
Scopul nostru: mai mult şi mai 
bine în serviciul oamenilor

O siglă — U.J.C.C. — 
insemnînd Uniunea Ju
deţeană a Cooperative
lor de Consum; are o 
structură asemănătoare 
cu ceea ce numim, cu 
un termen la modă, un 
holding ; nu pentru mult 
timp dc-aici înainte pen
tru  că, după cum ni se 
spune, sigla va ti înlo
cuită cu alta : - Federal 
Coop.

Pe preşedintele aces
tei uniuni cooperatiste, 
domnul inginer Nicolae 
Jurca, l-am avut oaspe
te la redacţie în cadrul 
„Convorbirilor ziarului 
Cuvîntul Liber",

Red, Vă rugăm, stima
te d-le preşedinte, să pre
zentaţi profilul Uniunii 
Judeţene a Cooperative
lor de Consum, activita
tea şi rezultatele ei.

— U.J.C.C. este o uni
tate cu un profil şi acti
vitate multiple, avînd în 
cadrul ei cîteva sectoare 
primare cum ar f i : ac
tivitatea comercială, acti
vitatea de producţie . a 
industriei mici, prestările 
de servicii către popu
laţie, sectorul de achiziţii, 
cel de investiţii şi expor
tul. Deservim 273 000 lo
cuitori ai judeţului, rea- 
liztnd un volum economic 
de peste 2,5 miliarde

îei/an. Sîntem o uniune 
profesională, neguvema- 
mentală. în primul semes
tru al acestui an, cu ex
cepţia exportului, uniu
nea şl-a realizat şi de
păşit programele ce şl 
le-a propus, înregistrînd 
113 la sută faţă de pre
vederi şi 153 la sută fa
ţă de aceeaşi oerioadă a 
anului trecut. In primul 
semestru din acest an am 
înregistrat creşteri apre
ciabile la producţia in
dustriei mici, la producţia 
marfă industrială, pres
tări servicii şi valorifica
rea producţiei agricole (la 
aceasta din urmă am .în
registrat un plus de

1609000 lei). La desfa
cerea mărfurilor către 
populaţie, indicator im
portant, care reprezintă 
85 la sută din activitatea 
noastră, am înregis
trat un plus de 5.6 
la sută, concretizat în 44,4 
milioane lei. Ponderea o 
reprezintă mărfurile nea
limentare şi alimentaţia 
publică, la mărfurile ali
mentare nerealizîndu-se 
programul decît în pro
cent de 98,9 la sută.

O creştere de 33,2 la 
sută faţă de ’90 avem la 
investiţii. în  luna august 
a.c. se va da in  folosinţă

(Continuare în pag. a 2-t,
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novada  cea mai la 
H  îndemînă: vestitul 
"  Muzeu Naţional de 

Artă, victimă a deciziilor

dl. TI1EODOR ENESCU, 
directorul valoroasei insti
tuţii de artă.

— Situaţia clădirii este 
dramatică / Întregul Palat 
a fost avariat şi acum este

varăşă întru suferinţă — J 
n.r.). S-a lucrat puţin. De j 
cîteva luni s-a stagnat. i 

— Cauze ? ! /
necugetate din decembrie 
’89. L-am regăsit învăluit 
H  ocel&şî păienjeniş dc 
. sh.1le * e-l * npo < >b< yfe" 
de aproape doi ani, Am  
<t >f,r că i . tn, Ut ai cr 
sează, tn ritm de melc. 
Dacă nu cumva stagnea-

Ş i muzeele 

nu-i

se împuşcă,

aşa ?!

— Diverse I Lipsa noas- j 
tră de fonduri, pe de o j 
parte. Gitidiţi-vă: valoa- I 
rea reparaţiilor se ridica ] 
;*j 300 de milioane lei, tn 1 
preţurile vechi. Iar nouă i 
ni s-au alocat de către l 
Ministerul Culturii 50 de 1

.ză. I&fe cunoscut faptul 
că attarii — unele reme- 

i diabile, altele, din păca
te, n u l —• au suferit atît 
clădirea, cit şi obiectele 

_expuse: Despre toate — 
i neîmpliniţi sau speranţe 
| — am purtat o discuţie cu

— Aş propune să abor
dăm pentru început situa
ţia* clădirii. In ultimă in
stanţă, primul contact cu 
orice instituţie se ia prin 
intermediul construcţiei 
ce-o adăposteşte j

in ruină. Fiecare sală â 
.. suferit enorm in Urma 

incendiilor. Sînt necesare 
reparaţii capitale. Lucră
rile au fost preluate de 
Trustul Carpaţi (acelaşi 
ca şi în cazul B.C.U., to-

milioane. Care încă n-au l 
ajuns la noi. Nu din rea 1 
voinţă, ci pentru că Mi- ] 
nislerul Culturii este să- ■ 1 
rac. Pe de altă parte, (

NATALIA VASIU |

(Continuare in pag. a 2-a) |
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Gestiunea calităţii în cadrul procesului de reformă 
a societăţii româneşti (III)

Nivelul calitativ al mul
tor produse realizate de 
agenţii economici din Ro
mânia este încă inferior 
celui realizat de cunoscu
te firme din străinătate. 
Multe dintre aceste produ
se au indicatori de fiabi
litate mai scăzuţi decît al 
produselor similare exis
tente pe piaţa internaţio
nală şi prezintă şi alţi pa
rametri care le defavori
zează, ca de exemplu : con
sumul specific de energie 
şi de combustibili, greuta
te şi volum specific ridi
cate, precizie mai mică, e- 
misiuni poluante depăşite, 
rezistenţă şi finisaje infe
rioare şi altele. Serviciile

oferite populaţiei de către 
agenţii economici din Ro
mânia sînt şi ele inferioa
re standardelor internaţio
nale. Se înscriu aici defi
cienţele semnalate tn do
meniul transportului, în 
activitatea de poştă şl tele
comunicaţii, în prestarea 
serviciilor tehnice in ter
menul de garanţie şl post- 
garanţie, în domeniul să
nătăţii şi ocrotirilor socia
le, învăţămintului etc.

Calitatea scăzută a unor 
produse realizate de către 
agenţi economici autohtoni 
este ilustrată şi de vdlumul 
important de produse re
clamate sau returnate de

către beneficiari interni 
sau externi.

Aspectele enunţate au 
influenţat negativ încrede
rea beneficiarilor, condu- 
cînd totodată la diminua
rea eficienţei exporturilor 
şi crearea de condiţii ne
favorabile pentru promo
varea produselor româneşti 
pe pieţele externe.

Principiile economiei de 
piaţă. Care funcţionează 
fără stînjenirl politice sau 
de altă natură, conduc Ia 
o reglare concurenţială au
tomată a calităţii. Filtrul 
cererii şl ofertei selectează 
întreprinderile şi întreprin
zătorii prdsperi şi falimen
tari. Competenţa avansea

ză pe treptele concurenţia- 
le, iar legea lui Peter-Falk 
spune că fiecare individ 
tinde să-şi atingă limita 
de incompetenţă într-o so
cietate nedirijată. Influen
ţele negative se răsfrîng 
însă atît asupra duratei re
formei cit şl asupra cali
tăţii acesteia. Dezvoltarea 
unei societăţi pe baza unor 
strategii coordonate de 
ştiinţa managerială a dez
voltării conduc la durate 
optime cu costuri minime, 
referitor la implementarea 
reformei.

Dr. ing. ALEXANDRU POP

; i
{ în greva foamei j

- I  Incepînd de ieri,' 29 I

( iulie, în parcul din fa- ■  
*3 Prefecturii judeţului §

( Hunedoara un grup dc • 
g foşti angajaţi ai So- |

I cietăţii Comerciale „Si- |  
derurgfoa" S.A. Hune-1 

I  doara, cărora li s-au a- f

I lăturat şi foşti colegi de J  
muncă, au început o I  

|  grevă a foamei.

I Greva a fost declara- • 
tă în semn de protest I  

I  pentru faptul de a li se ■  
î  fi desfăcut contractul de I  
|  muncă pentru participa- I 
I  rea anterioară Ia o gre- • 
■  vă ce a avut* ca motiva- |  
I  ţie revendicări salaria- I 
|  le ncsatisfăcute. ^

0000000000009000O©*

•  Soţia către soţ :

— Dragul meu, bucu- 
ră -te : astăzi am spul
berat încă un mit mas
culin. Am reparat robi
netul de la baie fără să 
consum şase sticle de 
bere şl să fac trei dru
muri la instalator, cu 
care să beau încă şase... .

(Continuare in pag. a t-a) e,â)OOoeoeeoeoootoe>oe«

FLASH !
•  INUNDAŢII. Ploile abun

dente din ultimele 48 de ore au 
provocat mari necazuri prin i- 
nundaţii locuitorilor din zona 
morii a oraşului Simeria. -Apa a. 
pătruns tn case, a inundat fintini,. 
făcînd nefolosibilă apa potabilă. 
La faţa ■ locului pentru a lua 
primele măsuri de ajutorare a 
celor calamităţi s-a deplasai de 
urgenţă domnul subprefect Ale
xandru Pop, din partea Prefcctu-. 
i i i  judeţului Hunedoara. • _ ,

9  EDILITARĂ. întrucît cana
lizarea generală a microraiodrielor 
8 şi 4 ale Hunedoarei' -suferea" ;

de o gravă eroare tehnică, edilii 
oraşului au deda ca, 0 dată cu 
refacerea totală a reţelelor termi
ce exterioare să se facă şi o 
altă canalizare generală. Lucrările 
au fost. încredinţate I.C.S.H.Sj L

•  COLABORARE. Rod a l 9 * 
net colaborări constante Intra 
conducerea Spitalului' din Hune
doara şt clinicile din Timişoara 
şi Bucureşti, tn cadrul Spitalului 
diri Hunedoara, se va deschide 
secţia de dializă (rinichi artifi- 
jciaii). Dl. dr. Lucian Ceuca, me
dic primar chirurg, directorul 
spitalului municipal, aprolxtrnear 
ză că tn două. luni secţia va 
funcţiona, venind in ajutorul su
ferinzilor de rinichi.

•  PREPARATE DE PATISE
RIE. D-na Dgmnica Rus, care 
a preluat nu de mult activitatea

patiseriei „Liliacul* din Hune
doara, a  înfiinţat recent un 
minilaborator de patiserie in 
cadrul unităţii de care răspunde. 
Se prepară comuri cu brânză, 
plăcintă cu mere, brînzoaice, melci 
vantlaţi şi, la cerere, pizza. Pro
dusele sînt foarte solicitate de 
populaţia din zonă.

^VENITURI. Casa de Aju
tor Reciproc a Pensionarilor din 
Deva a găsit o posibilitate lău
dabilă de a mai întregi veniturile 
unor membri ai săi cu pensii 
tnict :■ î-a angajat, tn funcţie de 
meserii şi aptitudini pentru rea
lizarea unor confecţii textile care 
se valorifică . tot prin membrii 
easgi4 la preţuri accesibile pen
tru puiiga tor.

•  r e s t  IN... VALUTA !? Dă. 
Dacă vreţi să primiţi rest tn

dolari, mergeţi la intrarea tn 
restaurantul -Lido" şi cumpăraţi 
ţigări. In funcţie de bunăvoinţa 
portarului galonat, puteţi intra 
in posesia citorva dolari, doar 
la 10 lei bucata. Aţi ghicit ? 
Este vorba de gumă de mestecat, 
desigur. Vine insă şi explicaţia: 
-Nu am mărunt", :

Înţelegem acest lucru cind 
este vorba de cîţiva lei, dar de 
aici, până la zeci de lei. nu-i cam 
mult domnilor?

REPORTER

FLASH!
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■  DE LA AGENŢIA 
ROMANA DE DEZVOLTA
RE aflăm ponderea inves
titorilor străini care au 
adus capital străin in
România post-revoluţiona- 
ră. „Clasamentul" ţărilor 
occidentale este următorul: 
Germania (13,54 ia sută 
din totalul investiţiilor 
străine, eu 26 milioane J), 
Italia (11,10 Ia sută cu 21 
milioane S), S.U.Â. (9,28 ia 
sută cu 18 milioane ţ) ş.a. 
Dintre ţările estice se dis
ting : U.R.S.S, (1,92 milioa
ne f ) ,  Iugoslavia (1,78 mili
oane J) şi Ungaria (L66 mi
lioane J).

■  RECONFIRMÎND BU
NELE TRADIŢII ale şcolii 
româneşti, elevii care ne-au 
reprezentat ţa** la otimpia- 
dele internaţionale de fi
zică ; şi chimie s-au întofs

d > laurii victorii» 
for. La a  XXIII-a ediţie â 
Olimpiadei de chimie de la 
Lodz (Polonia), la care px 
participat 30 de ţări, Cei 
P it c . epţi ai totului 
naţional au cucerit două 
medalii de aur şi două de 
argint, situînd România pe 
focul doi în lume. Colegii 
for, care au participat ta 
cea de-a XXII-a ediţie a 
Olimpiadei de fizică de la 
Havana (Cuba), au cucerit 
trei mcdaUi de argint şt 
două de bronz, iar in Cla
samentul general, ţara 
noastră s-a plasat pe locut 
patru în lume, dintre cele 
31 de ţări participante. ,

■  GARANŢII. Guvet-nul
francez acordă garanţii- fi
nanciare în valoare dC 1.2 
miliarde dc franci (195 de 
milioane de dolari) pentru 
susţineri» unor proiecte de 
colaborare cu România. 
Proiectele se referă Ia mo
dernizarea reţelei > de co- 
munîca r  dez mirarea »<j 
dustrici ului, j i r
struirea unei uzine de li
chefiere a gazului şi mo
dernizarea reţelei electrice 
a Bucureştiului.

■  BUŞII LA MOSCOVA. 
Ieri a sosit la Moscova, 
într-o vizită oficială, pre
şedintele S.U.A.,. Gcorge 
Bush. Principalul moment 
al vizitei va fi semnarea, 
împreună cu Mihail Gor- 
baciov, a tratatului dini.-e 
cele două superputeri, vi- 
. zînd armele strategice, aşa* 
numitul „START".

■  ERUPŢIA S-A O- 
PRIT, CATASTROFELE 
NU. Noi valuri de noroi 
provenite de pe coastele 
muntelui Pintuabo s-au 
prăvălit ieri dimineaţă a- 
supra localităţilor situate

poalele vulcanului, silind 
sute de persoane să-şi pă
răsească locuinţele, pentru 
a se refugia pe focuri mai 
înalte. Şuvoaie imense de 
noroi şi pietre inalte de 
5—6 metri se deplasează 
prin albiile j-îurilor spre 
zonele de cîmpie, în pro
vinciile Tarlac şi Pţunpân- 
ga. unde cel puţin opt sate 
au fost acoperite cu noroi, 
la suprafaţă rămînînd doar 
acoperişurile caselor.

Noua catastrofă se dato
rează recentului cic'on 
care a adus ploi torenţia
le. tn combinaţie cu ce
nuşa adunată . pe coastele 
muntelui, acestea au dus 
la formarea şuvoaielor de 
noroi. _
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Şi muzeele se împuşcă, nu-i aşa
„Nu avem piese de schimb ? Ne facem!

n

(Urmare din pag. 1)

Trustul Carpaţi are, la 
rîndu-i, greutăţi. Cu mi
na de lucru, cu materia
lele...

— Ce speraţi, totuşi ?
— Dacă în ianuarie ’90 

ne iluzionam că totul va 
dura 2—3 ani, cel mu'-t, 
acum nu îndrăznim a ne 
mai face planuri. Sperăm 
Intr-o reparaţie pe tron
soane. Am putea redes
chide astfel, treptat, foste
le săli ale muzeului, spre 
a expune cel puţin părţi 
din patrimoniu.

— Aţi reintrodus In 
circuit trei încăperi: - o, 
sală spaţioasă şi două 
mat mtfci.
• pa Este foarte puţin. Se 
-poate expune afet cam o 
zecime din ce se vedea 

rţnainte! Ca să nu mai 
eocotim şi ■necesitatea mo
dernizării : in sistemul de 
■Uuminat al săUlor, In cei 
®ţ alarmă. De altfel, am 

-pfRoemtt o Ustă de nece
sităţi, fti speranţa de a fi 
«Sistaţi de muzee celebre 
ale Occidentului. Contac

te le  nu s-au soldat, deo
camdată, cu rezultate po- 

Ititive. . *'

d is pag. () ■■

Ca orice concepţie social 
reformatoare, cea promova
tă tje actualul Guvern a 
trebuit să primească nu 
nuthai ' aprecierea forului 
legislativ, ci şi sacraitien- 
taraa prin norme juridice 
imperative care să curme 
anumite tendinţe conser
vatoare şl tn  acelaşi timp 
să stăvilească excesele di
năuntru;- ■
, Din acest motiv, perioa
da parcursă de la Revolu
ţie reprezintă şi perioada 
unor legiferări atît prin 
acte juridice de primă im
portanţă — decrete-Iegî şi 
legi, cit şl prin acte de 
detaliu, dar deosebit de 
importante hotărîrile 
Guvernului. Avalanşa de 
ordine şi Instrucţiuni ale 
ministerelor, atît de stre- 
sante altădată, a dispărut, 
pe de o parte, prin gene-

-— Sînt acestea dureri
le clădirii. Care sînt însă 
cele ale patrimoniului ?

— Există tablouri dis
truse şi tablouri avariate. 
Cele din urmă se află, 
sau se vor afla, în proces 
de restaurare. S-au luat 
măsuri pentru 50 de ta
blouri cu autori străini şi

f 80 cu autori români. Cele 
mai importante dintre 
pînzele occidentale au 
fost preluate de Olanda 
(4), Italia (4), S.U.A. (4), 
Louvre (se poartă discu
ţii tot pentru 4). Au fost 
lucrările, cele mal dificile 

ţ şi asupra- lor s-au făcut, 
cu ocatia asta, binevenite 
investigaţii privitoare ta 
vechime şi la autori. O- 
tanda a tipărit deja un 
volum de studii asupra 
celor 4 picturi, ’ de care 
s-a ocupat.

— îmi este cunoscut 
faptul că specialiştii stră
ini au avut aprecieri 
de-a dreptul elogioase la 
adresa restauratorilor noş
tri. Dar aprecierile < nu a- 
jung... '

<r~ Adevărat. Atelierul 
de restaurare a ars şi el 
şi ceea ce posedăm ăcum 
este impropriu. Am fost 
sprijiniţi pentru a-l redo-

î t

ta, tot de către Occident. 
Dar sprijinul e minim. Şi 
in sarcina noastră rămi- 
ne restaurarea pinzelor 
cu autori români.. Se pa
re că Mimchenul intenţio
nează o implicare siste
matică pentru restul lu
crărilor cu autori străini.

— Ce pot face pentru 
dumneavoastră iubitorii 
de artă din ţară ? Se 
poartă totuşi sponsoriza
rea...

— Multe ar putea fa- / 
ce! Dar pentru asta tre
buie să se obişnuiască cu 
ideea de datorie faţă de 
arta ţării lor. Ofer un 
exemplu. Celebrul muzeu 
Metropolitan are foarte 
multe săli la a căror in
trare stă scris : ..Această 
sală s-m reorganizat prin 
sprijinul..*’ Unele sume 
au fost vpkd, dat, aduna
te, au însemnat ceva. Ld 
rîndul tor »prietenii mu
zeelor* aii anumite avan
taje (reduceri de tarif la 
expoziţii sau chiar gra
tuităţif.

Cu glas tare, mulţumesc 
interlocutorului. Şi cu 
gUa lăuntric rostesc ce
lebra, deviză: -Daţi un 
leu pentru Ateneu". Gre
şesc ? l

Era ora 7,30 etnd am a- 
juns la „Dacia service" din 
Hunedoara. Am vrut să ve
dem cum începe o zi de 
muncă aici. ştiind cîte pro
bleme au automobiliştii a- 
cum, în plin sezon de va
canţă estivală, Fără să su
părăm pe nimeni, vom reda 
numai şi numai realitatea, 
constatată şi văzută cu 0- 
chil omului la a cărui ma
şină nu prindea... frîna.

Primul care a sosit la 
slujbă a fost dl. inginer 
Virgil Man, şeful staţiei. 
L-am văzut. Dumnealui nu 
ne-a observat. Rînd pe rînd 
au sosit şi ceilalţi mese
riaşi Unii cu ceva minate 
întîrziere, T reacă-m e^ţg^ 
Dar automobiliştii s-au a- 
dunat la poarta firmei. Se 
deschid norţtie la recepţie 
şl ziua ie  mancă încep®, 
Trecem prin hala de lucşuţ; 
Totul ţirtlmos fi în ordil% 
lucrătorii la datorie. Uşa 
şefului Staţiei eră încuiata. 
Dumnealui face, ca de o- 
bicei, un rond prin unita
te, pe te toate locurile de 
muncă, apoi, dacă mai este 
vreme, vine şi la birou,

— Eu nu ştiu dacă fac 
bine sau nu, dar ni-nm 0- 
bişnuit să iau „pulsul" fie
cărei zile de muncă, de la

început, aşa, la văzut pe 
viu — ne spune.

— Astăzi, de pildă, ce 
aţi constatat ?...

— Toate comenzile înre
gistrate la recepţie sint în 
lucru.

— înţeleg că faceţi o 
planificare, o programare a 
solicitanţilor.

Dacia Service
H u n e d o ara
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•— Da. Tocmai pentru a 
nu purta oamenii pe dru
muri. Le spunem ce 
putem face, ce nu putem 
rezolva. Cu cîte va zile îna
inte.

— Ce puteţi rezolva?
— Orice. Depinde însă 

de complexitatea lucrării: 
direcţie, echilibrat d« roţi, 
repartiţii dp <brfc6 fel..

— Şi ce nu puteţi face ?
— Vreau să se cunoască 

dd către toţi cel câre rrî se 
adresează că cea mai mare 
grijă şi atenţie o acordăm 
maşinilor aflate în  garan
ţie. Dar ne confruntăm eu 
vechea problemă a lipsei 
pieselor de schimb: seturi 
motor, axe, planetare, ar
bori cotiţi etc.

—* Cum credeţi că veţi 
rezolva şi aceste cerinţe ?

•— Cu puterile- noastre. 
Cu meseriaşii noştri. Pen
tru Dacia 1300 vom con
fecţiona seturi motor in 
atelierul propriu. Ne-am
dotat cu tot ce ne trebuie 
pentru aceasta. Colectivul 
staţiei ştie bine că astăzi 
autoajutorarea este esenţia
lă. Nu avem piese de 
schimb ? Ce facem .? De 
unde să aşteptăm ? Ni le 
vom face noi. Că meseriaşi 
buni avem ; Adrian Roş, 
Gheorghe Foceac, A drian 
Chiorean, Valentin Balaş, 
Cornel Gruiţă, Tiberiu Hur- 
za, Viorica Furcă, Gheorghe 
Popa sînt doar cîţiva din
tre cei buni, „dintre cei 
mai buni...

— Cite cazuri rezolvaţi 
într-o zi? Intr-un schimb?

. ... — Toate care vin. Firma 
«Dacia Service" Ilt neJoa- 
ra are un bun renume. II 
ducem cu siguranţă nai 
departe...

GH. I. NEGRfiA
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ralizarea treptată a auto
nomiei unităţilor, precum 
ş l prin reconsiderarea ca
drului organizatoric de 
funcţionare a Guvernului.

Un pas important în a- 
ceastă concepţie se referă 
la instituirea Unor reguli 
de bază pentru desfăşura
rea relaţiilor comerciale în 
cadrul economiei de piaţă, 
Pornindu-se de la regle
mentările Codului comer
cial, Codului civil şi alte 
reglementări, a fost nece
sară instituirea unor mă
suri de combatere a unor 
efecte negative. S-a creat 
cadrul organizatoric pentru 
controlul activităţilor co

merciale, instltuindu-se nor
me precise şi un nou or
gan — Garda Financiară. 
Au fost elaborate şi alte 
legi de importanţa majoră : 
Legea Finanţelor Publice, 
Legea privind impozitul pe 
profit. Legea Băncii Naţio
nale, Legea impozitului pe 
salariu etc., toate menite 
să creeze cadrul unei acti
vităţi normale într-o exj- 
nomie de piaţă.

O problemă importantă a 
reformei este dezvoltarea 
concurenţei în relaţiile de 
muncă şi instituirea unui 
cadru legislativ de protec
ţie socială a salariaţilor, 
acestea constituind funda

mentul schimbării menta
lităţii faţă de muncă, ţaţă 
de respectul valorii, fî*ţă 
de atitudinea constructiv 
participativă a individului 
în societaţp. Un aspect im
portant al reformei îl con
stituie democratizarea vie
ţii sociale prin legiferarea 
dreptului la grevă, 1a aso
ciere, dreptul de a cere 
cenzurarea actului admi
nistrativ, noua reglementa
re a înfierii ş l altele.

Desigur, ca şi în orice 
altă activitate, există şi si
tuaţii imprevizibile, efecte 
nescontate, care apar şi se 
manifestă, iar pentru înlă
turarea celor negative tre

buie intervenit. A neglija 
această intervenţie înseam
nă a atenua efectele bene
fice aşteptate şi, uneori, a 
duce la apariţia unor as
pecte ale căror dimensiuni 
şî derulări nu mai pot fi 
ştăpînite.

Strategia calităţii ridica
tă la rangul de politică de 
stat, inclusiv in elaborarea 
reglementărilor, devine ma
rea şansă pehtru supravie
ţuire şi progres rapid ale 
unei unităţi sau ramuri, 
ale unei economii naţiona
le, ale unei societăţi.

De aceea se cere să ie
ftin cit mai repede din a- 
ceastă zonă de noncalitate 
a produselor, a serviciilor 
şi a relaţiilor umane, să 
ne reorientăm spre obiec
tivele majore ale societă
ţii în care trăim, spre o 
ROMÂNIE MODERNA.
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ATENŢIE L.l~ , |  
RENUME j

Joi, 25 iulie 1991. Zi j 
caniculară. Berea aş- |  
tepta în multe locuri... , 
clienţii însetaţi. La I 
pizzeria „Udo", din De- , 
va, în sfârşit „cvcntul* |  

pizza-bere. Geva însă * 
lasă de dorit. U  primul I 
rînd, pizza era servită... J 
„în sînge** (a se citi ne- ; 
coaptă). Clienţii erau j 
nedumeriţi. Jumătate J 
(+ 1) din porţie răroînea j 
în farfurie. Oare ce t  
griji (în plus) or fi a - î  
vut cei (cele) care ne f  
„delectează" cotidian cu j 
pizza de s-aii y grăbit |  
chiar aşa ? Poate că i-* 
dura. ‘ poate neatenţia, |  
poate», tn «t doilea riad ,« 
berea (să uităm penfru I 
o clipă de preţ) era la , 
limita posibilităţii de... | 
„utilizare". Oare In p.e- J 
ţul actual nu s-ar putea j 
include şi... gheaţa ? în J 
sfîrşit, nota (de plată, , 
bineînţeles) cn obişnui- J 
ta-i... „rotunjire"... Ateu- j 
ţie la.;, renume. (G.N.) I

I

I
I
I
I

I
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(Urmare din pag. I)

popasul turistic de la Lă- 
pugiu, iar la sfîrşitul lu
ni! septembrie; vor fi fi
nalizate motelul şi res
taurantul de 1a Brad ; se, 
lucreaZ$:Jte 4 obă brutării 
eu o câpM pte de 5 to- 
ne/24 ‘trc M  fo te r te j  şi 
Vaţa, B4iDevâ am puS în 
funcţie ti1 secţie de tîm- 
plărie şl metal şi o ase
menea secţie vom deschi
de 1a Haţeg; în fine, o 
serie de magazine în co- 
ittuneL .

Red. Ce a determinat 
nercalizarca exportului ?

— Iha export am înre
gistrat doar 23,7 la sută 
din program. Motivul ? 
Toate contractele pentru 
acest an au fost încheia
te anul trecut la preţuri
le de atunci, Preţul Ia 
lemn a crescut şi nu ne
am putut acoperi costuri
le. Secţia din Brad are 
încheiat eu U.R.S.S. Un 
contract pehtru 10 000 
bucăţi confecţii textile, 
dar deocamdată partene
rul extern nu' a putut 
plăti. Datorită creşterii 
masive a preţurilor şi scă
derii puterii de cumpă- 
rare, stocul de mărfuri a 
crescut rapid, ajungînd la 
o valoare de 427 miilea-

Mai mult şi mai în  serviciul oamenilor
ne lei numai în  iunie, iar 
viteza de circulaţie a 
mărfurilor este cu 11 zile 
mai mare decît în perioa
da precedentă, respectiv 
de ?2 de zile.

Red- Au existat şi mai 
există nemulţumiri în ce 
priveşte aprovizionarea cu 
pîine. Care este cauza, şi 
cum vedeţi în viitor re
zolvarea acestei probleme 
vitale ? " '

— Subvenţiile nu s-au 
primit. Cum se va rezol
va, nu ştim deocamdată. 
Făina este-prin repartiţie 
guvernamentală. Nu poţi 
obţine de la alte judeţe 
nici un gram. Apoi, Fa
brica de drojdie din Arad 
a fost defectă. Am fost 
nevoiţi să ne deplasăm 
pînă la Seini pentru 800 
kg de drojdie. Calitatea 
pîlnil depinde mult de 
respectarea reţetei, ori noi 
nu am avut întotdeauna 
Cantitatea de drojdie la 
nivelul acesteia. Am pro
pus preşedintelui CEN- 
TROCOOp să aprobe în 
judeţ construirea unei fa
brici de drojdie. Ni s-a 
răspuns c& a ridicat la 
faţa guvernului

problemă *— respectiv 
construirea în ţară a mai 
multor asemenea fabrici
— dar nu 1 s-a răspuns 
în nici un fel,

Red. Ce loc ocupă ini
ţiativa personală în sis
temul cooperaţiei?

— Nu ne abatem de la 
un curs unic. Ne-am gîn- 
dit că cel mai bine este 
să dăm unitatea în man
dat, astfel că modul de 
a  acţiona, de a se apro
viziona şi de a se gos
podări al mandatarului 
va fi ea al unui privat. 
In acest fel vom avea re
zultate bune, se va schim
ba optica faţă de cumpă
rător, se va materializa 
lozinca „Clientul nostru
— stăpînul nostru".

Red. Să folosim acest
prilej şi să luăm în dis
cuţie propunerile unor 
orăşeni care ar dori ca 
în localitatea lor comer
ţul să se desprindă din 
sistemul cooperatist şi să 
intre în sferă comerţului 
de stat.

— Aceasta este ideea 
unor cetăţeni. Noi facem 
comerţ folosind o bază 
materială proprie la care

nu renunţăm. Cetăţenii 
din Orăştte, spre exem
plu, pot sâ vină şl să Ia
că comerţ de stat. Viito
rul va aduce concurenţa 
şi pentru noi va fi un fac
tor de mobilizare.

Red. Activitate turisti
că aveţi? In altă ordine 
de idei, cum staţi cu lan
ţul frigorific in unităţile 
de alimentaţie publică ?

— Am vrut sâ dăm a- 
vînt activităţii turistice, 
dar n-am reuşit. Avem o 
firmă „Turistcoop". dar 
n-am obţinut repartiţie 
pentru un autocar., în a- 
cest an am organizat 
excursii în ţară şl străi
nătate cu maşini închiria
te. Oricum, turismul ră- 
mîne în continuare în a- 
tehţia noastră ca o acti
vitate serioasă, utilă, adu
cătoare de venituri.

Prin unităţile de ali
mentaţie publică, am des
făcut un volum mare de 
produse, dar nu s-au sem
nalat probleme de into
xicaţie. Avem probleme 
cu lanţul de frig, ca tot 
comerţul, dar am adus 
piese de schimb, am re 
parat, ia? acolo unde nu

am avut condiţii nu ara 
păstrat mărfuri uşor ,->3 te
rn bile. Nu am for, aten
ţionaţi în mod deosebit 
de către Centrul Sanitar 
Antiepidemic, dar stntem 
departe de a fi ni ■î’.ţumiţi 
de agregatele frigorifice

Red. Există, de la tf -  
mună la comună, diferen
ţe in privinţa aprovizio
nării 'cu marfă. Cum se 
face repartiţia fondului de 
m arfă? Mal este coope
raţia subordonată primă
riilor, ori unii colaborea
ză $1 alţii nu ?
- * Sînt de acord câ e-
xistâ diferenţei, chiar în
tre satele aceleiaşi comu
ne. Ele ţin de baza ma
terială, Insă cele mai 
multe ţin de om.

în legătură cu raportul 
dintre noi şi primării, Co
laborăm bine cu primă
riile, sîntem sprijiniţi de 
către unii primari, dar 
raportul este diferit de 
cel din trecut, fiecare 
avînd atribuţiile şi sar
cinile luî. Scopul este co
mun : mai buna servire 
a populaţiei şi un comerţ 
civilizat.

Red. Vă rugăm să v5

referiţi la Sectorul de 
prestări servicii. Conside
raţi mulţumitoare activi
tatea de aici ?

— Avem şi sectoare bu
ne, ca dovadă că am rea
lizat faţă de program un 
volum de activitate mai 
mare cu 168000 lei. în nu
meroase secţii, însă, acti
vitatea este neeorespunză- 
toare. Motivul ? Lipsa pie
selor de schimb, a mate
riilor prime şi materiale
lor. Situaţii eu care ne 
confruntam te secţiile de 

auto-moto, reparaţii radlo- 
tv, la unităţile de coafu
ră ete.

Red. Cure Credeţi că 
este relaţia cu presa 1
. — Tot ceea ce presa 
sesizează — pozitiv, har, 
mai cu seamă negativ — 
este un sprijin real pen
tru noi. Avem în întreg 
judeţul 1 jTit de gestiuni.. 

Deci, ca sâ ajungem peste 
tot necesită timp. Eu c-ted 
în obiectivitatea unui zia
rist şi faptele pozitive ne 
satisfac, «le crefnd un 
bun microclimat de lu- 
cru. Cele negative stnt 
sigur câ-! pan pe glo
duri pe eei ce se află în 
«bătaia puştii" Şi Că în- 
eearcă sâ îndrepte ce l 
Piti. V

— Red. Vă mulţumim f
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Radiografii în Campionatul Naţional de Fotbal
VICTORIA CALAN SE RECONSTRUIEŞTE 

DIN MERS

Iată echipa de bază a campionatului trecut : 
Tudor — Mureşan.Bordcanu, Kiss (Pînzaru), Budeic 
—Lazăr, Ocolişan (Kaizer), Cocoş, Cişlaru, Durles- 
cu, Micu. Au mai făcut parte din lo t: Sotîlcă, De- 
mcny, Mitu, .juniorii Gogan, Surugiu şi portarul 
Toth. "

Turul a fost încheiat de 
echipa siderurgiştilor din 
Călan pe locul 8, cu +1 
la adevăr. Fără a avea un 
obiectiv anume. Victoria 
’SO Călan nu a tras prea 
ţâre nici la antrenamente 
şi nici în jocurile din de
plasare, în tur a adus doar 
două puncte de afară. Şi 
în  retur comportarea a 
fost mediocră, pierzînd trei 
puncte pe terenul propriu. 
Aşa că, de IU -4-1 în tur, 
a ajuns ia sfîrşitul campio
natului la minus 2, ceea 
ce i-a adus clasarea pe lo
cul 12, la un pas de retro
gradare. Şi la Călan sînt 
mulţi jucători buni care, - 
moi bine pregătiţi, pot for
ma o echipă competitivă, 
capabilă să se înscrie în 
orice serie, pe unul dintre 
locurile 1—5, aşa cum este 
obiectivul în acest nou cam
pionat 1991—1992, al orică
rei echipe ce dovedeşte şi 
are posibilităţi financiare şi 
materiale să rămînă mai 
departe în Divizia C.

Diseutînd cu dl: Ion A- 
vram, secretarul Asociaţiei 
Sportive Victoria *90 Călan 
şi eu antrenorul Anton Ma- 
vruşcft, am înţfetes că pen
tru viitorul eşmpiorvaţ, de 
trinziţie, conducerile aso

ciaţiei şi secţiei de fotbal, 
cu ataşamentul Consiliului 
de administraţie de la SI- 
DERMET S.A.,1 unicul spon
sor al echipei, şi al sindi
catului liber de la această 
societate, s-a convenit ca 
leftul să fie întărit mai,, a- 
les cu cei mai buni tineri 
fotbalişti din Călan, dar şi 
cu 2—3 jucători de la echi
pa .mamă"" — Corvinul 
Hunedoara. Rămine de vă
zut cum se vor definitiva 
tratativele în zilelfe urmă
toare. Deocamdată, a fost 
contactat doar Florică Văe- 

, tuş, care speră ea lieţalur?* 
gîstul Cugir să-î dea cuve
nita dezlegare. Se mal dis
cută venirea lui Albu şi a 
lui Clej de la Metaloplas- 
tica Orăştie.

La Căian, oamenii din 
siderurgie sînt tot mai 
mult alături de echipă şi, 
ce e îmbucurător, sindica
tul liber de Ia SIDERMET 
S.A. sprijină sportul, dez
voltarea sa. In aceste con
diţii, cînd asociaţia, secţia 
fotbal simt în mod concret 
sprijinul şi moral şi ma
terial, sînt decise să re
construiască din mers echi
pa, să se ocupe eu toată 
grija de pregătirea ei.

C. SANDU

RETEZATUL HAJEG PROMITE

In campionatul 1990—1091, echipa de bază fo
losită de Retezatul a fost: Rus — Mihăilescu, Huţu- 
ţuc, Prigore, Părău (Hamza), Niculescu, Dilja, Steri 
foni, Spăfiu, lordache, Mărginean** (Buzgan). Din 
lot au mai făcut parte : Ciocan, Suciu, Walter, Mol- 
dovan.

Acum cîţiva ani, cînd 
Retezatul a promovat în 
Divizia C, bucuria suporte
rilor din localitate a fost 
fără margini. Oraşul Haţeg 
ona singurul din judeţ că
ra' nu avea o echipă divi
zionară. Anii au trecut, 
dar dragostea de fotbal nu 
s-o stins nici acum la Ha
ţeg. E drept că numărul 
spectatorilor a scăzut sim
ţitor dar aşa e pretutin
deni în ţ a r i  Insă una e 
sâ ai o echipă în  Campio
natul judeţean, alta In  Di
vizia C. Cheltuielile sînt 
mult mal > mari. In 
tur a terminat pe locul 
13 cu un golaveraj de 
13—20, Echipa » trebuit sâ 
lupte serios pentru evitarea 
retrogradării, cu adversari 
ca Mureşul Deva, Unirea 
Dej, Soda Ocna Mureş, 
Carpaţi Agnita şi Mecani
ca Sibiu. Să nu uităm că 
echipa a rămas şi fără an
trenorul Dumitru Marcu 
cane a  plecat la Jiul, un 
handicap serios pentru în
treaga formaţie dar şi pen
tru conducerea asociaţiei. 
Pînă la Urmă. totul s-a în
cheiat cit bine, echipa evi- 
tînd în ultima clipă retro
gradarea. A fost remarcat 
efortul portarului Rus, al 

jucătorilor Prigore, Huţuţuc,

NE BATEM SA FACEM UN LUCRU
Acum, în miez de va* 

ră, care sînt, domnule Ma- 
rius Constantinescti, primar 
al Haţegului, problemele 
stringente ale oraşului ?

— Chiar dacă s&ltem în
toiul verii, noi considerăm 
că problemele cele mai im
portante pentru oraşul nos
tru rămîn cele de gospo
dărie comunală. Argumen
te sînt mai multe. Primul: 
o moştenire dezastruoasă 
a reţelelor de încălzire ca
re sînt, în cea mai mare 
parte, deteriorate. Nu dăm 
vina pe nimeni, dar acesta 
este adevărul, ceda ce a 
creat mari greutăţi şi ne
cazuri în iarna care a tre
cut şi nu numai. O altă 
chestiune este că fonduri
le necesare pentru repara
ţii sînt tot mal puţine. Ori
cum, noi ne batem să fa
cem un lucru bun în acest 
domeniu, care sâ nu ne 
dea bătaie de capi peste 
citeva luni. De altfel, este 
o treabă cu bătaie mai 
lung*. ’■.
■ r r  Da, dar pînă se vor 
rezolva toate problemele.,.

— Pînă atunci, am con
siderat necesar că este bi
ne ca la blocurile unde au 
fost necazuri să introdu
cem gaz la bucătării.

Concret, ce s-a făcut ?
— La cele existente, in 

acest an s-au adăugat 600 
de focuri. Un lucru bun, 
îl considerăm hol, mai a- 
les că acest număr .îl de
păşeşte pe cel de pe între
gul an 1990. Şi nu a fost 
uşor, vă asigur.

“  Oare este părerea 
dutnneayoaştră despre felul 
în cară aO derulează co
merţul în Haţeg ?

— Consider e i  este o a* 
provizionare bună In oraş. 
Este adevărat, consumul a

scăzut, dar rru din lipsa 
mărfurilor, ci a preţurilor 
care se practică. Nu avem 
probleme deosebite, deşi ar 
mal fi multe de făcut, in
clusiv în combaterea spe
culei.
_ — Care este stadiul pri
vatizării în Haţeg, domnu
le primar? *

— Am sprijinit şi aju
tăm pe cit putem pe cei 
ce doresc să se privatizeze, 
chiar stimulăm acest lucru. 
Dar, pentru că avem pro
bleme7 deosebite cu spaţii
le, am considerat necesar 
■să acordăm o atenţie mai

strucţie să achite valoarea 
acestora anticipat. Actua
lele preţuri au făcut însă 
să se prezinte doar trei 
investitori, deci total insu
ficient. Acum însă se lu
crează la proiectul unui 
nou centru administrativ, 
unde vor fi concentrate in
stituţiile de interes public. 
Sperăm, ca pînă la începu
tul ierrili să finalizăm fîm- 
duţia,.

— Domnule Constnnti- 
nescu. iina dintre cele mal 
acute probleme cu care se 
confruntă majoritatea loca
lităţilor este aceea a fină-

PRIMĂRIA -  INIMA VIE A LOCALITĂŢII

mare celor ce produc, sau 
oferă servicii. Aşa se face 
că, în prezent, funcţionea
ză- unităţi de tricotaje,- tîm- 
plărie, confecţii metalice şi 
cizmărie. Primăria a elibe
rat, de altfel, peste 60 de 
autorizaţii» în diferite do
menii.

—  Care este situaţia ■ cu 
această mare groapă din 
centrul oraşului, doar la 
cîţiva metri de sediul pri
măriei şi care pune serios 
în umbră peisajul citadin 
al localităţii, de mai mulţi 
ani ?

— Ne frămîntă mult 
faptul că această groapă 
persistă în chiar centrul 
oraşului. Ea s-a săpat îna
inte de revoluţie în ideea 
că s-or găsi bani pentru 
investiţie, dar finanţare» 
ftu s-a făcut la timp, iar 
acum tiu putem face prfea 
mare lucru. Am încercat s 
mal multe v a ria n te . B u n ă 
oară, am d a t anunţ că eel 
care doresc să-şi cumpere 
apartamente în noua con-

liZării investiţiilor. Care 
este situaţia la Haţeg ?

— Am avut şi avem şi 
noi dificultăţi privind asi
gurarea resurselor finan
ciare pentru' instituţii. Cu 
toate acestea, în august 
vom da în folosinţă un 
bloc cu 40 de garsoniere, 
în septembrie o nouă cen
trală  termică —• de fapt, 
obiectivul nostru numărul 
1 *—• iar pînă în octombrie 
vom înlocui cazanele de la 
centrala termică nr. 2, vom 
„izola”- alte 10 blocuri şi 
vom termina reţeaua de 
aducţiune a apei potabile.

Adevărul este însă că 
din lipsa resurselor finan
ciare lucrările sînt înceti
nite în unelg locuri şi tre
buie să ne gîhdim foarte 
serios că vîpe iama. In  a- 
cest COftteXt ar trebui să 
spunem însă şi Următorul 
lucru i conform legislaţiei 
în vigoare, 50 la sută din 
veniturile realizate din vîa- 
zares apartamentelor revin 
primăriilor pentru finanţa

rea investiţiilor. Or, nu am 
primit nici un leu din a- 
ceste fonduri ! Se . adaugă 
apoi blocajul economic în 
lanţ a l unor agenţi econo- 
mici...

— Nu aţi încercat o co
laborare mai strînsă cu u- 
nităţile ?

— Cum să nu I Se pare 
însă câ s-a uitat că în tre- 
cut_nu trebuiau să fie so
licitate de două ori pentru 
a da o mină de ajutor la 
rezolvarea unor probleme 
deloc minore ale oraşului 
în care trăim. La chemă
rile noastre au răspuns mai 
bine „Haber" S.A., Abato
rul, C.L.F. şi Societatea 
Comercială „Ţara Haţegu
lui''. Altele însă parcă nici 
nu ar funcţiona pe raza o- 
raşului, nu ar fi părtaşe 
la binele' şi greutăţile oa
menilor din Haţeg. Or, da
că nu sîntem sprijiniţi şi 
uniţi în tot ceea ce vrem 
să facem pentrii oraşul 
nostru, nu vom retişi mare 
lucru. •

•— Vă place cum arată 
oraşul, domnule primar ?

— Am să vă răspund 
cam a şa : Nimănui nu-i 
place murdăria, mizeria. 
Dar prea puţini sînt cei 
care pun mina să facă ce-, 
va. Dimpotrivă, spiritul oi- 
vic a scăzut foarte mult, 
ca să nu zic că nu mai e- 
xistă. Mulţi strică, distrug 
un lucru bine făcut, dar 
nimeni nu mai face nimie. 
Dacă tot nu întreprindem 
nimic, atunci cel puţin să 
xiu distrugem. Acesta ar Ii 
îndemnul meu. adresat ce
lor ce nu ţin seama de e- 
forlurile care se fac pen
tru ftthnuseţca oraşului.

Mihăilese, Dîlja, Ştefani, 
lordache, Mărgineam*, al 
antrenorului L Ivari. Par
ticiparea la nmil :caoipio- 
nat Î991—1992 este privită 
cu multă responsabilitate 
şi la Haţeg, unde spri
jinu l primăriei este- evi» 
dont. Dovadă că a şi 
fost aleasă d nouă condu
cere atît la Asociaţie cit şi 
la club, numai oameni iu- 

V bitori ai sportului care îi 
cunosc valoarea sa educa
ţională şi de petrecere a 
timpului liber'într-un mod 
atractiv. Preşedintele Aso
ciaţiei este te* dl. Dumitru 
Jitea. ca preşedinte al sec
ţiei fotbal a fost ales dL 
Gheorghe Răileanu, ea vi- 

% copreşedinţi Ionel Işfan, O- 
î limpiu Aldea şi Cornel Di* 

eoni,, iar ca secretar Silviu 
DrăgoL Sînt oameni care 
pun suflet pentru dezvol
tarea sportului, pentru ca 
echipa să rămînă în oon- 
tinuane In Divizia G. In 
acest scop, este nevoie 
de un sprijin mai real din 
partea sponsorilor.

Sîntem convinşi că avînd 
sprijinul primăriei, al spon
sorilor şl al noului a n tre 
nor, echipa va avea posi
bilităţi bune de pregătire 
şi refacere.

SABIN CERBU

C O M O  S .R .L .

TIMIŞOARA
FILIALA DEVA

GARANJIA REUŞITEI LÂ CONFRUNTAREA 
CU ATESTATORII COMPETENTEI DUMNEA- 

} VOASTRĂ DE A CIRCULA CU AUTOTURISMUL 
j PE DRUMURILE PUBLICE !

Detalii, domnule director !
— Domnule Gheorghe Pctricescu, cc este COMO 

S.R.L. ?
— COMO S.R.L. este, după cum o arată şi fir

ma, o societate comercială cu răspundere limitată, cu 
sediul central în Timişoara şi arc ca obiect de acti
vitate pregătirea practică şi teoretică a celor cc în
deplinesc condiţiile cerute de lege şi doresc sâ ob
ţină permîsUlde conducere de categoria ÎL Soeieti*. 
ţea mal desfăşoară şi alte activităţi, despre care vai 
vorbi cu alt prilej. -

— Cîte fUiale are COMO S.R.L, in judeţul no»* 
tru 2

— Deocamdată una la Deva şi cu perspectivii
foarte apropiată de a deschide o nouă filială la itu*> 
aedoaro. Societatea însă are filiale în toate* M arti* 
oraşe ale ţării şi chiar în străinătate: două filial# 
în Germania, care desfăşoară, de asemenea, ariîvltata 
de pregătire teoretică şi practică a conducătorilor 
auto amatori. ’

— Ce alte servicii oferă societatea clienţilor săi f .

— Societatea se ocupă de întocmirea do sărutată
candidatului în vederea prezentării la examenul per»* 
tru obţinerea permisului de conducere; face rvpro» 
gramarca la examinare în caz de nereuşită la prin*» 
tentativă. \ ' '

—■ Cit durează şi cit costă un ciclu de pregătire 1
— Pregătirea durează 4 săptănnnl şi costă 10 00#

M  fit teeastă sumă intră şi toate taxele necesare 
şcolarizării, taxa de examinare la poliţie, inclusiv 
costul imprimatului şi taxa de eliberare a permisu
lui. Mal intră — ceea ce nu dorim să se întîmpl# 
— şi taxa de reexaminare. , i

-— Domnule director, de cc bază materială dis
pune COMO S.B.L. — 4a Deva pentru a garanta o  
pregătire temeinică ?

— Personalul care se ocupă de pregătirea teo
retică şi Instruirea practică a candidaţilor la obţine
rea permisului de conducere are studii superioare im 
specialitatea auto, fiind autorizat pentru funcţia t f e  
instructor. Materialul didactic cuprinde ultimele in
strucţiuni în materie de conducere şi legislaţie, ficecra 
elev primind acasă formulare-chestionăr pentru au* 
toverificare. Şcoala are poligon şi sală proprii la. 
Deva. "

— Unde sc află sediul filialei din Deva ai S.G. a 
COMO S.R.L. ?

— Pe strada 1 Decembrie (fostă Dr. Petru GrozaJ 
în spaţiul deţinut anterior dc biroul dc copiat acte. 
vizavi de Liceul „Dccebal".

..Emoţiile poligonului. E greu la jaloane.

VAM=NTtN NEAGU, L
TRAIAN BONDOR

C O M O  S .R .L .

TIMIŞOARA
FILIALA DEVA

O  ŞCOALA PARTICULARA A ÎNALTEI COM- * 
PETENTE ÎN  PREGĂTIREA DUMNEAVOASTRĂ 
DE CONDUCĂTOR AUTC AMATOR 1 .

NUM AI.COM O SJ.L. VĂ ASIGURA SUC
CESUL ÎN  PREGĂTIREA PENTRU CIRCULAŢIE ÎN  
TOTALA SIGURANŢĂ PE DRUMURILE PUSUCE *
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\ •  ASTAZI, cînd urci
' a îB-a treaptă, dragă Ma- 
| riana Bogdan, din Deva, 
j prietenul tău Dorin îţi u- 
S rează „La mulţi a n i!" şi 
I împlinirea tuturor dorinţe

lor. (3245)

I  V1NZARI—  
CUMPĂRĂRI

•  VtND convenabil ţuică 
tiaîurală, 60 grade, pentru 
Kunţi. llie Ioan, Sintimbru 
*— Fabrică, nr. 10, judeţul 
îlUbg. (3282)

nicrcială
, „Crtttina" 

Import-export vinde 
convenabil Audi 1.00— 
00, 'Volkswagen Golf, 
ja rd  • Taunus, Merce
des, stare excepţională, 

t numai pe benzină, De- 
«a, telefon 12457, stor. 
Â^Vlaicu, nr. 19.

(3993) /

•  VÎND căţel boxei? ti
grat, cu pedigree. Deva, Al. 
Militarilor, 10. (4004)

•  VlND înscriere Da
cia (1988). Deva, telefon 
18375, orele 18—20..

(4006)

•  VÎND înscriere Da
cia 1 300 (anul 1989). Deva, 
telefon 16541, după ora 
16. (4007)

•  VÎND convenabil auto
turism „Mazda * 929 combl. 
Fabricaţie aprilie 1982. Sta
re bună. Hunedoara, tele
fon 957/22686. (4010)

•  SOCIETATEA Co
mercială

Româno — Germană 
„MAGNET" 

vinde televizoare co
lor Japonia, sigilate, 
garanţie şase luni. Preţ 
63 000 lei. Livrare ime
diat, Adresa: Deva, 
cartier Oituz, bloc 3, 
telefon 20998. (4014)

f  “VÎND Renault 9 şi 
<3 ţ i i  L.S. Eleva, telefon 

H ? ţ8p. <3989)
•  - VÎND convenabil mo

to* Volkswagen 'V* Boxer, 
69 CP. Deva, telefon 18327.

(3274)'
0  .VlND pămînt. Cozia, 

Dţwâ. telefon 20228.
X *■ ' (3273)
4  -VlND casă în valută. 

Sintâriă, str.Corvin. lă, 
telefon 60349. (3240)

•  VÎND Oltcit Club. Hu
nedoara, telefon 957/29246.

./ - (3230)
•  1 VlND instalaţie sate

lit, motocicletă MZ 175, te
levizor Diamant. Deva, te
lefon 29043 sau 18587, după 
ora 16. (4000)

p „MEDECINS DU MON- 
DŞ» * Deva cumpără minî- 
car tn buhă stare de func
ţionare. Deva,* telefon 
25386. 25729. (3999)

O VlND Opel Record 1,9 
(1981), televizor color Grun- 
dig, cu piese rezervă. Hu
nedoara, Eliberării 6/16.

■ ' ■ • (3225)

•  VlND înscriere Dacia
(1988). Deva, telefon 29110, 
după ora 16. (3997)

•  VÎND pătuţ copil, cum
păr fotoliu pat. Deva, Be- 
jan, bloc 61/96.

(3995)

•  CUMPĂR valută, do
lari americani 200 lei, mărci 
€10 lei. Deva, telefon 
23926. (3992)

a  VÎND Audi 80. Deva, 
lelefon 26132. (3286)

•  VÎND cameră de zi
iMircea". Deva, telefon 
11588. (3987)

•  VlND apartament 2
camere, confort I. Simeria, 
telefon 60392. (3988)

a  VÎND video recorder 
Panasonic NVJ 35, nou. Ha
ţeg, telefon -77188.

(3990)

j a  VlND înscriere Dacia 
■ tl986). Deva, telefon 20403, 
f după ora 16. (3281)

[  0  VÎND Fiat 1800, 6
locuri, pe benzină, irepro
şabil, adaptare Diesel. Mo- 

. tor Diesel şi piese rezervă, 
Hunedoara, str. Dorobanţi- 

j lor, nr. 32 (Ceangăi).
(3284)

a  VÎND înscriere Dacia 
987 — iulie). Deva, tele- 

15254. (3285)
I"

PIERDERI

a  PIERDUT legitimaţie 
handicapat şi de serviciu, 
eliberată de Cooperativa 
„Progresul" Deva, pe nume
le bodros Lucreţia. Se de
clară nule.

a  PIERDUT carnet C.E.O. 
limită de sumă nr. A3 — 
944046 — 944050, - aparţi- 
nînd R.A.G.C.L. Deva. Se 
dedaiîl nul. . (3996).

a  PIERDUT chitanţier 
116701—116750, aparţinînd 
R.A-G.C.L. Deva. Se de
clară nul. - (3278)

•  CU autorizaţia 5089/1
iulie .1991 a luat fiinţă Aso
ciaţia Familială , „PEŢRI- 
ŢAN" Petroşani, avînd ca 
obiect de activitate prepa- 
rarea şi comercializarea 
produselor alimentare, pati
serie, cofetărie, băuturi ră
coritoare, rechizite şcolare, 
florărie. •• (3994)

•  PIERDUT medalie 
„Bărbăţie şi credinţă “. .Gă
sitorului recompensă.* De
va, telefon 11902. • ■; (4003)

S C H IM B U R I 
DE LO C U IN JE

•  SCHIMB apartament
două camere. Dacia, cu a- 
pârtament trei camere, ex
clus Micro 15. DeVa, tele
fon Î8992. (3283)

•  RM. VlLCEA. Schimb 
apartament două camere, 
cartier Traian, cu similar 
sau trei camere Deva, ex
clus Micro 15. Informaţii, 
la telefon 17575, Deva/

(3160)

•  OFER bună recompen
să pentru cedare contract 
apartament 2—3 camere, 
chirie, ~ exclus Micro 15, 
Dacia. Deva, telefon 16981, 
după ora 10. (3249)

•  OFER recompensă 
50 000 — 100 000 pentru 
cedare contract apartament 
chirie (de stat) în Deva sau 
Petroşani. Deva, telefon 
24876, orele 18—21.

■ (3112)

•  SCHIMB apartament 
trei camere Hunedoara cu 
două. Deva, exclus Micro 
15. Deva, telefon 20562.

(4002)

ÎNCHIRIERE

•  CĂUTĂM pentru în
chiriat două apartamente eu 
cîte trei camere. Eleva, te
lefoane 25386, 25729.

(3999)

OFERTE DE  

SERVICII

•  SpciETATEA Comer
cială S.R.L. „Exacta” Eleva 
execută pentru orice agent 
economic reparaţii de ca
zane pînă la 2 t/h  ; auto
macarale cu sarcini ce nu 
depăşesc 25 t ; reparaţii şi 
verificări de aparate de 
măsură şi control, inclusiv 
pentru măsurarea mediu
lui; verificarea prin ultra
sunete, articulaţii auto, lu
crări de nichelare la pre
ţuri mai mici cu 10—50 la 
sută decît cele practicate 
oficial. Informaţii la teh
nician Floreâ Nicolae, str. 
D. Zamfirescu, nr. 7, blo
cul O 2, apartament 48. 
Deva, numai in scris.

(3276)

. f  A0J5NŢIA de tu
rism

. MAREŞ — TUR'
, organizează excursie 

în Turcia, 6—10 au
gust
: fără cazare în
Istanbul, preţ 4 800 lei 
şl NU se doarme ta 
autocar;

— cu o cazare Ia 
Istanbul — preţ 6 800 
lei. informaţii şi în
scrieri la Coloana 
ROM-TUR Sarmis, te
lefoane: 17591, intre o- 
rele 8—15 ; 21034, după 
ora 16. (3991)

WWWWWIWWW W W A

C O M EM O R A R E

•  COLABORIND cu 
firma TRANSAUTO- 
SERVICE — O.G.S.O. 
LINE—SRL Hunedoa
ra în Scopul desfăşu
rării activităţii de 
taxi, transport mărfuri, 
persoarid, puteţi bene
ficia de contracte pe 
perioade scurte de 
tim p ; revizie tehnică 
gratuită, schimb de 
ulei gratuit, benzina la 
15 lei litru nelimitat, 
piese de schimb. Asi
gurăm dispecerat ţaxi 
prin staţii radioemisie 
— recepţie. Adresa 
firm ei: str. Carpaţi, 
nr. 51, Hunedoara.

' (3275)

itvvuvvvwvuvwvvvwvwyv

•  nou f ii
In zilele de 3 şi 4 

august 1991 se va 
deschide primul Tîrg 
profesional de autove
hicule, din Deva, pa
tronat de S.R.L. Flora 
Tur VenuS.

Tîrgul funcţionează 
în fiecare sîmbătă şi 
duminică, între orele 
8—13 fn Sîntuhalm, 
Şoseaua Naţională (in
tersecţie cu Hunedoa
ra).;;.'

Relaţii la telefon 956/ 
19507. (4016)

DIVERSE

•  DECLAR de rea-credin- 
ţă persoana care ar dovedi 
drepturi. ŞUb orice formă, 
asupra casei , expropriate 
abuziv, situată. în Geoa- 
giu-Băi, judeţul Hunedoa
ra, |n  prezent recepţie a  
Bazei de Turism pentru 
Tineret. Proprietar Glodea- 
nu Voicu. (1239)

*  CU adîncă durere 
în suflet, soţul Gheor- 
ghe. fiicele Coca şi 
Dana, ginerii şi nepoţii 
anunţă că se împli
nesc 6 luni de la des
părţirea pentru tot
deauna de cea care a 
fost o bună soţie, ma
mă şl bunică

ALEXANDRINA
IONESCU,

din Brad. Flori şl la
crimi pe mormintul 
tău, suflet bun. Nu 
te vom Uita niciodată.

- (3235)'

DECESE

•  CU suflet îndu
rerat, Barbu soţ, Îm
preună cu toate fa
miliile înrudite a-
nunţă că s-a stins blin
da şi înţelegătoarea lui 
soţie

GEORGINA 
ROVENŢA. 
n. DAMIAN

A încetat din viaţă 
in ziuă de 28 iulie a.c. 
Inmormîntarea va a- 
vea loc In ziua de 
miercuri, 31 iulie: 1991, 
ora 15, în Cimitirul Or
todox din oraşul Brad.

(3279)

•  FAMILIA lt. col. Con
stantin mulţumeşte tuturor 
celor care i-au fost ală
turi şi au condus pe ulti
mul drum pe iubita lor 
fiică

Ing. DANIELA 
CONSTANTIN.

(4001)

•  SÎNTEM alături de 
familia Constantin', greu 
încercată prin pierde
rea fiicei dragi 

DANIELA
Locatarii din scara 1, 

bloc A 6’. Dumnezeu 
să 6 odihnească fn
pace ! (3998)

•  FOŞTII elevi din 
promoţia 1960 a Liceu
lui „Avram Iancu* din 
Brad aduc un ultim 
omagiu celei care a 
fost

prof. GEORGINA 
ROVENŢA, 

a cărei imagine lumi
noasă de om şi dascăl 
de excepţie va rămîne 
de neuitat în suflete
le noastră, *

Te vom conduce pe 
ultimul drum miercuri, 
31 iulie 1991, ora 15, 
îh Brad. Sin tem ală
turi de familia îndo
liată. (1241)

•  CU inimile sfîşiate de 
suferinţă, familia Bondor 
anunţă încetarea fulgeră
toare din viaţă a celei care 
a fost o minunată ma
mă, bunică şi soacră

AURELIA LUPII,
Dumnezeu s-o ierte şl s-o 

odihnească. Nu te vom ui
ta niciodată suflet cald şi 
iubitor. (3?77)

•  DUMINICA a îneetat 
să mai bată inima celei 
cară a fost o nepreţuită 
mamă, bunică şi soacră

AURELIA LUPU.
Fie-i ţărîna uşoară şi 

dumnezeu s-o ierte. Te 
vom păstra veşnic in a- 
mintirea noastră, suflet 
mult iubit. Inmormînta- 
rea astăzi, la ora 14,30, de 
la Casa Mortuară Deva. 
Familia Popa. (3277)

•  CU adîncă durere 
soţia Eugenia, fiica 
Mioara, fiul Tică, gi
nerele Victor şl nora 
Claudia anunţă moar
tea fulgerătoare a 
celui care a fost un 
bun soţ şi tată

DUMITRU 
SIRITEANU, 

de 54 ani. înhumarea 
va avea loc miercuri, 
31 iulie, ora 15, de Ia 
Casa Mortuară. Deva. 
îi vom păstra veşnică 
amintire. (4011)

•  FAMILIA mulţu
meşte rudelor, priete
nilor şi cunoscuţilor 
care au condus pe ulti
mul drum pe cea care 
a fost
MARIA TOLMAIER
Să-i fie ţărîna uşoa

ră şi amintirea veşnic 
vie. (4012)

•  CONDUCEREA 
Spitalului Municipal 

Hunedoara regretă pro
fund dispariţia neaş
teptată din viaţă a, 
celui care a fost 

Dr. BORNEMISA 
NICOLAE,

medic primar dermato- 
venerolog. (1240)

0 COLECTIVUL Sec
ţiei dermatologie al 
Spitalului Municipal 
Hunedoara aduce un 
ultim omagiu celui care 
a fost medie primar “ 

dr. BORNEMISA 
NICOLAE,

trecut fulgerător în 
eternitate.

Sincere condoleanţe 
familiei îndoliate.

(4017)

j ANUNŢ IMPORTANT!
* _ Tn vederea efectuării reviziilor şi repara- 
j fiilor anuale la instalaţiile de termoficare, 
■  Filiala Electrocentrale Mintia —  Deva anunţâ 
! întreruperea furnisârii energiei termice pentru 
|  perioada 3 — 31 august 1991. (447)
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SECŢIA DRUMURI NAŢIONALE DEVA 
Str. Rîndunicii nr. 3 /a , 

angajează prin concurs pentru Formaţia Mixturi 
Betoane Livezeni

•  şef formaţie
Condiţii de încadrare i studii superioare 

sau şcoala d e  maiştri cu profil de construcţii—  
specialitatea drumuri, construcţii c iv ile ,. hidro
tehnice sau exploatări miniere la zi.

Se asigură locuinţă în organizare d e şan
tier.

Informaţii suplimentare la Secţid Drumuri 
Naţionale Deva, telefon 13327 sau 13538.

(444)

CONSUL D-VA S.A .
SOCIETATE DE SERVICII INFORMATICE 

Şl CONSULTANTĂ
cu sediul în DEVA, b-dul Decebal, b loc P 

Înregistrată cu nr. J 20/68/1991 
ANGAJEAZĂ :

•  ingineri electronişti
•  ingineri calculatoare profil 

hardware
pentru lucrări de automatizări şi informatică în 
industrie. Relaţii la sediul firmei sau la telefon  
11130. (446)

SOCIETATEA COMERCIALA 
C.I.F. S A. DEVA 

cu sediul în strada Depozitelor, nr. 6 
încadrează  

un tinichigiu.
(451)

CLUBUL DE FOTBAL 
„CORViNULM HUNEDOARA 

Pune la dispoziţia societăţilor comerciale 
cu capital de stat şi celor particulare din judoţ 
şi din fără spaţii pentru reclamă com erciala în 
incinta Complexului sportiv „Corvinul".

Informaţii zilnic la telefon 957/14906 -  Hu
nedoara.

CAMERA DE COMERŢ 
Şl INDUSTRIE 

A JUDEŢULUI HUNEDOARA 
Anunţâ concurs în data d e 12 august 1991, 

ora 10, pentru ocuparea următoarelor posturii
•  1 economist
•  1 jurist
Condiţiile de participare şi tematice sînt a- 

fişate la sediul Camerei, str. 1 Decembrie, hr. 
35, et. II, telefoane 956/12924; 14865.

REDACŢIA SI ADMINISTRAŢIA t 2 700. Deva «tr. ( Decembrie, nr. 85. Telefoane: 11275. I2I57, H269. U827,
TIPARUL: Tipografia Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257.

25904. Telex: 72288. FaxI 18061


