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— Die procuror-șef. pen
tru început, v-am ruga să 
ne spuneți care a fost sta
rea infracțională în jude
țul nostru, în anul care 
a trecut ?

— In 1991, media de tri
miți in judecată, la o sută 
de mii de locuitori, a fost 
de 369 de persoane. In 
anul 1990, cifra era de 276. 
Aceasta înseamnă că rata 
infracțională a crescut sim
țitor, intre județele țării 
situîndu-ne pe locurile 12— 
14.

— In ce zonă a județu
lui se semnalează cele mai 
multe infracțiuni ?

— Cele mai multe per- 
'■lane trimise în judecată 
<mt din Valea-Jiului.

— Care ar fi explicația?
— In primul rînd. ar fi 

gradul ridicat de urbani
zare, la care se adaugă 
marea fluctuație de oa-

LEGEA, STAREA INFRACȚIONALA 
ȘI ACTIVITATEA PROCURATURII (I)
meni în centrele urbane 
de aici.

— Ce fenomen nou apa
re cu preponderență în 
1991 ?

— Un început de infrac- 
ționalitate organizată. Au 
apărut grupuri ce săvlr- 
șesc în special infracțiuni 
de furt și tilhărie. Și încă 
ceva. Foarte multe tilhă- 
ril sînt săvîrșite pe stradă.

— Practic, cite persoane 
au fost trimise in judecată 
in anul 1991 ?

— 2045, cu aproape 500 
mai multe decît în 1990. 
Și acest lucru nu ne bu
cură deloc. Trebuie să 
subliniem și faptul că pon
derea o dețin infracțiunile 
contra avutului public.

Interviu CU dl 
CORNEL CTUCEAN, 

procuror-șef al Procuraturii 
Județene

care au crescut în 1991 
la 578, față de 412, cu un 
an In urmă. Cum, de alt
fel, a crescut cu 200 șl 
numărul infracțiunilor con
tra avutului particular.

— Există, die procuror- 
șef, părerea că a scăzut 
în ultima vreme gradul de 
siguranță a cetățenilor. 
Care este realitatea ?

— Realitatea este că 
în 1991 a crescut destul 
de mult numărul infrac
țiunilor contra persoanei.

Mă refer la vătămări cor
porale, violuri, tentative 
de omor... Dacă omorurile 
se mențin cam la același 
nivel, tentativele de omor 
au crescut de două ori și 
jumătate! Aici trebuie să 
subliniez că majoritatea 
tentativelor vin din par
tea celor sub influența al
coolului. Și, pentru că sîn- 
tem la acest capitol, am 
să vă dau un exemplu. In 
prima parte a lunii decem
brie a anului trecut, ne-am 
confruntat în Valea-Jiului 
cu un lucru mai puțin obiș
nuit. Este vorba de faptul 
că aici, în 8 zile, au avut 
loc 5 omoruri, toate pe 
fondul consumului exage
rat de alcool.

— Aminteați de violuri.
— Da. Numărul acestora 

a ajuns, în 1991, la 47. Și 
în acest domeniu apare un 
fenomen îngrijorător — mă 
refer la acela că proliferea
ză violurile în grup.

— Se vorbește foarte 
mult în ziua de azi despre 
corupție. Dumneavoastră 
ce ne puteți spune ?

— Pe bună dreptate! 
Să spunem însă lucrurilor 
pe nume. Corupția este 
încurajată de o anume men
talitate existentă în rindul 
unei mari mase de oa
meni : „Dacă nu dai, nu 
se rezolvă !". Evident că nu 
este nouă, dar cîștigă tot 
mai mult teren. Spun a- 
cest lucru, întrucît din sta
tisticile noastre, cazurile 
de corupție au sporit cu

VALENTIN NE1GU

(Continuare in pag. a 2-a)

■ COMISIE SPECIA
LA. în vederea elucidă
rii împrejurărilor și cau
zelor pentru care in ziua 
de 9 februarie 1992, in co
muna Săpința, județul Ma
ramureș, nu au avut loc 
alegeri locale, in cursul 
dimineții s-a deplasat la 
fața locului o comisie spe
cială de anchetă, formată 
din domnii : Ioan Iloria
Ncamțu, secretar de stat, 
șef al Departamentului de 
control al Guvernului, gc- 
neral-maior Gheorghc Cam
bra, secretar de stat, șef 
al Inspectoratului general 
al poliției. Trifoi Doru-( rin, 
director al Direcției de 
coordonare și control din 
Departamentul pentru ad
ministrația publică locală 
și Buncci Petre, inspector
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guvernamental in cadrul 
acestei direcții.

Raportul comisiei va fi
dat publicității 
de cinci zile. 
Departamentul

in termen 
precizează 
Informa

țiilor din cadrul Guvernu
lui României.

Prețurile și blocajul financiar
Sindromul prețurilor, du

blat de blocajul economic, 
pindește la fiecare pas u- 
nitățile economice. Cu toa
te acestea, anul 1991 s-a 
încheiat, pentru UPSRUNI 
Deva, cu o rază de speran
ță. dublată de un mic be
neficiu Că n-a fost ușor 
e drept, că nu va fi ușor 
"'te adevărat. In prezent.

B :‘ăti!e de producție 
:nt acoperite cu contracte 

-i comozi doar partial. Și 
ftcegxt-a. in primul rînd da
torită evoluției preturilor. 
:are i-au determinat pe 

nulti d’ntre beneficiarii tra
diționali să reducă comen
zile. Jmnsetu’ acc-.tora ri
dică mari probleme in a- 
provjzior-arc-a cu materii 
prime, fact ce-i determi
na f m iorit.itc-â partene
rii-ir să solicite plata co- 
mc-nzibșr cu CEC,

In ziua discuției noastre 
eu dl ing. Constantin Piep- 
* -n. directorul unității. în
treprinderea avea de înca
sat 175 de milioane de lei

și un debit de 143 de mi
lioane Fenomenul credem 
că nu necesită comentarii 
suplimentare. Restrîngerea 
activității de producție a 
multor unităti din sfera 
mineritului determină în
treprinderea la diversifi
carea producției, la iden
tificarea și a altor parteneri 
decit cei tradiționali.

Nesoluționarea într-o pe
rioadă scurtă a probleme
lor cu care se confruntă 
— aprovizionarea cu mate
rii prime, acoperirea cu 
contracte și comenzi, des
facerea proJusc’or finite, 
precum și imposibilitatea 
de a se asigura fondul de 
salarii — va avea efecte 
directe asupra numărului 
de personal. De altfel, con
siliul de administrație a 
hotărit. deocamdată ca. a- 
colo unde r-e moment nu 
există posibilități de rezol
vare a situației, oamenii din 
secții să fie trecuti in con
cediu fără plată. Dacă nici 
după această perioadă nu

se va găsi o cale de rezol
vare, se va apela la ultima 
soluție — disponibilizarea 
personalului.

Cum un necaz nu vine 
niciodată singur, in urma 
unificării cursurilor leului 
și dolarului. întreprinderea 
a fr.si obligată la cheltuieli 
mari pentru importuri. 
Confl area valutei și blo
cajul economic își pun am
prenta nefast in rezolvarea 
grabnică a greutăților cu 
care ->e confruntă UPSRUM 
Deva Politica dobinzilor 
percepute de stat in cazul 
unui eventual împrumut — 
28 la sută — este mai mult 
decit distrugătoare.

Ne întrebăm : oare a- 
ccasta este menirea statu
lui, de a obstrucționa ini
țiativele întreprinderilor 
prin politica dobinzilor sau 
de a încuraja producția de 
bunuri materiale și spiri
tuale prin pirghiile pe ca
re le are la indemină ? 1

fORNEl POEN1R

Prezent intr-un spectacol la Deva, Gabriel 
Dorobanții a ținut să transmită cititorilor noștri gin- 
dul săli de bine. Foto PAVEL LAZ A
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IN ZIARUL 
DE AZI :

Sport

P5 Zî
— (ind r timpul cel mai potrivit pentru cule

gerea merelor, Popcsculc ?
— find doarme paznicul, doamna învățătoare!

O GEST UMANITAR. Gata 
de a contribui și la alinarea su- 
ferinț-ior materiale ale oameni
lor năpăstuiți de soartă, numeroși 
preoți ai Protopopiatului Orto
dox Român din Deva, în frunte 
cu ralartafil acestuia, au donat 
recent diferite rume de bani, cu 
dc.tincțic umanitară. Filialei de 
Cruce Roșie a județului Hunedoa
ra — Deva. Ge tul este încă o 
dovadă că Ffhcrica Mamă este 
profund implicată in viața po
porului român pe care îl păsto
rește (P. C,).

O ELEGANT, DAR NU Șl 
IEFTIN. Raionul de profil al 
magazinului „Romarta", aparți- 
nlnd S. C. Univers S. A. Deva, a 
fost de curind aprovizionat cu 
compleurl din piele, pentru ado
lescente și tinere. Fabricate de 
•■Căprioara" Sebeș, în colaborare 
cu o firmă engleză, amintitele 
„deur-pieces" sînt de o calitate 
ireproșabilă, avind o linie mo
dernă, atrăgătoare. Mai puțin 
„atrăgător" este în ă prețul de 
vlnzare : 39—10 000 de lei. (E.S.).

Q PIAȚA DE ALIMENTE din 
Deva devine, Iarna, cel mal a- 
glomcrat loc din municipiu. Cit 
de mică a fost suprafața afec
tară ace .tel largi utilități publi

ce, tot atit de scăzut a fost și 
interesul celor care răspund din 
partea administrației: pe ambele 
laturi, o anumită suprafață co
mercială a primit alte destinații. 
In plus, lingă o ușă (spre piață) 
au apărut și comercianții ambu
lanți, care numai produse agro- 
alimcntarc nu desfac... (S. C.f.

o ÎNCĂLCARE DE PREȚURI. 
După cum aflăm de la Garda 
Financiară, fenomenul de încăl
care a prețurilor este frecvent. 
Numai in luna ianuarie 1992 au 
fost consemnate 22 de asemenea 
cazuri, însumînd un total de 
111 900 de lei. Iată, deci, o mină... 
lungă, in buzunarul nostru. 
(C. P.).

O CONTROALE ȘI AMENZI. 
In luna ianuarie a.c. și în prima 
parte a lui februarie. Corpul de 
control comercial al Prefecturii 
a efectuat 151 de controale, din 
care 77 la agenți economici pri
vați. Au fost, sancționate contra
vențional 38 de persoane. din 
care 21 sînt agenți economici 
particulari. Valoarea amenzilor 
aplicate este de 555 700 de lei. 
Agenților particulari le revine 
suma de 107 350 de lei. (V. N ).

FLASH !

H MOSCOVA : Mani
festațiile organizate dumi
nică la Moscova de către 
conservatori și reformiști 
au adunat in zona centrală 
a orașului zeci de mii de 
persoane. Aproape 10 900 
au răspuns la apelul .( on- 
servatorilor" pentru a stig
matiza politica lui Boris 
Elțin, in vreme ce 10 — 
13 000 de persoane s-au a- 
dunat in apropierea Par
lamentului rus pentru a-și 
manifesta sprijinul față de 
Boris Elțin și a denunța 
pericolul pe care îl repre
zintă in ochii lor -cămă
șile roșii și cele brune".

B BELGRAD: „Parla
mentul Republicii Sirbe 
Krajina", proclamată in 
Croația, a acceptat dumi
nică, „fără condiții . pla
nul di pace al Națiunilor 
l nite, prevăzind demilita
rizarea acestei regiuni și 
desfășurarea de căști al
bastre pe teritoriul său, 
anunță agenția Tuning.

SQ DAKAR: In avion 
închiriat de organizația tu
ristică franceză „Clubul 
mediteranean", avind la 
bord 56 de persoane, s-a 
prăbușit in regiunea Zi- 
guinehor, in sudul Sene
galului. provocind moartea 
a 30 de persoane.

■ ISIAMABAD. Pa
kistanul a reafirmat dumi
nică că dispune de o anu
mită capacitate în dome
niul nuclear, subliniind in
să categoric că a 'înghe
țat programul său in acest 
sens și că nu arc intenția 
de a proceda la nici un 
„transfer de tehnologie sen
sibilă" spre terțe țări.

■ l \ K ART A : Pentru a-și 
înscrie numele in cartea 
recordurilor „Guiness Book", 
unul din locuitorii orașu
lui indonezian Bandung 
și-a propus să stea o lună 
întreagă printre scorpioni. 
Intr-adevăr, indonezianul 
Țețap. de 12 de ani. a pe
trecut deja douăsprezece 
zile in compania a sute 
de scorpioni, intr-lin tera- 
riuin de sticlă expus in
tr-lin centru comercial din 
Jakarta. El afirmă că se 
află in relații de prietenie 
cu scorpionii.
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MIRE BIROCRAȚIE SI ABUZ
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Toată lumea c de acord că, azi mai mult ca 
oricînd, avem nevoie de oameni dezinteresați, com- 
petenți și cu inițiativă. Din păcate, de prea multe 
ori, strădaniile lor sint strivite intre valțurilc biro
crației și ale abuzului. Supunem atenției și jude
cății cititorilor un astfel de caz, considerind orice 
alt comentariu de prisos.

In calitate de medic al 
secției din Hunedoara a so
cietății comerciale „Favior" 
S. A. Orățtie, am achizi
ționat, prin efortul finan
ciar exclusiv al întreprin
derii, un gastroscop. un 
bronhoscop și un ecograf. 
Condițiile acestei achiziții 
au fost ca noua aparatu
ră să rămînă în inventa
rul întreprinderii, urmînd 
ca de serviciile ei să be
neficieze gratuit propriii 
salariați .și, contra unei 
taxe legale, pacienții Spi
talului Municipal Hune
doara, care a pus la dispo
ziție. în cadrul Policlini
cii. un spațiu adecvat. Din 
februarie 1991, am fost 
desemnată „pentru bunul 
mers al serviciului*, să a- 
cord asistență medicală și 
Secției Cronici a Spitalu
lui Municipal Hunedoara. 
Nu e un secret pentru ni
meni că respectiva secție 
era, la acea dată, cea mai 
neglijată, atit sub aspec
tul dotării, cit și sub cel 
al serviciilor. Grație mun
cii pe care am depus-o îm
preună cu întregul perso
nal, in ultimul an întrea
ga ținută a secției, sub 
toate aspectele, s-a amelio
rat radical. A contribuit 
la aceasta și împrejurarea 
că în anul 1991 am benefi
ciat de o călătorie parti
culară in Anglia, unde am 
reușit să stabilesc relații 
de colaborare profesională 
cu o asociație de caritate 
care a dotat și va conti
nua să doteze Secția Cro
nici, sub formă de aju
toare umanitare, cu mobi
lier, cărucioare și o largă 
gamă de materiale medica
le, iar saloanele au fost 
igienizate și intimizate 
prin munca unor volun
tari englezi. în urma a- 
cestor realizări, care nu au 
implicat contribuția finan
ciară a spitalului. Secția 
Cronici și-a recăpătat dem-

Școala Generală Baia de 
Criș. O instituție cu tradi
ție bogată, apreciat! de-a 
lungul anilor pentru acti
vitatea educativă — instruc
tivă desfășurată. La cate
dră s-au aflat aici, per
manent .cadre didactice cu 
o temeinică pregătire ates
tată de grade didactice, 
dublată de dragoste, izvo- 
rftă din suflete calde șl 
generoase pentru cei mici 
aflați pe băncile școlii.

Aici am poposit inlr-o 
dimineață de lamă .Ninsese 
din belșug, cu o zi și o 
noapte înainte, copacii erau 
încărcați cu albul imaculat 
de nea, atîrnînd greu pe 
fundalul de azur al ceru
lui. Fină la intrările ce
lor trei corpuri de clă
diri, ce adăpostesc clase
le V—VIII, I—IV și gră
dinița, erau tăiate pirtii 
străjuite de taluzurile 
.frigului solid", încercind 
să-1 parafrazăm pe Baco- 
via.

în clase era cald, spre 
bucuria și satisfacția noas
tră, dar mai ales a co
piilor care, zilnic. își află 
aici al doilea cămin, poa
te cel puțin la fel. dacă 
nu mai primitor decît cel 
dc-acasă. Cindva, școala a- 
vea încălzire centrală (in
stalația, caloriferele sînt 
la Jocul lor și acum — n n.) 
dar, din lipsa păcurii, s-a

nitatea și eficiența pe 
care trebuie să le aibă o 
secție al cărei specific 
constă in spitalizarea în
delungată a pacicnților.

Avind în vedere cele de 
mai sus și urmărind în 
continuare consolidarea 
prestigiului secției, în ziua 
de 16 ianuarie 1992, am 
înaintat consiliului de 
administrație al spitalului 
un referat prin care soli
citam examinarea altor cî
teva posibilități de extin
dere și optimizare a acti
vității, printre care : po
sibilitatea internării pa- 
cienților nu numai pentru 
tratament, ci și pentru în
grijire, contra taxei lega
le : o redistribuire a sa
loanelor, astfel încit să 
existe permanent paturi li
bere pentru bolnavii care 
necesită recuperare sau 
doar supraveghere și în
grijire : atribuirea către 
Secția Cronici a spațiului 
eliberat prin mutarea Sec
ției de Oncologie, unde 
s-ar putea amenaja saloa
ne noi, precum și săli de 
mese și agrement. Prin 
acceptarea lor, aceste pro
puneri ar putea aduce noi 
beneficii spitalului, pre
cum și un evident benefi
ciu social, întrucît azilul 
de bătrîni de la Brănișca. 
singurul din județ, este 
suprasolicitat și nu mai 
primește pacienți.

în ziua de 17 ianuarie 
1992, la raportul de gar
dă, mi-am permis să for
mulez cîteva observații 
critice privind stilul de 
muncă al consiliului de 
administrație al spitalului. 
E de presupus că ele au 
deranjat, iritînd anumite 
susceptibilități, deoarece la 
scurte intervale după a- 
ceea am primit din partea 
consiliului de administra
ție, sub semnătura dlui 
director dr. Ccuca S. Lu
cian. trei adrese oficiale

• *•*•*•*•••••

trecut la încălzirea cu lem
ne. Mă rog, instituția s-a 
adaptat din mers la „ne
voile" economiei de piață, 
dar nu acest lucru este im
portant, ci faptul că e 
cald. „Cu cantitatea de 
lemne și cărbune pe care 
o avem, ne spunea dna 
Adriana Manațe, directorul

Scoli-în iarnă!
școlii, putem ieși fard pro
bleme din iarnă. Orele de 
educație fizică se fac a- 
cum, în plină iarnă, în sala 
de sport .dotată cu cele 
necesare, la căldură, pentru 
ca elevii să nu sufere de 
frig, iar ora propriu-zlsă 
să-și atingă obiectivele c- 
ducaționale propuse. Pro
bleme deosebite nu avem".

— Se apropie etapa de 
zonă a olimpiadelor șco
lare, iar în perspectivă 
vor avea loc examenele de 
treaptă. Ce întreprindeți 
pentru temeinica pregătire 
a elevilor 7

— întrucît această eta

pe care mă limitez a le 
considera doar surprinză
toare, lăsînd opiniei pu
blice latitudinea de a le 
acorda calificativul exact. 
Prin prima (nr. 431/20.01. 
'92), sînt somată ca, în 
termen de 48 de ore, să 
evacuez spațiul acordat 
pentru circumscripția „Fa
vior", deoarece -în caz con
trar nu răspundem pentru 
aparatura existentă acolo 
și ne asumăm responsabi
litatea evacuării spațiului 
mai sus menționat". Prin 
a doua (nr. 449/21.01.'92), 
mi se pune în vedere ca de 
la 1 februarie 1992 să pre
dau coordonarea Secției 
Cronici unui alt medic 
„pentru creșterea compe
tenței Spitalului Munici
pal Hunedoara și pentru 
stabilizarea unor probleme 
de disciplină (? !). In sfir- 
șit, prin cea de a treia a- 
dresă (nr. 521/30.01.'92), 
sint informată că propune
rile avansate prin refera
tul înaintat consiliului de 
administrație nu sînt con
siderate deocamdată nece
sare, urmînd să fiu anun
țată ulterior „despre opor
tunitatea unor asemenea ac
țiuni".

Acestea sînt faptele. Le 
pot susține și dovedi ori
cînd cu realizări concrete, 
cu acte și mărturii ale u- 
nor oameni avizați. N-am 
publicat aceste rinduri pen
tru a-mi face dreptate, de
oarece conștiința profesio
nală îmi oferă avantajul 
de a-mi îndeplini datoria 
în orice loc de muncă. Am 
vrut doar ca opinia pu
blică să afle că și medicii 
— de la care se așteaptă 
vindecare, alinare sau mă
car speranță — au de lup
tat nu o dată cu birocra
ția și abuzul, animate de 
meschine interese de grup.

Ilr. MCUI.INA OLARI', 
Hunedoara

Nota red. între timp 
am aflat că în ziua de 7 
februarie 1992, societatea 
comercială „Favior" și-a 
transferat aparatura me
dicală la sediul din Orăș- 
tie. Consecința imediată 
este că bolnavii din Hu
nedoara nu mai pot be
neficia de aceste servicii 
atit de solicitate.

’•*•*•*••••••

pă se va desfășura pe data 
de 15 februarie a.c., la 
limba și literatura româ
nă, urmînd alte materii, 
am început din timp pre
gătirea serioasă a elevilor, 
confirmată, de altfel, și de 
prezența la etapa pe școa
lă a amintitelor concur
suri. Pentru aceasta, or
ganizăm consultații, în ge
neral o pregătire suplimen
tară, care vizează, deopo
trivă, examenul de treap
tă. Sperăm ca munca și 
așteptările să nu ne fie în
șelate. Așa cum am spus, 
avem cadre didactice con
știincioase, elevi buni, Iar 
rezultatele credem că nu 
vor întîrzia.

— Ce se întîmplă cu 
elevii care provin de la 
Casa de Copii 7

— Cu ei se muncește 
diferențiat, cu răbdare, 
pentru a ajunge la nivelul 
celorlalți, pentru o integra
re firească între localnici. 
E o muncă dificilă, dar 
ne păstrăm speranțele...

O zi de iarnă cu ză
padă multă, semn de roa
de bogate în anul care a 
început. Sperăm ca aceste 
roade să nu lipsească nici 
în rîndul tinerelor mlădițe 
care acum se ridică șl cresc 
viguros la Școala Generală 
din Bala de Criș.

MINEI BOBEA
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l trecut, ca urmare a dc- 
' fccțiunilor și greutăților 

in transportul presei, ci
titorii „Cuvintului Li
ber" intrau în posesia 
ziarului doar a doua zi, 
dc la apariție, acum ci 1 

i il pot citi cald, abia ’ 
? scos din rotativă. înain- 1 
1 te dc orele 7 ale zilei. ț 
1 Societatea 
/ „Rodipct" 
i închiriat

1

comercială 
S.A. Deva a 

un mijloc de 
auto particu-transport 

Iar, al dlui loan Lupea,

CUVÎNTUL
LIBER"

LA BRAD
care aduce la timp zia
rul Ia chioșcuri, la uni
tăți comerciale și in cen
trul dc tranzit Brad, 
care, la rîndul său, îl 
trimite rapid oficiilor 
poștale aparținătoare, tot 
cu o mașină particula
ră. Deci brădenii și Cei 
din zonă sint fericiți că, 
la primele ore ale di
mineții, pot intra in po
sesia ziarului mult cău
tat.

„Cuvinlul Liber",

(
I
1 
ț 
l
t
i

ii 
i
i „. „______ _______________ ,

ț zilele de marți și 
l simbătă, este, însă, 
.' greu dc procurat, 
1 cauza numărului 

dc exemplare. (Al. J.).
t

în 
dc 

mai 
din

redus

I
1
I
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Legea, starea infracțională 
și activitatea procuraturii (I)

(Urmare din pag. 1)

40 la sută față de 1990. A 
crescut numărul funcționa
rilor care comit furturi. In 
special în zona Hunedoa
rei. Dar nu numai atît. 
Corupția a pătruns și pă
trunde în sfere tot mai 
înalte. Am fost, de exem
plu, nevoiți să-l arestăm 
pe Ștefan Gheorghe Bercea, 
fostul primar din Aninoa- 
sa. Oare nu avea prima
rul altceva mai bun de 
făcut decît să ia mită 
60 000 de lei pentru repar
tizarea de locuințe la une
le blocuri la care nici mă
car nu era turnată fun
dația 7

— Die Ciucean, există 
vreun domeniu al muncii 
Procuraturii Județene în 
care să fi scăzut numărul 
infracțiunilor 7

— Unul singur. Este 
vorba de infracțiuni con
tra autorității.

— Ar fi argumente ?
— Sînt mai multe. Dar

cu o să vă spun că, în 
principal, este vorba de 
faptul că oamenii au în
ceput să înțeleagă că de
mocrația nu înseamnă a-
narhie. Și-ar mai fi unul, 
în general, în prezent, 
funcționarii publici sînt
mai agreați de cetățeni, 
mai bine pregătiți. Cu toa
te acestea, au apărut o sea
mă de fapte de ultraj. Aș 
aminti în acest context
două cazuri de ultraj asu
pra unor lucrători ai Găr
zii Financiare la Deva și 
Sarmizegetusa.

— Să revenim la infrac

țiunile contra avutului pu
blic. Nu de altceva, dar 
prea mult se vehiculează 
ideea că se fură ca-n co
dru. Chiar așa o fi ?

— Adevărul este că se 
fură mult. Spun acest lu
cru întrucît, în 1991, pa
gubele din avutul public 
s-au ridicat la 7,4 milioa
ne de Iei, aproape dublu 
față de '90.

— Intr-o altă ordine dc 
idei, die procuror-șef, pă- 
mîntul a ajuns un serios 
obiect al discordiei între 
frați, rude, vecini, în ge
neral, între oameni care, 
pînă nu cu multă vreme 
în urmă se considerau prie
teni. Nici județul nostru 
nu face excepție de la o 
asemenea situație.

— Este un fenomen nou, 
iar stările conflictuale ce 
au apărut și apar sînt în- 
tr-o strînsâ legătură cu 
aplicarea Legii fondului 
funciar. In județul Hune
doara. cele mai multe ne
înțelegeri s-au ivit în zo
na comunei Geoagiu. un
de frații între ei au ajuns 
să-și dea în cap unul al
tuia. Noi considerăm că 
principala cauză a acestei 
stări de lucruri este înce
tineala cu care Legea fon
dului funciar se aplică.

— In cîteva zone ale ță
rii au aoărut unele pro
bleme interetnice Ce putem 
spune despre județul nos
tru ?

— S-au semna’at rutine 
cazuri de tensiune, dar 
nici unul de natură pe
nală. Deci, nu avem pro
bleme.

MU
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SENSUL DE MERS-PRIVATIZAREA
După revoluția din de

cembrie 198!), Întreprinde
rea dc Transporturi Auto 
Deva s-a structurat în 11 
societăți comerciale pe ac
țiuni. Una dintre ele este 
S.C. „Romcamion" S.A. 
Deva Despre rosturile sa
le și despre direcțiile de 
mers ne-a vorbit directorul 
unității, dl ing. Gheorghe 
Bolcu.

— Ca și înainte, efectuăm 
transporturi generale de 
mărfuri — la beneficiari 
din județ, dar și din afară 
—, transporturi combinate 
(auto .cale ferată), transpor
turi poștale, comerciale, a- 
gabaritice și — activitate 
nouă — transporturi inter
naționale (dc mărfuri).

— Care este capacitatea 
și starea parcului auto, die 
director ?

—; Avind în vedere gra
dul pronunțat de uzură a 
multor autovehicule — ca
re au lucrat în construcții, 
la canal, la transportul 
cărbunelui și al cerealelor 
—, a fost nevoie să restruc
turăm parcul (operațiune 
care va continua în acest 
an), să casăm ori să vin
dem unele mijloace dc 
transport, deci să-i dimi
nuăm capacitatea. Toate a- 
cestea, însă, în paralel cu 
punerea la punct șl cu 
sporirea fiabilității celor 
menținute, cu dotarea cu 
mașini noi, moderne, dc 
marc randament, îneît să 
avem oricînd în funcțiune 
mașini apte, să conferim 
întregii activități maximă 
eficiență.

— Este posibil ceea ce 
spuneți, die director ? Eslc 
ușor 7

— Este posibil, pentru că 
este foarte necesar. Drumul 
nostru, ca dc altfel al în
tregii economii românești, 
este unul singur: spre pia
ța liberă, spre privatizare.

Or, aceasta impune spirit 
de inițiativă, curaj, dirze- 
nie, acțiune bine organiza
tă și condusă, rigoare și 
responsabilitate Ușor nu 
este. Ba chiar aș spune că 
este greu. Și aceasta de
oarece Legea privatizării 
are, cum bine se știe, des
tule imperfecțiuni, mai 
multe frîne decît căi libere 
de acțiune și, în al doilea 
rînd, pentru că mai este 
mult tie lucru cu unii oa
meni, cu mentalitatea lor 
învechită, pentru a-i face 
să înțeleagă că trăim alte 
vremuri, că întreprinderea 
nu mai este o oală mare 
din care să ia toți și în 
care să 'pună doar cîțlva. 
Această situație este mai 
clară acum ca oricînd. Alt
fel spus, măsura cea mai 
exactă a muncii este doar 
eficiența : cit ai cheltuit, 
cit ai cîștigat.

La acest indicator deter
minant al fiecărei activități 
în economia de piață s-a 
referit și dna cc. Maria 
Vieru, director economic al 
S.C. „Romcamion" S.A. 
Deva. -în nnul 1990, la o 
capacitate dc transport de 
2 000 dc tone, am realizat 
venituri de 51 de milioane 
dc Iei, iar în 1991, în con
dițiile reducerii capacității 
cu circa 300 de tone și a 
cerințelor beneficiarilor cu 
25 la sută, am înregistrat 
un venit de 03 de milioa
ne de lei. Deci — o activi
tate rentabilă. Explicația ? 
Costurile crescute ale trans
portului — urmare a prețu
rilor mari ale carburanți
lor și lubrefianților, nle 
pieselor de schimb, anvelo
pelor, acumulatorilor etc. 
Dar toate au o limită. Noi 
trebuie să ne sporim veni- 
furilc și, deci, eficiența ac
tivității, în primul rînd pe 
seama creșterii produc
tivității muncii, prin ope

rativitatea și calitatea pres
tațiilor, aiit la transport, 
cit și la reparații".

Căile de inscr.ere în a- 
cești parametri, pe drumul 
ire.ersibil spre privatizare 
și spre economia de piață, 
sînt clare și se a.lă în 
prim-plan pe agenda de lu 
cru a consiliului de admi
nistrație de la S.C. „Rom
camion" S.A. Deva. • n- 
ducerea și menținerea par
cului auto — prin conti
nuă restructurare, moder 
nizare și înnoire — la un 
nivel de rentabilitate con
tinuu sporit • analiza a 
tentă — în strînsâ conlu
crare cu beneficiarii — a 
solicitărilor de transport și 
de alte prestații și — pe 
această bază — dimensio
narea și planificarea rigu
roasă a muncii • dezvol
tarea activităților comer
ciale proprii și, mai ales, a 
traficului internațional — 
dar, atenție, Europa ne aș
teaptă, însă nu ne mai 
primește cu mașini defecte 
și poluante • și — poate 
nu este ultimul capitol — 
selectarea severă a perso
nalului, pregătirea sa pro
fesională temeinică și creș
terea autoexigenței, a ni
velului de înțelegere că 
este nevoie de efort sporit, 
de o stare disciplinară ire
proșabilă, de maximă res
ponsabilitate în serviciu.

Altfel nu se mai poate 
azi, nu se va mai putea 
deloc mîinc, cînd, sperăm, 
se vor mai îmbunătăți i 
legile, se va mai așeza și 
democrația noastră origi
nală — care ne dau încă 
destule dureri dc cap. Fon
te va fi mai bine Pentru 
că ar fi groaznic să nc îm
păcăm cil gindul că azi 
este mai rău decît Ieri, <lnr 
mai bine decil miinc
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încurcătura dlui Nicolae 
Crișan, macaragiu la „Si
derurgica* Hunedoara, cînd 
i-am cerut să spună ce ne
cazuri U aduc la ziar, am 
pus-o pe seama timidității. 
Abia cînd am răsfoit do
sarul pe care l-a adus spre 
a-ți argumenta spusele am 
înțeles că, pur și simplu, 
omul nu știa cum și de 
unde să înceapă relatarea. 
Căci îneîlcită este povestea 
atribuirii unei locuințe 
dlui Crișan, pentru ca a- 
poi s-o ia altcineva. Un 
fel de joc de-a .uite popa, 
nu e popa".

Dar iată ce-am dedus 
din hățișul de documente 
de tot felul din dosar : în 
mai 1989. cititorul nostru 
a depus o cerere pentru 
imobilul nr. 41 din Boș, 
casa fiind naționalizată în 
urma plecării definitive din 
țară a fostei proprietare. 
Deși pentru aceeași casă 
erau mai multe cereri, sin
dicatul O.S.M. 2 din ca
drul fostului C.S.H. a con
siderat că dl Crișan este 
cel mai îndreptățit s-o pri
mească. Atît pentru com
portarea la locul de mun
că. cit ți pentru faptul că 
locuiește Împreună cu so
ția. de peste 20 de ani în
vățătoare în sat. și cei doi 
copii. într-o cameră și o 
bucătărie din incinta șco
lii. I s-a făcut propunerea, 
s-a emis repartiția și chiar 
s-a încheiat contractul de 
închiriere.

Dar familia Crișan nu se 
poate muta in casă pentru 
că dl Tomi loan, șeful ac
tivității de industrie mică 
a C.A.P. Boș. n-o elibe
rează. Familia Torni n-are 
copii și deținea un aparta
ment în Hunedoara pe ca
re l-a Dredat (așa cum re
zultă dintr-un document al 
sindicatului, înaintat Jude
cătoriei Hunedoara) doar 
în 14 mai 1990. Aceasta în 
condițiile în care imobilul 
41. din Boș. ii fusese dat 
familiei Tomi din data de 
15 octombrie 1989. dar con
tractul de închiriere și 
proccsul-verbal de predare 
au fost încheiate retroactiv, 
in 13 ianuarie 1990.

De ce s-au intimplat 
toate acestea ? De ce imo
bilul a fost cedat, de Pri
măria Hunedoara, prima 
dată C.S.H apoi C.A.P. 
Boț ? Pentru că Primăria 
Județeană Hunedoara—De
va, după ce anterior reco
mandase atribuirea casei 

unei unități din teritoriu, 
revine și, prin adresa 5030 
din septembrie 1989, cere 
expres acordarea acesteia 
C.A.P. Boș. Sindicatul din 
combinat, susținind cauza 
dlui Crișan, acționează în 
judecată R.A.G.C.L. Hune
doara ți familia Torni. Ju
decătoria Hunedoara dă 
cîștig de cauză celor din 
urmă. Pe de altă parte, în 
ședința din 4 iunie 1990, 
de la Primăria Hunedoara 
se hotărăște ca imobilul cu 
pricina să revină combina
tului iar Primăria Jude
țeană Hunedoara—Deva își 
revocă adresa 5030.

Dar nici acum lucrurile 
nu-s lămurite ți. după a- 
proape trei ani. dl Crișan 
tot mai umblă pe drumuri. 
Deși prin adresa 5590. din 
26 noiembrie 1991, sub sem
nătura dlui prefect. ing. 
Costel Alic, Prefectura și-a 
exprimat foarte clar pozi
ția (redăm cîteva pasaje

Intensitate crescută la
Dc mult timp, la Mure

șul Deva nu s-a mai lu
crat cu intensitatea de a- 
cum, in perioada pregăti
rilor de iarnă. Venirea ca 
antrenor principal a lui 
Gheorghe Turlea. SDrijinul 
care îl acordă conducerea 
clubului, se concretizează 
în reconsiderarea obiective
lor ce le are echipa în 
retur. între care cel mai 
imoortant este clasarea pe 
primele 4 locuri din sc
ria a XI-,' a Diviziei C.

Pregătirea fizică alter
nează cu însușirea teore
tică a schemelor de joc și 
cu meciuri amicale. Pînă 
acum au avut loc meciuri 
cu Metalurgistul Cugir și 
I.P.A. Sibiu (2 jocuri). în 
continuare, Mureșul Deva 

• *•*•*•*•*•*•*•*•■•*•■•*•

relevante din concluziile 
Prefecturii): „în mod gre
șit R.A.G.C.L. Hunedoara a 
încheiat contract de închi
riere cu numitul Tomi loan, 
în baza adresei 5030. din 
2 mai 1990, a fostei Primă
rii a Județului Hunedoa
ra (...). Faptul este în con
tradicție cu Legea nr. 5/ 
1973 și deci ilegal". Pentru 
ca în final să precizeze: 
„Faptul că imobilul a tre
cut în proprietatea statu
lui, în conformitate cu De
cretul 223/1974, nu modi
fică cu nimic modul de re
partizare a locuinței. De 
aceea recomandăm Primă
riei Hunedoara să emită o 
nouă repartiție și să stăruie 
in anularea contractului de 
închiriere dintre R.A.G.C.L. 
Hunedoara și numitul Torni 
loan, pe care îl considerăm 
nul de drept, pentru lipsa 
actului administrativ prea
labil (ordinul de reparti
zare)".

*•*•*•*• •••• 

va întîlni pc Corvinul Hu
nedoara, Metalurgistul Cu
gir, Aris Arad și alte c- 
chipe divizionare, meciuri 
care vor conduce la cris
talizarea jocului echipei,

la definirea tacticii. Se 
perseverează în întărirea 
jocului apărării, dar nu se 
neglijează deloc mijlocul 
terenului, dc unde se lan
sează atacurile ce trebuie 
neapărat să cîștige în efi
ciență.

Antrenorul și conducerea 
clubului își pun mari spe-

9

Am redat foarte sche
matic derularea evenimen
telor pentru a fi cît mai 
inteligibilă această poveste 
îneîlcită, în timpul căreia 
s-au emis atîtca acte, îneît 
numai răsfoindu-le te-apu- 
că durerile de cap. Ne ab
ținem de la orice aprecie
re sau comentariu. Dar o 
întrebare totuși ne permi
tem : dacă la solicitarea 
defunctei Primării Județe
ne s-a reacționat atît de 
prompt, acum cînd Prefec
tura dezavuează acea mă
sură. considerînd-o ilegală, 
de ce se tărăgănează lucru
rile ? Dlui Crișan i s-a spus 
că au fost la mijloc sărbă
torile de iarnă. Apoi ale
gerile ș.a.m.d. Dar acest 
om aleargă de la o ușă la 
alta din 1989, oscilînd în
tre speranță și disperare. 
De problema dumnealui 
cine ți cînd se va ocupa ?

VIORICA ROMAN

S.C. COMSER S.R.L.
DISTRIBUITOR AUTORIZAT RANK XEROX

Preia în service, la cerere, toate aparatele 
XEROX instalate pe raza județelor Hunedoara, 
Aibă și Caraș-Severin.

Se asigură materiale consumabile, hîrfie 
import format Ao, At, A2, A3, A„ hîrfie color, 
transparente, etichete, hîrfie fax, hîrfie calc pe 
tipodimensiuni variate.

Firma cumpără aparatură XEROX, ieșită din 
uz, cu 10 la sută din prețui unui aparat XEROX 
nou, achiziționat prin firma COMSER.

Solicitările se vor primi pe adresa firmei 
din Hunedoara, str. Revoluției, nr. 5, telefon 
957/12538, interior 132. Fax 11919. (21)

pregătiri
ranțe în tînăra echipă, ce 
poate urca mai sus în 
ierarhia fotbalului nostru. 
Deși lotul a fost întărit 
cu numai 2 jucători — 
Bulgaru și Manolache, de 
la Corvinul. există toate 
condițiile ca să se for
meze o echipă omogenă, 
combativă, care să aducă 
puncte și din deplasare, 
condiție de bază pentru 
atingerea obiectivului sta
bilit. Se insistă mult șl 
credem, cu folos, pe stimu
larea spiritului dc compe
tiție, a ambiției dc a se 
practica un fotbal modern, 
tehnic, care să readucă 
spectatorii la stadion.

S. ( ERliy

SOCIETATEA COMERCIALA 
ROMCAMION S.A.

str. Depozitelor, nr. 17, DEVA

vinde prin licitație publică, în ziua dc 14 fe
bruarie 1992, orele 10, la sediul societății, ur
mătoarele mijloace fixe disponibile :

■ 12 autobasculante R19215 DFK '
■ 2 autobasculante R12215 DFK ‘
B 1 autocisternă R121.35 FCC ț
■ 1 autocamion cu macara IIIAB R8135MH k
■ 1 autocamion basculant R8135 BD7 1
B 5 autotractoare cu șa R10215FS )
B 2 autotractoare cu șa R19256DFS J
B 1 autovidanje SRD 6135 >
B 20 remorci auto ț
B 12 semiremorci pentru transcontaincrc \ 
Cei interesați pot obține relații suplimen

tare la sediul unității, precum si la telefoanele 
13030 și 13031. (118)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„MATEX** S.A. DEVA

str. Dorobanților, nr. 34

angajează prin concurs

B 2 economiști, sau alte persoane cu stu
dii superioare, pentru activitatea de marke
ting, import—export, cunoscători a 2 limbi 
străine de circulație internațională, în vîrstă 
de piuă la 45 dc ani.

Informații la telefoane : 956/21542, 13925, 
interior 30. (127)

SOCIETATE \ COMERCIALA
„ASVIL" S.A. LUPENI

Produce și livrează agenți dc spălare lichizi, 
marca „VIL**, pentru spălarea mecanică și ma
nuală a țesăturilor de orice fel și a covoarelor, 
precum și pentru curățirea și întreținerea gea
murilor, a obiectelor de uz casnic și a celor f 
sanitare. »

„VIL** — produse dc calitate, plăcut par- J 
fumate și colorate, se livrează în ambalaje de ț 
plastic dc 1, 2, 5, 35 și 60 de kg. ț

Informații suplimentare — la sediul firmei i 
din orașul Lupcni, str. Viscozei, nr. 1, județul j 
Hunedoara, telefoane 935/60451 sau 60452, in
terior 116, telex 72517. (128)

PATI-BARUL „PARADIS"

Ambiantă, servire ireproșabilă, bună dispoziție
Nu dc mult, pc strada Pricazului din Orăș- 

tic, la nr. 30, era doar o grădină. Acum, pc 
acel loc se află amplasată o modernă unitate 
privată dc alimentație publică — și anume 
pati-barul „Paradis**, cu orar non-stop, remar
cat deja în oraș pentru ambianță, pentru 
strădaniile personalului dc a-și primi oaspeții 
intr-o atmosferă plăcută, intimă, dar și pen
tru a-i servi prompt și civilizat.

„Tot ceea ce se vede in jur — construcția 
in sine și dotările — preciza dna Sorina Chc- 
rccheș, patroana firmei — am realizat-o noi, 
familiile care nc-am asociat în această între- 

I prindere, fără să plătim meseriași din afară, 
■ pentru diferite lucrări. Am început „dc la 
’ zero** și am făcut totul cu mîinilc noastre, 
| la început — timp dc citcva luni — fără 
I pretenții la salarii. în continuare, tom investi 

fonduri pentru realizarea unei terase, a unei 
|| camere frigorifice, pentru alte dotări. Perso- 
■ naiul nostru muncește acolo unde curte nevoie.

Adică noi facem preparate dc bucătărie și 
servirea la mese, dar și întreținerea spațiilor. 
Totul a însemnat sacrificii, renunțări, muncă, 
frămintări. Dar și înțelegere și o remarca
bilă încredere reciprocă.

Notăm că nu lipsește ciorba dc burtă, frip
tura la grătar, șnițelul, rulada dc carne cu 
diverse garnituri, berea la cutie, ca și o sca
mă dc deserturi și preparate specifice dc bar, ■ 
cafele, răcoritoare. Se primesc, totodată, co-1 
menzi pentru torturi și prăjituri.

Dnelc Elena Predescu, Elena Oproiu, Emilia 
Bodea.dniî Tiberiu Cherccbeș, Emil Jurj, Ilie 
Moisc sînt receptivi la solicitările clientelei și 
doresc să facă, cu adevărat, un comerț la care 
visăm dc multă vreme. Este doar un înce
put. Dar unul promițător. Ambiția cc-i ani- | 
mă pe întreprinzătorii firmei, hărnicia, renun- I 
țarea la multe orc dc odihnă sînt tot atîtca J 
suporturi ale reușitei. (E. S.). (117)

I

SOCIETATEA COMERCIALA 
„UNIVERS** S.A. DEVA

A n u n ț ă
I Organizarea, în data dc 27 februarie 1992, 
orele 8, a unei

LICITAȚII
privind închirierea tonctei Chiosc-Mătase- 

Dacia, in baza II.G.R. 1228/1990 si a H.G.R. 
nr. 140/1991.

J înscrierile se fac pînă in data dc 21 februa- 
’ ric 1992, la sediul societății. Informații su- 
1 plimentarc la telefon 16015. (124)
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j Abonamente la ziarul
Pentru a avea certitudinea primirii ziarului, 

« cea mai sigură modalitate de a intra în posesia 
| lui o reprezintă abonamentul lunar, trimestrial 
* sau anual. Prin abonamente, costul pe exemplar 
I al ziarului nostru este mai mic decît cel pe zia- 
I rul cumpărat de la chioșcuri.

„CUVÎNTUL LIBER" j
COSTUL UNUI ABONAMENT, ÎNCEPÎND CU j 

LUNA MARTIE, ESTE DE 120 DE LE| PE LUNA, ’ 
LA CARE SE ADAUGĂ TAXELE POȘTALE.

Abonamentele pentru luna martie, trimestrul * 
l| și anul 1992, se fac la factorii și oficiile poș- | 
tale, pînă la data de 26 februarie a.c., inclusiv. J 
------------.----------- - --------------------------------------------------- ,1

ANIVERSARI

• CU ocazia aniversării 
zilei de naștere, dragă Te
rezia soțul, fetițele îți u- 
reazj „La multi ani !“.

(542)

VÎNZARI — 
CUMPĂRĂRI

• VINDEM caroserie Da
cia 1 300, echipată cu uși, 
bord, parbrize, geamuri la
terale cu macarale, faruri 
etc., vizibilă la Dacia-Ser- 
vice Deva. Informații, te
lefon 11269, 7—15,30.

• VÎND autocamion IFA, 
tracțiune integrală, an fa
bricație 1986, 30 000 km. 
Deva, telefon 12585.

(452)
• CUMPĂR păpușă cu

cap de porțelan, veche, 
pină la suma de 20 000 lei. 
Informații — Cluj, telefon 
95/138986. (316)

• VlND video player ja
ponez, sigilat, cu garanție. 
Deva, informații, telefon 
18025, după orele 15.

(578)
• VÎND video player 

Orion, sigilat, telecoman
dă. Deva, telefon 21864.

(577)
• VlND remorcă auto

St. Deva, telefon 11718, 
RK efectuat . (573)

• VlND Dacia 1300, fa
bricație 1980 șl VW Pasat 
combi, an fabricație 1981, 
pe benzină. Cimpuri-Sur- 
duc, telefon 364, oficiul 
Gurasada.

■ VlND casă, comuna 
Șoimuș. str. Principală a 
Bradului, nr. 382. Deva, 
telefon 17757. (570)

• VlND înscriere Dacia 
1 300, an 1987. Deva, in
formații telefon 15961.

(569)
• VÎND video player 

nou, cu telecomandă.' Că- 
lan, telefor 9j7/3121B.

(568)
• VlND înscriere Dacia

1 300 (februarie 1988), sau 
schimb cu contract garso
ni ră. Deva, telefon 15832, 
după or, le 16. (566)

• VlND loc da casă, 1 400
mp, în perimetru construl- 
bil în Deva, str. Bălcescu. 
Informații, telefon 18488, 
după orele 18. (559)

• VINDEM piese ma
șini de spălat, reparații de 
calitate .și în termen scurt, 
la secția electro-casnice, 
din str. O. Goga (fostă 
Karl Marx). Vă așteptăm! 
Apelați cu încredere !

(565)
• VlND convenabil te

levizor color „Funai". De
va, telefon 18530, după 
orele 16. (579)

• VlND Dacia 1 300. De
va, telefon 17906, după o- 
rele 17. (580)

• CUMPĂR pianină. De
va, telefon 16772. (582)

• VÎND televizor color 
și Dacia 1 310. Deva, tele
fon 25272, după orele 16.

(583)
• VÎND apartament 2 

camere, Hunedoara. Infor
mații, telefon 956/27039.

(586)

• CA P. Hărău vinde,
prin licitație, mijloace fi
xe, construcții și alte o- 
biectc, conform listei afi
șate la fostul sediu. Lici
tația are loc în fiecare 
sîmbătă din luna februarie 
1992, la orele 10. (587)

• ADMINISTRAȚIA pie
țelor Deva oferă celor in
teresați -Calendarul tir- 
gurilor" pe anul 1992.

(588)

• VlND convenabil co
vor persan 2/3. Deva, in
formații, str. Grigores' u, 
nr. 31, după orc! 16.

(596)

• VlND tablou, pictură
în ulei, de A. Werner, din 
anul 1852. Informații, Hu
nedoara, telefon 20359, 
bdul Decebal, nr. 46, Rai- 
chici Emil. (591)

• VlND „Gaz cu
4 uși, pe motorină, motor 
D115. Ilia, str. Prundului, 
nr. 9. telefon 348. (591)

• VlND motor barcă, 
frigider Arctic, televizor 
Sport. Deva, telefon 20063.

(590)

• VÎND IMS Diesel.

Orăștie, str. Unirii, nr. 123, 
telefon 957/47360. (592)

• VÎND pat tineret, 1 
persoană, cu noptieră. Hu
nedoara, telefon 13135.

(7953)

• VlND Trabant 601 S,
iapă și mînză 6 luni. Hu
nedoara, bdul Decebal, nr. 
6, telefon 16201. (7954)

• VÎND Dacia 1 300, a-
coperită, 27 000 km. pick
up. Hunedoara, telefon 
15531. (7955)

• VÎND Skoda S 100 și 
motor Dacia 1 300. Hune
doara, telefon 21360.

(7956)

• VlND casă, Șoimuș.
19 A. (598)

• VÎND apartament 2
camere, central. Deva, in
formații, telefon 13135, du
pă orele 15. (599)

• VÎND înscriere Da
cia, 1989. Informații, Hu
nedoara, Furnalelor, 29.

ÎNCHIRIERI

• C AUT AM apartament
(ne) mobilat, de închiriat, 
în Deva. Telefon 14953, 
după orele 17. (572)

• ÎNCHIRIEZ aparta
ment 2 camere. Deva, te
lefon 28100, după orele 
17. (584)

• ÎNCHIRIEZ spațiu co
mercial. două camere sau 
casă particulară. Deva, te
lefon 16984. (585)

PIERDERI

o PIERDUT carnet „No
tă de plată cazare", seria 
,.Y’’ de la numărul 901251 
la 901300. Administrația 
piețelor Deva îl declară 
nul. (588)

SCHIMBURI

DE LOCUINȚE

• SCHIMB garsonieră 
proprietate, cu apartament 
2—3 camere, exclus Micro 
și Dacia. Deva, telefon 
26531, după orele 15.

(537)

DIVERSE

• CU autorizația nr.
6133, din 10 ianuarie 1992, 
eliberată de Prefectura Ju
dețului Hunedoara,, a luat 
ființă asociația familială 
„LA DANIEL", cu sediul în 
Băiești, avînd ca obiect de 
activitate comercializare 
produse agroalimcntare, 
dulciuri, băuturi alcoolice, 
răcoritoare. (536)

OFERTE DE SERVICII

• CAUT femeie îngriji
re copil. Deva, telefon 
14986, după orele 16.

(584)

COMEMORĂRI

• ASTĂZI, 12 februarie 
1992, se împlinesc 3 ani 
de cind ne-a părăsit pen
tru totdeauna dragul nostru 
MIIIAI EUGEN NOAGIIIU

(MIȘU)
Dumnezeu să-l odihnească 
in pace ! Angola și Luky. 

(595)

DECESE

• CU adîncă durere, a- 
nunțăm trecerea în nefiin
ță a iubitei noastre mamă, 
soacră și bunică, în vîrstâ 
de 78 de ani,

ELEONORX DRAGAN
înmormintarca va avea 

loc în 12 februarie 1992, 
orele 14, de la casa mor
tuară Deva, la cimitirul 
ortodox, str. Călugăreni.

(593)

AGENȚIA DE TURISM „SARMIS“
Organizează în zilele de 25 și 26 februarie 

1992, ora 16
B EXAMEN DE PRESELECȚIE

pentru ghizi colaboratori externi, fără 
calitate de angajat.

B Excursii la Istanbul — transport cu 
autocar modern, 1—2 nopți, cazare la 
Istanbul.

Preț 7 500 de lei. Data plecării — 22 fe
bruarie 1992 și 29 februarie 1992.

B Excursie la Istanbul — transport cu 
autocar TVECO :

— 2 cazări pe litoral ;
— 2 cazări în Istanbul ;
— program turistic.
I’rcț 9 000 de Iei și 35 DM. Data plecării: 

7 martie și 15 martie 1992.
Informații suplimentare la telefoanele 

13173, 19515, 26183. (129)

SCO ALA DE SOI ERI AMATORI 
„COMO" TIMIȘOARA

FILIALA DEVA
Anunță începerea înscrierilor la cursurile 

teoretice și practice in vederea obținerii permi
sului de conducere categ. B pentru seriile fe
bruarie—martie 1992.

Relații la telefoanele 26145, intre orele 9 
— 15 ; 21837, între orele 18—21. (39) ț

PRIMIM DE L\ PREFECTURA 1
Se aduce la cunoștință că, potrivit Hotâririi Gl<- 

vernului nr. 731/1 1.10.1991 (publicată în Monitorul 
Oficial nr. 227/1.3 nov. 1991) ÎNCEPÎND CU DATA 
DE 13 FEBRUARIE 1992, Prefectura și primăriile mu
nicipale, orășenești și comunale vor putea elibera 
autorizații de construcție, investitorii pot contracta cu 
unitățile de execuție, iar acestea execută lucrări NU
MAI PE BAZA DE PROIECTE ȘI DETALII DE 
EXECUȚIE VERIFICATE DE VERIFICATORI ATES
TAȚI.

Unitățile de execuție vor trebui să aibă angajați, 
RESPONSABILI TEHNIC I CU EXECUȚIA, atestați 
in domeniile in care acestea execută lucrări.

Societățile comerciale ți agenții economici pri
vatizați, cu activitate in construcții, iși vor putea tri
mite specialiștii interesați la atestarea tehnico-pro- 
fasională, asigurindu-sc astfel cadrul legal penlru 
desfășurarea activității de construcții.

Menționăm că singurele proiecte și lucrări în 
execuție, la care nu este necesară viza v< rificalori- 
lor de proiecte atestați, sau urmărirea de către res
ponsabili tehnici cu execuția, ah stați, sini, potrivit 
art. 3 din Ilotărirea Guvernului nr. 731/1991, construc
țiile de locuințe parter, parter și un etaj, cil înălți
mea la cornișă de maxim 8 m, pentru una sau două 
familii, anexele gospodărești ale acestora și con- , 
structiile provizorii ; pentru aceste categorii de con- \ 
strucții sint valabile prevederile Deciziei nr. 168/6 mai i 
1991. a Prefecturii Județului Hunedoara.

Informații suplimentaro se pot obține de la Di- j 
recția Tehnică a Prefecturii, telefon 956/13383. I
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ÎN ATENT1A TUTUROR AGENTILOR 
ECONOMICI INTERESAȚI'

S.C. SELECT S.R.L. ALBA 1ULIA 
A n u n ț ă

Deschiderea unui depozit 
pune la dispoziția societăților 
stat și particulare :

• încălțăminte • confecții 
gistrate • pixuri • brichete 
băuturi • citrice • cafea ness 
cole electronice etc.

la prețuri foarte avantajoase.
Informații suplimentare la telefon 

26606» intre orele 8,30—18. (131)*

Cil gros, 
comerciali

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
FAVIOR S. A. ORĂȘTIE 

Anunță CONCURS pentru ocuparea urmă
toarelor posturi :

• Director de societate COOP—FAVIOR
S. A.

Condiții :
— studii economice superioare sau
— studii medii cu vechime de minimum 15 

ani în activitatea de comerț.
Salariul ce se poate acorda : 25 000 —

30 000 de lei.
**

• Economiști cu studii superioare pen
tru activitățile de :

■ marketing
■ aprovizionare
■ desfacere.
înscrierile se fac pînă la data de 15 fe- 

! bruarie 1992, la sediul unității FAVIOR Orăș- 
i tic, str. Gh. Lazăr, nr. 2, biroul personal, tc- 
’ lefon 41741, interior 168. (130)

REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ
’ DE GOSPODĂRIE COMUNALA ȘI LOCATIV A 

HUNEDOARA
J

Anunță abonați! particulari, asociațiile de 
ț locatari și agenții economici că :
. în conformitate cu Ilotărirea Guvernului 

nr. 776/13 noiembrie 1991 și Deciziei Prcîec- 
’ turii nr. 379/30 decembrie 1991 — tarifele

t
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unde 
de

casete înre- 
dulcitiri • 
diverse nrti-

S.C. FARES S.A. ORĂȘTIE 
(fost Plafar) 

sfr. Plantelor nr. 50, județul Hunedoara 
Angajează, prin concurs i

• șef serviciu financiar-contabilitate
* contabil
Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă

| adresați biroului personal din unitate, telefoane 
• 41940, 41941, interior 16. (109)

prestărilor de servicii sint următoarele

Nr. cit. l . M. Populație Agenți
economici

1. Apă potabilă lei/mc 7,00 17.00
2.
.3.

( analizare
Colectat, transportat

lei/mc. 1,70 1,00

și depozitat gunoi
menajer lei/mc. 206,01) 550,00

1 C hirie containere lei/lună 110,00 110,00
5. Curățat guri canal lei/gură

canal — 139,00
6. Curățat rigole 

— categoria I lei/mp. — 2,10
— categoria a Il-a Ici/inp. — 2,10

7. Măturat străzi lei/mp./an — 116,00
8. Energic termică Tel inc 

distribuit 1 transport lel/Gial. 220 6123.00
9. Tcrmoficare Hunedoara lei/Gcal. 220 2800,00

Aceste tarife sint ■valabili' începînd cu data
de 15 noiembrie 1991, conf. art. 27 din Hotă-
rirea Guvernului nr. 776/1991. (HO)
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REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA :

2 700 Deva, sir. 1 Decembrie, 35, 
județul Hunedoara 

Telefoane: 11275. 12157, 11269 
Telefon Tipografic : 25901 

fax : 18061
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articolelor publicate o poartă :

autorii acestora. B------------—----------------------------------- - W 
TIPARUL:

S.O. „Potidava" S.A. :
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