODUSELE NOASTRE GĂSI LA “UNIVERS” S.A.,

ÎN^ADRțiLMAGAZÎNlLUl^ *>i ^A DIN P-ȚA VICTORIEI.
CREEAZĂȘI PRODUCED GAMĂ ĂLĂR1A VA CONFERĂ UN

DIVERSIFICATĂ DE PĂLĂRII DE ZI "RAFINAMENT. BUNUL GUST fe INSĂ 
Șl OCAZIE SI PĂLĂRII SI ȘEPCI SÂ 0 ASORTAH LA CULOAREA HAINELOR

CONFECȚIONATE DIN STOFE DE
CALITATE DEOSEBITE LA V-

STANDARDELE COMUNITARI EUROPENE

■................ .................

Nu sta 
că-ți stă 
norocul!

ȘIMAIALES A 
PANTOFILOR Șl P0 

ELEGANȚĂ^]

Nu sta!
Înscrie-teîn Pagini Aurii 

de Hunedoara, 
ediția 2000 - 2001 

și norocul în afaceri 
îti va ieși în cale.i

Pentru mai multe informații, 
contactați-ne telefonic la
(01) 20.20.900 sau (056) 19.40.49 
sau vizitați-ne la www.paginiaurii.ro

Nu sta! 
Cu cât te înscrii 
mai repede cu 
atât mai bine 

pentru că 

22 
decembrie 

este ultima zi 
de înscriere. 

Mai stai?

OOLQt N PACtH 
Ești în Pagini Aurii, 

deci exiști.

http://www.paginiaurii.ro
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Recent, o delegație a Crucii 
Roșii din orașul Tatabânya și 
județul Komârom - Esztergom, 
Ungaria, a fostîn vizită la Filiala 
de Cruce Roșie. Au fost vizi
tate mai multe subfiliale din ju
deț, au avut loc întâlniri și 
schimburi de experiență. La 
Hunedoara, la sediul subfilialei 
de Cruce Roșie, delegația ma
ghiară s-a întâlnit cu voluntarii, 
au fost vizitate bisericile 
catolică și reformată, Castelul 
Corvineștilor și Punctul de prim- 
ajutor de la Cinciș. Tot în prima 
zi s-a desfășurat și un schimb 
de experiență pe probleme de 
ajutor social acordat oamenilor 
defavorizați. Alte subfiliale la 
care au poposit oaspeții au fost 
cele din Hațeg și din Vulcan, 
unde a fo6t vizitat și Centrul de 
ajutor social.

Oaspeții s-au bucurat de 
primirea la Prefectură, unde, 
în discuția cu dl subprefect 
luliu Winkler, s-a subliniat co
laborarea bună cu Crucea 
Roșie pe probleme specifice.

La Crucea Rosie

Vizita unei 
delegații 
maghiare

Cuvinte de apreciere la 
adresa activității filialei a avut 
și partea maghiară care a 
accentuat dorința de conti
nuare a colaborării cu omo
logii români pe baza unei 
convenții.

La Primăria Deva 
delegația maghiară a fost 
primită de dl secretar loan 
Albu, care este și președintele 
subfilialei de Cruce Roșie 
Deva. Intre problemele 
abordate s-a aflat și 
posibilitatea înfrățirii orașelor 
Deva și Tatabânya.

După cum ne relata dna 
prof. Magdalena Pătrașcu, 
directoarea Subfilialei de 
Cruce Roșie Deva,- din 
cadourile aduse de oaspeți 
de Moș Nicolae copiilor de la 
Școala Generală Nr. 3 Deva 
le-au fost distribuite 10 kg de 
bomboane. Daruri cu acest 
prilej le-au fost date și unor 
bătrâni singuri care au fost 
invitați la sediul Crucii Roșii din 
Deva.

Viorica ROMAN

Din 24 noiembrie, 5% reducere

pentru cele mai bine vândute
mașini de spălat

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT 
ANUNȚ PUBLICITAR f

pentru vânzarea de acțiuni prin
LICITAȚIE CU STRIGARE

f

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială Județeană Hunedoara - Deva, cu sediul în Deva, str. 
22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile Ordonanței 
de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, modificată și completată prin Legea nr. 99/ 1999 și 
Normele Metodologice aprobate cu HG 450/ 1999, un număr de 168.430 acțiuni, reprezentând 10,0483% din 
capitalul social al Societății Comerciale “SAPRUC SA", cu sediul în Deva, str. Aleea Atelierelor, nr.1, județ 
Hunedoara, cod fiscal R 2113839, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/104/1991, având:

Obiectul principal de activitate: construcții metalice și componente;
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 1.676.198 mii lei.
Structura acționariatului, conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 30.04.1999, este:

Prețul de pornire al licitației este de 1.000 lei/ acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la vânzare este 
de 168.430.000 lei.

Acționar Nr. acțiuni ii
FPS 168.430 10,0483
SIF - -
PPM 226.155 13,4921
Alții 1.281.613 76,4596
TOTAL 1.676.198 100,00

Valoarea nominală a acțiunii este de 1.000 lei/acțiune.

FIȘA DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurată zilnic de la Direcția Teritorială Județeană a 
Fondului Proprietății de. Stat Hunedoara, între orele 8-16. Dosarele de prezentare procurate anterior rămân 
valabile.

Ofertanții care doresc date și informații referitoare la SC “SAPRUC" 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 GARANȚIEI DE PARTICIPARE de 16.843.000 lei și TAXA DE 
PARTICIPARE de 440.000 lei se fac 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 

bagcă 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 GARANȚIEI DE PARTICIPARE și a TAXEI DE PARTICIPARE se 

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

Documentele pe baza cărora se eliberează FIȘA DE PREZENTARE sunt:
- 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 procurarea FIȘEI DE PREZENTARE.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul Direcției Teritoriale Județene DOCUMENTELE DE 

PARTICIPARE precizate la pct. 3.22 din Normele metodologice aprobate cu HG nr. 450/1999 și prevăzute în FIȘA 
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 26.01.2000, ora 9,00, acest termen fiind termen de decădere.

Deschiderea plicurilor ce conțin documentele de participare se va face în prezența tuturor ofertanților în data 
de 26.01.2000, ora 10,00.

Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație se va face până la data de'27.01.2000, ora 
9.00, când se va întocmi și afișa lista ofertanților acceptați. Licitația cu strigare va avea loc la data de 27/ 01/ 
2000, ora 10, la sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara.

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

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

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara - 
dna Rozalia Secașiu, tel. 054/211089 sau 054/214503, zilnic între orele 10-13.

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

De sărbători totul este posibil!
Luna cadourilor poate sâ țină 3 luni!

® Dacă te abonezi la Dialog în decembrie, primești
3 luni de abonament gratuit,
la oricare tip de abonament Dialog!

$ Dialog Inedit - doar 4$**
9*’ cenți pe minut in rețea Dialog

& Poți gâștiga unul din cele i0 premii de câte

100 de milioane, -cadou de la Dialog!

Ofertă valabilă pînă la data de 29.12.1999

prin rețeaua

ComputerLand
ROMÂNIA

Silog Electronics
Deva, B-dul Decebal BI S, parter; Tel:054-233.061
Hunedoara, B-dul Dacia nr.68, Bl 5, parter; Tel: 054-720.824

AWG 640

De la liderul mondial în electrocasnice,
sărbători fericite, reduceri binevenite!

Prețurile din magazine ale acestor produse includ reducerea.

Vă așteptăm in magazinele:

Deva
Simal Exim - Complexul Comercial Central 
Flanco - Bd. Decebal, Bl. S
Mondo - Bd. Decebal, Bl. R, parter
Satelit - Str. Avram Iancu, Bl. HI
Simal Exim - Bd. Decebal, Bl. 22, parter

Vulcan
Electrostal - Str. Mihai Viteazul, nr. 44

Hunedoara
Intercom - Str. George Enescu, nr. 9 
Satelit - Bd. 1 Decembrie 1918
ZASS - Bd. Avram Iancu, nr. 9

Petroșani
Hermes - Str. 1 Decembrie, nr. 85

Poți sat"3

Știm că ești în căutarea unui FIER DE CĂLCAT.
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, 
lndreaptă-ți atenția către oferta ORION.
Pentru că ORION îți aduce garanția calității și a 
recunoașterii internaționale

r
k.

Și, nu în uit unul rund, îți mai rămân bani și pentru a 
sărbători cu cei elragi.

1

OljtlON
ORICUM în avantajul tău

DEWl: ■ ALTEX - B-dul Decebal, Bl. 15, parter; PETROȘANI: ■ ELECTROSTAR - Sir. 1 Decembrie 1918 Nr 87 
■ ELECTROSTAR - Str. Avram Iancu Ni 8, parter ■ /1L7EX - Str. / Decembrie 1918, BL 84, parter.

http://www.sof.ro


formații tel. 054/223950,VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament două 
camere, Miorița. Tel. 094/ 
646815. (7965) ’

• Vând casă, anexe, gră
dină 35 ari, Brănișca. Tel. 
214570,220676. (20666)

• Vând casă, zonă cen
trală, toate facilitățile, curte 
și grădină, preț avantajos, tel. 
054/241158 (6418)

• Vând casă cu teren 
arabil, 50 ari, Bretea Ro
mână, tel. 094/794076, 
(6471)

• Vând sau schimb apar
tament mobilat, cu 2 camere, 
etaj 1, în Petrila, cu garso
nieră în Hațeg sau mașină. 
Preț negociabil. Informații
Hațeg, 770367 (6473)

• Vând autoturism Cielo, 
an fabricație 1996,40.000 km 
la bord, cu accesorii. Tel. 
217512, după ora 15. (7962)

• Vând VW.LT.28 Die- 
sel, 1981, înmatriculat, 
avariat față . Informații tel. 
054/223950, 094/644178 
(OP)

• Vând telefoane celu
lare, noi, Bosch, Motorola, 
Panasonic, Nokia, Philips, 
Siemens. Decodez GSM. 
Tel. 092258121. (20580)

I »

/Z;Wc

094/644178. (OP)________

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (165.000 lei), 
video, satelit, 092368868. 
(MP)

• Vând două chioșcuri 
aluminiu de 16 mp fiecare, cu 
posibilități de modulare, 
vizibile Piața Gării Deva, 
stația de autobuz. Relații tel. 
211500.(7963)

• Vând două mașini cu
sut industriale. Deva, tel. 
2134^6 sau 626698. 
(7970)

• Vând remorcă 500 kg cu 
carte de identitate și numere 
noi. Tel. 092301917. (7973)

• S.C. Midaltis vinde case 
de marcat omologate cu 
prețul de 195 $. Tel. 092/ 
494824,213098.(20664)

• Vând motor Golf Diesel 
cu vama plătită. Tel. 241653 
sau 092310483. (7900)

• Vând utilaje vulcanizare 
plus spălătorie auto Tel. 
057/256829, 057266039. 
(7982)

• Vând dozator suc 5 
capete, american. Tel. 092/ 
599487. (7987)

• S.C. vinde PC 486 și 
monitoare second hand. 
Deva, str. 1 Decembrie, nr.14 
(în curte). Tel. 092/929095.

I 1 â'

Hațegaj

• Vând televizoare color 1 - 
1.400.000 lei. Asigur ga
ranție. Tel. 211307. (20669)

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

• Vând convenabil sobă 
pentru încălzit, cazan baie 
Eltim, cu postament 90 litri, 
sobă teracotă, completă, 
arzătoare gaz de 600 și 1000. 
Tel. 711839 (6367)

• Vând motor 55 kW, 
transformator trifazic, 160 
kVA, compresor 15 atmo
sfere, șopron metalic 60 x 10, 
tel. 094/794076 (6472)

OFERTE SERVICII
• Mar 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)

• Luxoptica B-dul Decebal 
vă oferă consultații com
puterizate gratuite pentru 
ochelar complet comandat, 
montare lentile pe loc, rame, 
ochelari de soare și accesorii 
la prețuri avantajoase. (20668)

%

• Societate internațională 
de import oferă imediat locuri 
de muncă cu câștiguri între 
600.000-700.000 lei/săp- 
tămână. Angajăm persoane 
fără experință, studenți, 
șomeri. Tel. 621446, 092/ 
565828. (7979)

• Efectuez transport 7,5 
tone și 10 tone, preț nego
ciabil. Tel. 054/219300,054/ 
230793,094515537. (7981)

DIVERSE
•. S.C. Banc Post SA, 

agenția Brad, cu sediul în 
Brad, str. Minerului, nr. 57 
organizează licitație pu
blică pentru vânzarea ur
mătoarelor bunuri situate 
în Brad, str.Decebal,’nr. 
97. Abator, carmangerie, 
magazin desfacere, bar, 
bucătărie, pivniță, în su
prafață de 736, 54 mp. Li
citația va avea loc în data 
de 17.12.1999, ora 10, la 
sediul Judecătoriei Brad, 
biroul executorului judecă
toresc. Preț pornire 
491.400.000 lei. Informații, 
suplimentare la tel. 054/ 
655592 sau 094/691859.

Sf. loan al Crucii
în ziua de 14 decembrie a fiecărui an, Biserica Catolică din lumea 

întreagă comemorează pe Sf. loan al Crucii, preot și călugăr car- 
melitan, unul dintre cei mai mari mistici ai creștinismului.

loan de Ylpez, care în mănăstire și-a luat numele de loan al Crucii, 
s-a născut în provincia Avila din Spania, în anul 1542, desfășurându- 
și activitatea în perioada când Biserica Catolică depunea mari eforturi 
pentru aplicarea Contrareformei, introdusă de Conciliul din Trento.

Deoarece în mănăstiri pătrunsese luxul, comoditatea, delăsarea, 
tânărul călugăr loan al Crucii, împreună cu Tereza a lui Isus, și ea 
călugăriță în ordinul carmelitan, viitoarea sfântă Tereza de Avila, s-au 
consacrat operei de reformare a vieții călugărești, reintroducând în 
mănăstiri disciplina aspră a primelor comunități carmelitane.

în acest fel au luat ființă mănăstirile de călugări și călugărițe 
desculți, care se vor dedica în special rugăciunii, în regim de clauzură 
totală.

De la Sf. loan al Crucii ne-au rămas câteva lucrări de înaltă ținută 
spirituală: "Noaptea întunecată a sufletului", “Urcarea Muntelui 
Carmel", "Flacăra iubirii vii”.

întreaga viață și-a conformat-o după învățăturile Sfintei 
Evanghelii, învățături pe care avea obiceiul să le sintetizeze în sentințe 
scurte și cuprinzătoare: "Să nu faci, nici să nu spui vreun lucru 
important, pe care Cristos nu l-ar face și nu l-ar spune, dacă s-ar afla 
în situația în care te afli tu, dacă ar avea vârsta și sănătatea ta"; 
"Renunță la dorințele tale, și vei afla ceea ce dorește inima ta.”

Sf. loan al Crucii a încetat din viață la 14 decembrie 1591, în 
vârstă de patruzeci și nouă de ani. A fost declarat sfânt în anul 1726, 
iar Papa Pius al IX-lea, datorită scrierilor pline de farmec și înțelep
ciune suprafirească, l-a proclamat “Doctor Ecclesiae", "învățător al 
Bisericii”.

Preot loan TÂNCU

DECESE
» Sincere condoleanțe 

familiei îndoliate Roiban Ion, 
pentru pierderea mamei 
sale, din partea colectivului 
de cadre didactice de la 
Grupul Școlar Industrial 
Horea, Deva. Dumnezeu s- 
o odihnească. (20672)

♦ Sincere condoleanțe 
colegei noastre Olar Olim
pia pentru pierderea tatălui, 
din partea colectivului de 
cadre didactice, de la 
Grup Școlar Industrial 
Horea, Deva. Dumnezeu 
să-l odihnească. (20672)

• Cu nemărginită durere soția 
Rozâlia mulțumește tuturor 
celor care l-au condus pe 
ultimul drum pe cel care a fost 

prof. IONEL GANEA 
cjecedat în data de 10 12 
1999. Dumnezeu să-l ierte! 
Nemângâiați pe vecie copiii 
Ioana, Speranța și Victor 
mulțumesc colegilor, rudelor 
și tuturor celor care l-au 
condus pe ultimul drum pe 
cel care le-a fost tată.

țC. Ff/ieo SET 4^4
anunță deschiderea punctelor de lucru în Deva:

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

• Prețuri deosebit de avantajoase, promoționale 
pentru luna decembrie.

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

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

T 
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Numele:__________________________________________|

Prenumele:_____________________________________ |

Localitate:_____________________________________ |

| Telefon:______________________ B.l._____________ |

Trimiteți acest talon într-un plic împreună cu eticheta | 
| de pe jucăria cumpărată ( care atestă participarea la | 
| concurs) pe 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.
I___________________________________________________ I

Tombola sărbătorilor de iarnă 
TALON DE PARTICIPARE

TOMBOLA ANULUI 
2000

PREMII DE 
150.000.000 LEI! Oferta Mileniului!

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 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 zlua.de luni, 20.12.1999

- 12 premii a 4.000.000 lei și 
Marele Premiu de 50.000.0Q0 lei 
oferite în urma tragerii la sorți din ziua de 
marți, 28.12.1999.

Plicurile necâștigătoare râmase vor intra și 
în următoarele trageri la sorți.
Câștigătorii premiilor vor fi anunțați în presă 
și la posturile de radio.
Tombola •• adresează numai persoanelor p«at« 18 ani.

Hațeflana
” BERE-TRADITIE SI PUTEREI

BERE-TRADIȚIE Șl PUTEREI

Aboneaza-te la Connex pana la 31 decembrie 1999!
Vei beneficia de conectare si primele 3 luni abonament gratuit! 
Vei participa la Marele concurs Nissan !

Te vei bucura de surprizele pregătite de Rombusiness.
Si toate acestea la un preț de sarbatoare: .-.Olt»

Telefoane GSM de calitate incepandl£uj)
Nokia 3210 la 165$*

BUSINESS CENTER
I3dul 1 Decembrie Bl.C parter 

Tel/Pax 054 - 233637/233638 < CONNEX
'Firi TVA. io limita atocalai diapo albii îl a a mii Ca îbaaimeai Ccaacx:

zlua.de


La Călan, focal 
disperării se amplifică

(Urmare din pag. 1)

Călan, loan Beica, a prezentat 
în fața asistenței un apel dis
perat adresat primului ministru 
și Guvernului României, Minis
terului Industriei și Comerțului, 
Fondului Proprietății de Stat, 
Prefecturii, Consiliului județean 
Hunedoara și Sucursalei Teri
toriale Hunedoara a FPS.

Structurat pe mai multe 
puncte, documentul reflectă 
greutățile și nerealizările de pe 
platforma siderurgică, princi
palele cauze care le-au gene
rat, starea de tensiune și de 
nemulțumire a salariaților 
pentru veniturile extrem de 
modeste și primite cu mari 
întârzieri, pentru permanenta 
amenințare cu noi valuri de 
disponibilizări.

Liderii de sindicat au 
acuzat dur Guvernul și FPS 
pentru starea în care se află 
astăzi nu doar siderurgia din 
Călan, ci întreaga industrie 
românească, pentru lipsa u- 
nor strategii viabile de dez
voltare, pentru politica greșită 
de privatizare prin divizare a 
combinatului, au cerut inter's_________ _ ____________

venții urgente pentru stopa
rea declinului și menținerea 
activității societăților în care 
lucrează. Concret, ei au soli
citat organismelor de decizie 
de la nivel județean și central 
să ia măsuri pentru: intensi
ficarea lucrărilor de termi
nare și punere în funcțiune a 
fabricii de turnat tuburi din 
fontă ductilă - pentru care 
există piață de desfacere; 
reeșalonarea datoriilor res
tante și amânarea plăților cu
rente pentru gaz și energie 
până la intrarea în producție 
a obiectivului amintit; urgen
tarea declarării Călanului ca 
zonă defavorizată; adoptarea 
de măsuri sociale pentru asi
gurarea locuitorilor Călanului 
a unei existențe omenești, 
civilizate.

Lipsa de reacție a puter
nicilor zilei la dramele acestor 
oameni ar putea avea con
secințe imprevizibile, de ne
controlat, cum s-au exprimat 
înșiși liderii de sindicat. Și n-ar 
fi de dorit.

Cuțitul a ajuns la os.
Călanul nu vrea, nu tre

buie să moară.

SC PANI COR SA
Vinde prin LICITAȚIE în 28.12.1999, 

ora 14,00, la sediul societății din 
Hunedoara, str. Mihai Viteazu, nr. 1:

O Bar Melody - Hunedoara, str. 
Libertății;

3 Brutăria Ohelar
Relații la tel/ fax: 054 713421.

BANKCOOP SA Banca Generală de 
Credit și Promovare - Agenția 

Orăștie
Vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ următoarele:

> utilaje agricole;
> alte mijloace fixe.

Licitația are loc astăzi, 14 decembrie 1999, 
la sediul SCPP Geoagiu.

Se vinde prin licitație publică 
autoturism DAEWOO ESPERO 

1,5 DOHC GLX fabricație 1996 
Telefon: 094-636445

Expert Center.
Experții recomandă 

această ofertă
Conectează-te la CONNEX prin Expert Center 
Quasar! Numai până la 31 decembrie, experții noștri îți vor 
prescrie conectare gratuită și trei luni de abonament 
gratuit și tot în această perioadă , poți cumpăra telefonul 
BOSCh 509* CU 39$** și alte telefoane: Nokia 3210 
-155$",Mitsubishi MT35-80$",Ericsson A1018s-59$". Nu e nevoie 
să te programezi I Vino direct la Expert Center, conectează-te 
și ești înscris direct la Superconcursul Quasar 1999-2000. 
Detalii în magazinul Quasar.

*în limita stocului disponibil șl numai cu conectare la Connex.**Prețurile nu conțin TVA.

TeJ. 054-222 999 tona omecAM ta vfcr

Liceul Teoretic “Aurel Vlaicu” din 

Orăștie
anunță CONCURS pentru ocuparea unui 

post de SECRETAR. Concursul se va ține în 
29 decembrie 1999. Relații suplimentare se 
pot obține de la conducerea liceului.

Transport Internațional 
persoane spre:

• Germania • Austria • Elveția • Italia 
Autocarele firmelor
• Double T • Schinker • Kessler • 

PLETL
Vâ stau la dispoziție zilnic informații, 

rezervări bilete și plecări: Agenția 
Deva, Piața Gării, tel/fax 211411.

DORIȚI • să ECONOMISIȚI gaz 
până la 30%

•să vă simțiți în
SIGURANȚĂ

•mai mult CONFORT 
•TEMPERATURĂ 
CONSTANTĂ
24 de ore din 24

s
5 ț
s

pentru că noi vă oferim un

TERMOSTAT CU DISPOZITIV DE 
SIGURANȚĂ.
Acest aparat controlează gazul ce curge prin țevile din casa 
dumneavoastră, îl oprește automat atunci cănd se ajunge la 
temperatura fixată de dumneavoastră șl ii repornește automat atunci 
cănd aceasta scade cu câteva grade. în cazul unor nereguli la fluxul 
de gaz. sistemul de control al dispozitivului oprește gazul automat.

S.C. DITCO IMPEX S.R.L-
Cluj-Napoca, str. Tache lonescu 80
Tel. 064 418628. Tel/Fax: 064 418627
Tel: 094 620552

unic Importator 
al produselor

DUNGS8
GAS CONTROLS

Reprezentanți
Hunedoara

INSTALAȚII GEVIS
Deva, Aleea Nuferilor, bl. M5, parter tel.: 054 231705,225049 

OPAC DESIGN SISTEM
Hunedoara, mag HENCO.txJ Docianr.39.tel,:054714021

COMEXIM INUROM
Ckaffie. P-ța Victoriei nr. 22, lei; 054 247925

CONS-TERMO-PREST
Orăștie. Str. Eroilor bl. 37, tel.;054 247751

Hațeg, str. Independenței nr. 35/1. tel.: 054 770864

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 un număr de 4 

societăți comerciale din jud. Hunedoara, ce sunt cuprinse în „Lista nr. 17, 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 societățile comerciale prezentate anexat, se pot adresa la sediul FPS, unde are loc privatizarea.

Ziar editat de CASA DE PRESĂ Șl EDITURĂ ( l'EÂNTUL LIBER-DEVA,Telefoane: 211275,212157,225904 (depozit); Fax 218061 • Tip< rul executat la Tipografia “Cuvântul liber” Deva

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

Procent din 
cap. social 

oferit la 
vânzare %

Nr. acțiuni 
oferite la 
vânzare

UNDE VA AVEA LOC 
PRIVATIZAREACod fiscal

1

AGROMEC

Hunedoara
Bos

J20/236/1997
Servicii pentru mecanizarea, 

chim. agr. și protecție 
fitosanitară

78925

FPS 14.983 
SIF

PPM 45.011
Alții 40.006

3157
14.983

473

FPS Hunedoara

Str. 1 Decembrie, nr. 35, 
Deva, cod 27008179387

2

HAȚEGTRANS

Hunedoara
Hațeg
Str. Horea, Nr. 87 A

J20/97/1991
Alte transp. terestre de 

călători pe bază de grafic 
(regulate)

2069050

FPS 85.520
SIF

PPM 14.480
Alții

82762 85.520 70778
FPS Hunedoara

Str. 1 Decembrie, nr. 35, 
Deva, cod 27002143228

3

METALOTEX

Hunedoara
Deva
Str. 22 Decembrie, Bl. 4, 
parter

J20/42/1991 Fabricarea altor articole din 
metal

3630150 FPS 73.392
SIF 23.469 
PPM3.139

Alții

145206
73.392

106569
FPS Hunedoara

Str. 1 Decembrie, nr. 35, 
Deva, cod 27002665256

4

UMIROM

Hunedoara 
Petroșani
Str. 1 Decembrie,Nr. 1

J2Q/55/1991 Fabricarea utilajelor pentru 
mine, cariere și construcții 45406800

FPS 87.044 
SIF

PPM 12.956 
Alții

1816272
17.044 1580951

FPS Hunedoara

Str. 1 Decembrie, nr. 35, 
Deva, cod 27002135195


