
In ultimele decenii, se 
constată tot mai mult că 
gradul de progres ccono- 
mico-social este strîns le
gat și influențat de nive
lele de informatizare, de 
creativitate, de cercetare 
științifică și de civiliza
ție tehnică in fiecare so
cietate. C lasificările spe
cialiștilor pe criteriile de 
mai sus situează pe pri
mele Incuri țările avan
sate industrial, ca S.U.A., 
Japonia. Germania, Fran
ța, Anglia și altele. In 
țâri cu informatică dez
voltata, se pot obține în 
citcva minute la telefon, 
pe ecranul TV, sau di
rect. informații despre 
vreme, despre mijloace 
de transport, spectacole, 
tîrguri, piețe, magazine, 
produse, prețuri, con-

INFORMATOAREA SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI
cursuri, cursuri valutare, 
locuri de muncă, oferte, 
vinzări, matrimoniale etc.
Guvernul României, prin 

Comisia Națională de In
formatică, apreciind foar- 
t- real'st influența liotă- 
ritoare a informatizării 
asupra celorlalți factori 
de progres, a analizat și 
a aprobat concepția gene
rală a informatizării so
cietății românești, prin 
Ilotărirca nr. 490/1991. 
Prin acest act normativ, 
se stabilesc obiectivele, 
implicarea statului, dez
voltarea infrastructurii șl 
aria de cuprindere a pro
gramului de informatizare 
a societății românești, care

se va derula pe trei eta
pe de cite trei ani, pînă 
în 2000.

Dintre obiectivele cu
prinse în Hotărîrea Gu
vernului, sînt de reținut 
ca fiind deosebit de sem
nificative :

a) în domeniul social : 
asigurarea accesului larg 
al populației .și al agon
iilor economici la infor
mații, întărirea sănătății 
prin sisteme informati
zate de diagnoză și tra
tament, informatizarea ac
tivităților educaționale 
din cultură șl învăță- 
mînt, evidența șl progno
za în reorientarea forței 
de muncă, protecția me

diului, modelarea impac
tului social al dezvoltă
rii economice, transpa
rența politico-democrati- 
că, drepturile și libertă
țile cetățeanului;

b) în domeniul econo
mic : perfecționarea re
lațiilor între și in cadrul 
ramurilor economiei, cu
noașterea de către agenții 
economici a celor mai 
favorabile variante de 
dezvoltare, crearea și în
treținerea bazelor și a 
băncilor de date publice 
șl accesul liber la acestea, 
schimbul automatizat de 
informații Intre instituții, 
agențl economici, public, 
Inclusiv schimburile inter-

bancare și decontările, 
dezvoltarea culegerii auto
mate a datelor, tehnologii 
și suporți avansați de 
informație, dezvoltarea 
eficientă a activităților 
din industrie, construcții, 
transporturi, comunicații, 
agricultură, asigurarea ac
celerării progresului teh- 
nico-științ.ific, integrarea 
sistemelor informatizate 
dc conducere, prelucrare 
a datelor, management;

c) în domeniul apărării 
naționale : asigurarea su
portului informațional ne
cesar activităților spe
cifice.

ALEXANDRU I’OP, 
subprefect al județului 

Hunedoara

(Continuare în pag. a 3-a)
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Gînduri dincolo de planșetă
Dacă, pentru Institutul 

tie Proiectare Hunedoara— 
Deva, anul 1991 a însem
nat un drum nou în ac
tivitate — aceasta fiind 
diversificată, reflectind o 
sumă a etapei sociale în 
care trăim —, anul în curs 
are o semnificație aparte. 
Dincolo de planșetă, obiec
tive de m:;:r interes aș
teaptă s:î fie deschise : au
tostrada Năcllac—Sibiu, ae
roportul dc la Balomir, stu
dierea unor planuri urba
nistice g> reralc privind 
localitățile din teritoriu.

înainte de a trece la fin
ețurile pentru 1992, să re
amintim ca, din punct de 
vedere finaneiwr. anul 1991 
; i încheiat cu un profit 
dublu dtcit cel planificat, 
•n ce spune, totuși, ce
va. Optimizarea timpului 
de lucru, v?rifi arca ritmi
că a activității de proiecta
re. precum și deschiderea 
unor noi compartimente ca
re au devenit intermediar 
intre beneficiar și client 
au fost citcva dintre mă
surile luate de conducerea 
uitat ii pentru a încheia 

.'■nul 1991 cu beneficii. Din 
dialogul pr care l-am a- 
vut cu di arhitect Ilic Po
pa, dii -- torul institutului, 
am reținut citcva clemente 
care vor seni in sprijinul 
agoniilor economici sau al 
pe; nanelor particulare.

• Cu presupune un pro
iect ți cum se finalizează ?

• După Legea 50, un pro
iect, pentru a putea fi ma
terializat, trebuie să conți
nă obligatoriu : certificatul 
de urbanism, emis dc pri
măria localității in care se 
dorește realizarea construc
ției. extrasul dc carte fun
ciară, prin care sc atestă 
situația juridică a terenu
lui. Acestea, împreună cu 
planurile generale și fața
dele, se depun la primării, 
in vederea obținerii auto
rizațiilor necesare. La pro
iectele cu un grad mai ma
rc de complexitate, unde 
lucrează specialiști din 
mai multe domenii — ar
hitect, ingineri de structu
ră, ingineri dc Instalații ctc 
— apar faze dc proiectare 
intermediare : un studiu dc 
fiabilitate care arată o- 
portunitatea investiției și 
rentabilitatea ci în timp 
Aici, invităm beneficiarii 
noștri la mai multe con
sultări, pe parcurs, pentru 
ca dorințele lor să atingă 
parametrii optimi. • Ce ar 
mai putea afla beneficia
rul • Dacă un agent e- 
connmie dorește să finali 
zeze o investiție. în baza 
documentației întocmite de 
noi. el va cunoaște suma 
necesară pentru lolicitnrea 
creditului oricărei bănci 
financia re.

CORNII POLN’fR

*•*•*•*•*•*•* •• , • . • , •

SOCIETATEA COMERCIALĂ

CRĂCIUN & COMP

S. N. C.

• Desface către populație, în condiții avantajoase, prin Complexul

Comercial „Bachus", Piața Unirii, nr. 4, Deva

MOBILĂ STIL :

■ dulapuri H biblioteci ■ vcselare ■ mese

• Livrează „en gros" pentru agenții economici :

■ țigări import ■ ciocolată ■ dulciuri diferite ■ răcoritoare

■ cafea ness ■ becuri import și alte produse.

Expoziția cu aceste produse este deschisă zilnic, la Complexul

Comercial „Bachus între orele 8—18, cu excepția zilei de duminică.

(197)___ _ _ _________
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PC ZT
INI N C:

Dacă aveți necazuri, vă îngrijesc pentru 100 de 
lei", menționează pe firma sa un psihiatru. Și in 
continuare : „Dacă nu aveți necazuri, vă dau 200 dc 
lei ca să-mi explicați cum naiba faceți".

(Continuare în pag. a 3-a)
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fUSH!
Q SI 111 Dumi ied, în masivul 

I arlng, pe pirita I.E.F., se va 
fă'tira un concurg dc schi 

d"-chis tuturor amatorilor din 
județ, tineri și vlrstnicl, fn ca
drul „Cupei Lipii Sindicatelor 
Val«-a Jiului", c liția a Il-a. Se 
. o- lumina premii in valoare <lc 
agrra; • KidOM de lei, rup - țț 
d-’phmi (S C).

0 I . .Al ÎKȚIȘOI;”. I M o ile. 
Ira' ' Soți, iubiți. Iii,

a»' , 1 .,i 'iu r>rii-l-nl caută cu 
t• nour. murțișoarc pentru

ființele iubite. In.oținJ micul 
simbol al primăverii de o carte, 
veți fare o mare bucurie soției, 
mamei, fiicei du. La Ca:.a Căr
ții Deva sau in alte librării, se 
găsesc în aceste zile cărți valo
roase : „La răscruce de viaturi” 
dc E. Brontd. ■■Fabiola'' de Wise
man, „Sapho" di A Daudet sau 
„Sonet." de îl Shakespeare. 
(V. Jl).

0 DATORII, S-au strîns, din 
nou, datorii mari tn contul 
R t.C.( L. D va față dc furnizo
rul dc. energie termică — Filia
la C.l'.i Mintia a RENEb, Nu 
asie vorba de plata energiei ter
mice pentru încălzire șl prepa
rarea apel calde menajere, ci de 
partea de contribuite a stalului,

sub formă de compensație. E 
sărac rău statul ăsta al nostru. 
Noroc că primăvara ne face tot 
mal insistent eu ochiul; dacă nu 
cumva sc pregătește -ă ne (ragă 
vreo caelulma. (1. C ).

0 UATJOCUIiA SAU... Nu 
știm cum să târâm prelungirea 
nejudlficală a rezolvării proble
mei personalului dc la magazinul 
din centrul de comună Crlșcior, 
aparțlnind cooperației dc con
sum. Despre ce este vorba 7 
Atei muncesc doar două persoa
ne, o vînzătoarc șl o cad ră, șl 
fn multe cazuri una este orupală, 
fiind plecată după marjă s«u la 
birou, cu facturi. Alteori ești o- 
bllgat să părăsc.li unitatea cînd 
sc. servește din magazia de mină

din curte și ura de la intrare 
sc zăvorește cu lacăt. Stind de 
trei ori la rtnd : eliberarea bonu
lui, cintărirca mărfii, apoi la 
casă să ți se ia banii dc către 
aceeași persoană, îți irosești 
timpul. Asia in condițiile cfnd 
la etaj, la industrial, patru vtn- 
zătoarc încălzesc o teracotă rece, 
căci fond de marfă nu există și, 
printr-o dispoziție, una ar putea 
fl transferată la parter, să dea o 
mină dc ajutor. Dar cine să fa 
astfel de decizie cînd conducerea 
cooperației n-o face? (AL. J.f.

FLASH!

■ ANKARA. — Ministrul 
român dc externe, Adrian 
Năstase, efectuează o vi
zită oficială în Turcia.

■ KOUROU. — După 
două luni dc pauză, o nouă 
rachetă europeană Ariane 
va fi lansată d • la Cen
trul spațial Jourou. l a bor
dul rachetei sc vor afla 
doi sateliți, unul arab, A- 
rabsat-1 C, iar celălalt japo
nez, Superbird-B 1.

Este vorba dc cea dc-a 
19-a lansare și prima din 
acest an. Racheta va plasa 
pe orbită cei doi sateliți 
la o altitudine dc 36 000 
km. informează agenția 
France l’resse.

■ SINGAPORE. — Gu
vernul Ceho-Slovaciei a 
comandat grupului cana
dian „Canadair dc Bom
bardier Inc.“ un avion 
„Challenger 601—3 A, dotat 
cu două turboreactoare, 
pentru a asigura transpor
tul președintelui V’aclav 
Havel și al altor înalte 
oficialități, a anunțat la 
Singapore firma mențio
nată. Aparatul poate avea 
la bord 12 pină la 18 pa
sageri, în funcție dc ame
najări. prețul său oscilind 
înirc 15—17 milioane do
lari. a precizat sursa cita
tă de AFP.

■ CONAKRY. — Cel 
mai înalt om din lume 
trăiește ii> stalul african 
Guineea : Mamadou Dian 
Diallo, în vîrstă dc 37 de 
ani, care măsoară 2,37 m. 
Ziarul, care publică aceas
tă informație, relevă că 
„gigantul din Koundara". 
oraș din nordul Guineii, va 
figura in volumul recordu
rilor „Guinness”. Din pă
cate acest gigant printre 
giganți nu mai arc picio
rul sting, amputat.

■ PRAGA. — Președin
tele Vaclav Havel „nu con
sideră că există motive 
reale pentru a nu semna 
tratatul dintre Ccho-Slova- 
cia și Germania" — a de
clarat intr-un interviu, pu
blicat de CSTK, șeful bi
roului dc presă al pre
ședinției ccho-slovacc. El 
a confirmat, dc asemenea, 
că joi cancelarul german 
Helmut Kohl va sosi la 
I’raga pentru a semna a- 
cest document.

Contestat în principal dc 
forțele dc opoziție din 
Ceho-Slovacia, (ratatului I 
sc reproșează printre altele 
că nu consemnează dc la 
început ca nul șl neavenit 
acordul de la Munchcn din 
1938, document care a silit 
Ceho-Slovacia să cedeze 
Germanici zone dc graniță 
și care, un an mai tîrziu, 
a dus la ocuparea pămîn* 
(urilor cehe.

■ NAȚIUNILE UNITE. 
— Din sursă oficială, la' 
Națiunile (hiitc s-a anunțaL 
că Adunarea Generală a 
O.N.U. a animat, dc la 28 
februarie la 2 martie, data 
reluării lucrărilor salo, in 
cursul cărora sc prevede 
să aibă loc admiterea ca 
noi membri ai organiza
ției mondiale a opt foste 
republici sovietice.

■ LONDRA. — Yitzhak 
Rabin a apreciat că. după 
o eventuală victorie a 
partidului său în alegerile 
din vară, va fi posibilă 
încheierea unui acord cu 
palestinienii in problema 
instituirii autonomiei lor 
„în decurs dc 6—9 luni".
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SOCIETATEA COMERCIALĂ „MERCUR" S. A. BRAD

O deviză sub semnul căreia
muncește întregul colectiv

BUNA APROVIZIONARE A POPULAȚIEI I

Ma gazinul alimentar nr. 2 Brad — aprovizionare bună, servire civilizată. Cofetăria „Delicia* — o unitate mult căutată <Ic cumpărători.

1

De la acul de cusut, 
la produsele alimentare 

de baza și, de aici, 
la produsele 

electronice de vîrf
împreună cu dnii NI

COLAI M ART l, director, 
și LAZ Alt IX ȘAN, con- 
tabil-șef, încercăm să de
finim profilul Societății 
Comerciale „Mercur* S. A. 
Brad.

• Societatea a luat fiin
ță la 1 martie 1991, prin 
reorganizarea fostului 
I.C.S. Mixt Brad.

• In cele |f> <|e unități 
ale societății, se desfac 
mărfuri alimentare și in
dustriale, produse <le aii- 
mi litație publică și ale 
laboratorului propriu de 
cofetărie, o gamă largă 
de produse, „de la acul 
de cusut. la produsele

electronice de virf“ — 
cum se exprima plastic 
dl director.

• Se asigură ți hrana 
pentru mineri, prii» can- 
tina-restaurant in cele 
două localuri, din Brad 
ți Țcbca.

• Conducerea societății, 
conștientă de faptul că 
populația se confruntă < u 
dificultăți financiare, a 
practicat adaosuri eoni r- 
ciale cit mai scăzute, p 'li
tru a realiza prețuri mai 
mici. Astfel, in tot cursul 
anului trecut, rata ren
tabilității dii» activitatea 
de bază s-a situat in mo
rile in jur de 2 la sută.

Barul „Union" — etalon al eleganței și bu
nului gust.

Aprovizionare directă de la furnizori
• Pentru a evita scum

pirea produselor prin 
adaosurile comerciale 
practicate de interme
diari, s-a extins practi
ca aprovizionării di
recte de la furnizori — 
din județ, din județele 
învecinate și din alte 
locuri din țară.

• O experiență bună 
in acest sens a dovedi
t-o magazinul alimen
tar nr. 2, unde șefa de 
unitate, Maria Simedrea, 
se deplasează direct la 
Arad, de unde aduce 
săptăminnl produse sub
venționate și alte ali
mente, îndeosebi prepa
rate de carne, care au, 
astfel, un preț mai scă
zut. în luna ianuarie, 
cu aportul lucrătoarelor 
Mic Ieri Dorica, Marioara 
J up. Doina Scliiler și 
Nicolcta Indiei, aici 
s-au desfăcut mărfuri 
în valoare de 7,1 milioa
ne de lei. Procedeul 
s-a extins cu bune re
zultate ți la magazinul 
alimentar nr. 3, condus 
do dna Plena David.

• Preocupări pentru 
buna aprovizionare a

populației dovedesc atit 
dna Marilena Macavei 
do la magazinul confec
ții-! ncălțăminte nr. 62, 
care se deplasează frec
vent la Pașcani, Timi
șoara, București, cit și 
dna Viorica Zirna, ges
tionar al magazinului 
cu profil textil, care a- 
duce un variat sorti
ment de țesături din 
țară.

• Intrucit Hațegul nu 
satisface în întregime 
necesarul de berc, dna 
Mariana Ștefan, șef de 
unitate la restaurantul 
„Moților", cu sprijinul 
conducerii societății ți 
al colectivului localului, 
se aprovizionează cu 
berc direct de la Arad. 
Berc la sticlă se vinde 
ți în alimentare, la pre
țuri rezonabile.

• O bună aproviziona
re oferă îi» permanență 
ți cofetăria „Delicia" 
(lolanda Trif — șef de 
unitate, Melania Onca, 
Dorina Bota, Sofronia 
Moise, Magdalena Ham- 
pli), ca și magazinul 
„Prichindel" (șef do 
unitate Mariana Zcriu).

NU UITAȚI !
O servire ireproșabila, un larg sorti

ment de mărfuri și o ambianță plăcută vă 
oferă unitățile Societății Comerciale 
„Mercur" S.A. Brad !

Modernizarea unităților, 
ridicarea acestora 

la nivelul standardelor
comerțului civilizat

Am vizitat trei unități 
comerciale ale societății 
„Mercur", recent moder
nizate. Iată, pe scurt, 
constatările :

• MAGAZINUL ALI
MENTAR NR. 2, deși și-a 
mai restrîns spațiul, este 
foarte funcțional : mobi
lierul aranjat cu gust, 
mărfurile frumos expuse, 
curățenie ca in farmacie.

• BARUL „UNION" 
se poate compara doar 
cu restaurantul „I.ido" 
Deva. Lambriuri de lemn 
acoperi în întregime pere
ții ți (avanele, măsuțe 
mici, cochete, placate cu 
marmură, găzduiesc con- 
sumatoiii Păcat că grupul 
sanitar, [entru moderni

zarea căreia s-a clieduit 
foaite mult dovedește că 
gradul de civilizație al 
cam umalcrilor este... nni 
redus decit ambianța loca
lului.

• B ARUL DE ZI „MO
ȚILOR", amplasat în ime
diata vecinătate a restau
rantului cu același nume, 
miroase încă a vopsea 
proaspătă. Dat in aceste 
zile în folosință, barul 
este complet îmbrăcat în 
lambriuri, pereții (la înăl
țimea unui stat de om) 
sint placați cu travertin. 
Mese mici, cochete, aco
perite cu marmură, ui» 
bar cu adevărat modern 
te impresionează prin 
frumusețe, prospețime și 
curățenie.

Barul de zi „Moților" — unitate modernă, recent 
dată în folosință. Fotografii de T. ARON■ — - n i ■■■ i i ■ i ~ W’-1MWR
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INFORMATIZAREA SOCIETĂȚII ROMANEȘTI
(Urmare din pa;. I)

Asigurarea dezvoltării 
infrastructurii informati
zării cuprinde, in Ilotă- 
rirea Guvernului, o seric 
de obiective cum ar fi : 
realizarea unei rețele na
ționale de transmitere ți 
prelucrare a datelor, ser
vicii informative publi
ce, baze și bănci de date, 
majorarea volumului de 
echipamente de calcul, 
îmbunătățirea calității ți 

1 romptitudinii activităților 
informatice, perfecționa
rea specialiștilor și al
tele.

Evaluarea resurselor fi
nanciare necesare ale a- 
plicării acestui program 
conduce la valori estima
te la cea 170 miliarde 
lei și la cea 320 mili
oane dolari, care in timp 
vor trebui reactualizate.

In prezent în județul 
Hunedoara funcționează 
un număr de 59 de uni
tăți de informatică (cen
tre dc calcul, oficii și 
stații de calcul) cu 1 308

de specialiști. Potențialul 
echipamentelor de calcul 
atinge un nivel însumat 
a] memoriei de 52 020 Ko 
(kilo-octe(i) și este în 
curs dc creștere, situind 
județul între primele 10 
din țară.

In susținerea deciziei 
economice, informația de
vine elementul esențial, 
agentul economic tre
buind să cunoască ce, 
cit și unde se cerc, cine, 
unde și cum oferă ți, în 
plus, ce instrumente fi
nanciare, economice, le
gislative poate folosi pen
tru susținerea activită
ții proprii. Citcva e- 
xemple de informații ce 
se pot obține rapid prin 
SICOMEX — București 
sînt edificatoare. Centrul 
dc calcul respectiv oferă 
mai multe baze dc date 
dintre care enumerăm : 
„CONTACT", cuprinzind 
circa 18 000 firme ți par
teneri externi de import 
— export, • FIRME" agenți 
economici români, cca 
5 000, cu toate datele

principale, „'PREX- pre
țuri internaționale, „JU
RIS", bază de date juri
dice, ,MONDO", dezvol
tarea economico-socială a 
țărilor lumii, ți altele.
Municipiul Suceava este 

prima localitate conecta
tă la Centrul de calcul 
SICOMEX, urmînd ca prin 
eforturile firmei INTER- 
CONSULT, municipiul 
DEVA să fie a doua lo
calitate din țară conecta
tă la acest sistem.

Pină va soluționa gu
vernul asigurarea surse
lor financiaro pentru aco
perirea programului na
țional de informatizare 
este recomandat să rezol
văm accesul la avantaje
le informaticii prin forțe 
proprii. Investițiile de 
inteligență au fost întot
deauna cele mai rentabile 
investiții. Agenții econo
mici care incă nu dispun 
dc fonduri pentru echi
pamente proprii pot uti
liza sistemul serviciilor 
dc informare din rețeaua 
existentă.

Ginduri dincolo 
de planșetă
(Urmare din pag. 1)

• Dlc director, ce altce
va mai poate oferi unita
tea dv., în domeniul urba
nisticii ? • Pornind de la 
imaginea străzii, destul de 
mohorîtă, ne-ain propus 
întocmirea unor studii de 
ambiant pentru principa
lele pietonale din oraș, pe 
care Ie vom oferi celor ca
re vor cîștiga alegerile și 
consiliilor primăriilor, ur
mînd a găsi finanțatori 
pentru mobilierul urban 
necesar (bănci, panouri dc 
afișaj, corpuri de iluminat, 
coșuri dc gunoi etc.). Exe
cutăm, de asemenea, în 
cadrul atelierului de de
sign, firme luminoase, ju
cării, obiecte vestimentare, 
corpuri de iluminat, ta
blouri. O parte din acestea 
sînt contractate direct de 
solicitanți, iar altele sînt 
expuse la magazinul firmei 
noastre de la parterul in
stitutului.
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La cel mai 

accesibil preț ! 

SFINX

(Piața agroalimentară

Deva) 
zilnic 9—20.

Ce spuruți, domnilor dc la Cinematograful din (ălan, e mai corect să vă bateți reclama „în piroa
ne", pe zidurile Casei dc ( ullură, <l<-cit să o afișați decent, alături, |ie panoul pe care singuri vi l-ați 
plantat cu ani in urmă și pe , arc nu scrie alicei a derit „Cinema"'.’! Dar, dc ce să nu fim penibili, dacă 
tot e posibil. azi, orice. ? !

l oto PAVEL LAZA

DIN 1

în stabilirea

MILAN (1) 22 11 II 0 41 — 11 36 ( ' l l)
— ATALANTA (10) 22 7 9 6 19—17 23 ( ’ 1)
Indiferent dc teren, indiferent dc echipă, Atalanta 
c în stare dc orice. Așa că...
Pronostic : 1, XMARTIE

I ( \Gi.l\RI (16)
— V 1 RON A (1 I)
Un meci decisiv 

hipe care să retrogradeze.
Pronostic : 1, X

lt (—8)
13—27 16 (—6)

celei dc-a patra

( RI-.MONEuE (17) 22 3 5 1 1 12—31 11((—11)
— B\R! (15) 22 3 8 II 15—27 11 (—10)
J-,’tp una dintre ultimele șanse ale lui Ilari, ca 
avind nevoie, neapărat, dc o victorie.
Pronostic : X, 2

Pronostic : X

6 8 8 33—38
9 9 I 22—11 
un 1<>" In Cup;

I
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DIRECȚIA MUNCII 

Ș| PROTECȚIEI SOCIALE

Are posibilitatea de a plăti agenților^ eco
nomici din județ cheltuielile de școlarizare în ve
derea calificării sau recalificării șomerilor și a 
altor persoane din evidență, în următoarele me
serii și specialități : operatori-calcu!atoare-PC, 
analist programator, montator reglor și depana
tor RTV, manichiurist, cosmetician, croitor, elec
tromecanic, reparator obiecte uz casnic, frizer, 
tinichigiu-carosier, mecanic auto, tîmplar, bobi- 
nalor, fochist etc. ; precum și alte meserii speci
fice ramurilor industriei, construcții (locuințe și 
drumuri), transporturi, tehnică publicitară, con
fecții și tricotaje, gospodărie comunală, alimen
tație publică.

în acest sens, Oficiul Forței de Muncă și 
Șoniaj solicită eforie concrete de calificare (re
calificare) din partea agoniilor economici din 
județ, caro se vor depune la D.M.P.S. Deva, str. 
1 Decembrie nr. 12, telefon 17048 sau la puncte
le de plasare șomaj din localitățile Brad, Sime- 
ria, Orăștio, Hunedoara, Călan, Hațeg, Petro
șani, pînă la data de 7 martie 1992.
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Socioiato Comercială 
ROMÂNO-GERMANĂ

In dcrby-ul provinciei E. Romagna, se întilncsc 
2 formații care încă mai speră la promovare. 
Pronostic : X

8. N A POLI (3) 22 10 8 -1 35—25 28 (: 6)
— ASCOLI (18) 22 2 5 15 11 — 10 9 ( —15)
Credem că în acest meci sc va pune doar pro-
blema scorului.
1’ronOStic : 1

9. SAMPDORI.A (7) 22 8 8 6 23—17 21 ( H)
— P MIMA (1) 22 9 10 3 21—17 28 ( i 6)
Chiar dacă SAMP pornește favorită, un meci
egal nu ar putea fi considerat 0 surpriză.
Prouovlie : 1, X

10. BOLOGNA (8) 21 9 7 8 21—2.3 25 (• 1)
— CESENA (7) 21 7 11 6 25—19 25 (11)

11. PESCARA (3) 21 9 10 5 30—25 28 ( i 6)
— PISA (6) 21 H 10 6 29—28 26 (0)
Ajunsă în plutonul fruntașilor, I’cscara dorește 
să-și îmbunătățească zestrea, dar Pisa rămine o 
echipă ambițioasă.
Pronostic : 1. X1

li.

II V 1 Nil S (2) 22 13 6 3 28—13 32 ( | 10) 12. PIACENZA (11) 21 8 8 8 22—22 21 (0)
— GENOA O) 22 7 9 6 28—26 23 (—1) — VENIzTA (17) 21 5 10 9 22—27 20 (-1)
în p iurik d< . 1 .; 1 s .1UVE nu iartă pe ab- Și de această dat: i, Venezia va trebui sa rccupc-
...lut niovni, in al nov CZII... .l< ,u mai făcut-o. reze ce a „dat" pe teren propriu.
l'rouoslit 1, X Pronostic : X

1 XZ1O (8) 22 7 9 6 29-21 23 ( | 1)
— ROMI (11) 22 6 10 6 21—22 22 (0)
I iind un rlcTby io al, remiza nit trebuie să lipseas
că, dar Lazio trebuie si și amintească de untie 
a. Coboi it,
PronoMic : I. X

1, RIGGIANA (5) 21 10 8 6 21—19 28 (IU
— AVELLINO (16) 1 6 9 9 20—30 21 (-5)
Reggiana pornește ca favorită, însă cei din A ve
llino nu (prea) mai au nimic dc pierdut în a ci ita
rclrog radarca.
Pronostic : 1, X
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Societatea româno-germană STEELCO SRL, J 
cu sediul în DEVA, bdul DECEBAL, bloc R, par- ■ 
tor, caută pentru activitate de construcții în Eu- 3 
ropa de Vest ingineri (subingineri) constructori, H 
cunoscători ai limbii germane.

Doritorii sînt rugați să se adreseze în scrî» J 
firmei noastre, prczentînd următoarele 1

— xerocopic după diplomă J

— prezentarea, pe scurt, a activității de pe 3 
șantiere sau din proiectare

— locul de muncă în prezent
— adresa și numărul de telefon la domiciliu N 

și serviciu.

Deoarece problema este de acută urgență, K 
rugăm pe cei interesați să ne comunice cele de 
mai sus în cel mult zece zile de la apariția aces- n 
tui anunț. (190) r

’l

CASA DE COMENZI

ROG ET
VA

e clcctro-casnică ți electronică ;

domiciliu, in funcție de comandă, 
le produse alimentare proprii, in-

18251, 50588. |

ALTEKNA- 
(179) 1
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VlNZARI - 
CUMPĂRĂRI

a MAGAZINUL „A- 
ME'f'IST" (lin cartie
rul Oituz, Deva, vinde 
televizoare color japo
neze. marca „K1TT", 
la prețul de 107 320 lei. 
Garanție 6 luni.

(773)

a S (1. INTERN ATIONAL 
Multipreșf Deva vinde la 
i '(■ ;nai avantajoase pre- 
' :ri .in județ, en gros și 
i-n iletaille, televizoare co
lor videouri și alte pro- 
a electronice. Oferim 
garanție 6 Iun’ Bdul Dc 
cel al. bl. C-partcr, telefon 
23488. (830)

a VlND casă in Orâștic. 
Informații telefoane 28.935, 
28716 sau 1 1162. (663)

a V ÎND garsonieră con
fort 1. in Hunedoara. In
formații Deva, telefon 
18202 (1012)

• VlXD apari ■
camere. Hunedoara. Infor
mații telefon 12070. Ilu- 
nedoar:. (1011)

• VlND D 1-110, 1
trepte, an fabricație 1! 1'1 
Informații I’eștișll -i ire, 
telefon 18021. (17-30)

a VlXD garsonieră ultra
central. bdul Dccebal. con
tort I sporit. Deva, te
lefon 17876. (1038)

• VlND țiglă construcții,
tip Lugoj, preț negociabil. 
Deva, le'.- fon 17'?23, după 
ora 16. (1046)

re o Ti - h ii.cn Deva, t

• \LXD autobuz R D
111, 63 locuri, slare per-
fecta de funcționare. în-
scris în circulație. preț
negociabil, motor 1 tuba.
C>rOștii at.i di loc, nr. 38,
c «inuna !'• ■rin, iîuni'doara.

(1010)
• VÎXD loc de ca Na,

1 435 mp. în pcriinc-lru
construi cil in Deva, str.
Llălccscu. Informații tr-
lefon 1HI83. dui-.l ora 18

(b . * 1)
• VlND magn'bifon l.

lefon V '43 (1 1

• \’IND bulbi gladiole,
culori diferite și rădăcini 
Dalie, Kactus. Orăștie, te 
lefon -12083. (1051)

• COOP. Galda. județul
Alba, Tinde prin licitație 
tractor 650 U. Licitația va 
avea loc în data dc 5 mar
tie 1902, la sediul coo
perativei. (1045)

• C.A.R. Ilapolt vinde la 
licitație, in data de 1 mar
tie 1992, ora 10, mijloace 
fixe și obiecte de inven
tar. Lista se află afișată 
la sediul C A I*.-ului.

(1050)
• C.A.P. Șoimtlț orga

nizează ultima licitație, in 
d.da dc 28 februarie 1992, 
ora 12, cu ultimele mij
loace fixe, după cum ur
mează : grajd — Câine], sai
van — ÎJejan, saivan — 
pod Păuliș, saivan — Bo- 
liolt, finar — Șoiinuș, di
ferite obiecte inventar.

(1048)
• VlND apartament 3

camere, zonă centrală. D ■- 
va, telefon 23871, între 
orele 11—17. (921)

• \ ÎND VW Dus, 9 lo
curi, model nou. Deva, 
telefon 16866. (1060)

• VÎND convertor și re
ceptor satelit, import. De
va, telefon 11261.

(1059)
• \ 1XD Trabant 601 S

și iapă cu căruță. Hune
doara. telefon 16201 (bdul 
Dccebal, nr. G). (371)

• VÎXD Mercedes 220 D. 
i.it 131 D, Ope Kadcl. VW

Ciolf D și Opcl Manta Sport 
Hunedoara, telefoane 17035 
sau 11351. după ora 18.

(1058)

SCHIMBURI

DE LOCUINȚE

a SCHIMB casă 1 came
re, Simeria, cu apartament 
și garaj în Deva. Infor
mații Deva, telefon 16912.

(1017)
• SCHIMB garsonieră

Simeria, proprietate, cu a- 
partament în Deva și vînd 
segmenți și garnituri Mer
cedes. Deva, telefon 17502, 

•după ora 16. (1013)

ÎNCHIRIERI

• CAUT pentru in.hiri it

prin

t

ț

i

1

6,00 lei )
20,00 k i \

zi se adaugă 6,00 lei pentru fie- 
5 zile sau fracțiune de grupă, l 
zi, inclusiv . \
ncachitare in a 16-a zi de Ia 1 
termenului de plată, postul te- \ 

(
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DIRECȚIA DE TELECOM I NIC MII 
HUNEDOARA — DE\ \

A N U N Ț A
Conform tarifului telefonic aprobat 

hotăririle Guvernului nr. 1151/1990 și 16 1/1991,
termenul de achita re a avizelor telefonice de 
plată, atit pentru abonații telefonici, persoane 
fizice cit și persoane juridice, este data de 15 
ale lunii pentru i are s-a emis factura.

In cazul achitării facturii după aceasta 
d ila, se aplică ma jorări in fuiu ție de numărul 
zilelor de iiilirziere, astfel :

1— 5 zile
6—15 zile
Din a 16-a 

care grupă de
ț pini in a 90-a

In caz de 
dala < xpirării 
letonie se suspenda, iar in a 91-a zi se desfiin
ța tzâ.

Repunerea in funcțiune a unui post tele
fonic suspendat pentru neplata se face numai 
după achitarea integrală a debitului, a taxei dc 
majorare și a taxei dc repunere in funcțiune 
<|e 100 de lei.

I n post telefonic desființat pentru neplata 
poate fi repus in funcțiune numai cu apro
barea conducerii Direcției de Telecomunicații, 
la cererea scrisă a solicitantului, cu achitarea 
integrala a debitului, a taxei de majorare ma- 
xiinr și a taxei de REINSTALARE, indiferent 
tiara jnslalația a fost sau nu demontată.

Rl’GAM abonații telefonici, 
zice și juridice, să respecte 
tare a facturii telefonice, | 
iu situația să procedăm I» suspendarea și des
ființarea pentru neplată a servi< iiilui telefonic.

(199)

persoane fi- 
■ termenele de aclii- 
pentrn a nu îi puși

apartament 2—3 camere, 
nemobilat. Deva, telefon 
11873. (9116)

PIERDERI

• PIERDUT legitimație 
de serviciu, pe numele 
Botliazi Deneș, eliberată de 
Filiala F.lcctroccnlrale De
va. O declar nulă.

(1056)

DIVERSE

• IN\ 1TAȚIE. Vă 
invităm la expunerea 
biblică a Martorilor lui 
Iehova, care va avea 
loc în localitatea De
va, la Casa de Cul
tură, duminică, 1 mar
tie 1992, ora 11.

(1018)

decesul scumpului nostru 
soț, tată și bunic,

col. (r.) IOAN IAIA
Slujba de pomenire va 

avea loc în 29 februarie, 
ora 11, la cimitirul din 
str. Călugărcni, Deva. Dum
nezeu să-l odihnească !

(1044)

• FAMILIA Soos, 
îndoliată, amintește tu
turor celor care i-au 
cunoscut că, în data dc 
27 februarie, se îm
plinesc 6 luni de la 
încetarea din viață, în- 
tr-un tragic accident 
dc mașină, a celor ce 
au fost pentru ci

ANTI — fiu, 
DORINA și CORNELIA 

nurori.
Lacrimi ți flori pe 

mormintele lor. loji.
(377)

• VA place să dansați ? 
Agenție de impresariat ar
tistic oferă contracte fer
me în Grecia, Germania, 
Olanda, minimum 3 luni. 
Relații la telefon 957/11292, 
intre orele 18—21.

(372)
• CU autorizația nr.

5364/1991 s-a deschis aso
ciația familială „Dumbra
vă Constina". în Hunedoa
ra, str. Ghioceilor, 5/19, a- 
vînd ca obiect comerciali
zarea obiectelor dc croito
rie. (1036)

• S. C. „Curs Auto" SA. 
Hunedoara (fosta școală de 
șoferi amatori), cu sediul 
în Hunedoara, str. 1 Mai, 
nr. 1, face înscrieri pen
tru cursul martie—aprilie 
1992, la prețuri și condi
ții avantajoase, începînd 
cu data dc 25 februarie 
1992, pînă la 15 martie 
1992. Plata se poate face 
in 2 rate Telefon 1638'

(375)
• TOȚI deținătorii ga

rajelor de pc str. M. Emi- 
ncscu, nr. 77, sini rugați 
să le evacueze. Proprieta
rul. (1057)

COMEMORĂRI

• CU adincă durere, so
ția, copiii, nepoții anun
ță că la data de 5 martie 
se împlinește 1 an de la

DECESE

• COLEGII de mun
că din cadrul 
U.I.P.S.A.P. Deva sînt 
alături de Oprcan Ana, 
din Boholt, la greaua 
încercare pricinuită de 
decesul soțului său,

IOAN OCHEAN, 
și transmite sincere 
condoleanțe familiei 
indoliatc. (1016)

• COLEGII de pro
moție 1963, clasele real 
și uman, regretă dis
pariția scumpei lor 
colege,

dr. OLIMPIA 
XINTII.Ă. 

și sînt alături dc fa
milia îndurerată.

(1053)

• UN ultim omagiu 
celei ce a fost un me
dic devotat trup și su
flet pentru omul sufe
rind,

dr. Ol IMI’l \ 
V1NTII.A.

Sîntcm alături dc 
familia îndoliată. Co
lectivul Dispensarului 
Medical Simeria.

(1051)

* t w # ww » f f t r ■■ ■» r r
I •
! DHIECTI \ DE TELECOMUNTC \TH J 
] IIL NEDOAR \ — D1A \ '

j ANUNȚ A I
Tranziția spre economia de piața a

| minat modificări esențiale și in structura aho- , 
J naților telefonici, in special in sectorul socie- I 
I taților comerciale, al agenților economici și « 
î chiar al instituțiilor de stat.
I In aceste condiții, orice încercare de a in- - 
■ tocmi o listă fără ajutorul specialiștilor de la I 
’ Direcția de Telecomunicații este sortită eșe-J 
| cuini și va cuprinde erori inevitabile.

Dreptul dc publicare a listelor abonaților ■ 
| telefonici revine in exclusivitate ROM TELE-J 
' COM R. A. Direcției de Telecomunicații lin- I 
| nedoara—Deva.
, Facem cunoscut pe această (ale că orice | 
I încercare dc a încălca acest drept sub o for- « 
I mă directă sau disimulată, prin întinderea lis-| 
J telor in alte lucrări, atrage după sine tas- J 
| punderea in fața legii a celor v inovați.
, Informăm cu această ocazie că editura > 
| „TRIUMPH" elaborează o asemenea lucrare J 
» in colaborare cu Direcția dc Telecomunicații | 
| Hunedoara—Deva și Camera th Comerț a ju- ; 
' dețului Hunedoara. (198)

.1/20/618/1991
Cont : 307050601 O.O. Oi vn

IU.DACȚ1A ȘI ADMINIS I HA I I V :
2 700 Deva. sir. I necotnlirle, 35, 

ludclul Hunedoara 
Telcfonne : 11275. 12157. 11269 

Telefon Tipografie: 25901 
Tax : 180G1

f

COMUNICAT
î Sindicatul Liber Telecomunicații Petroșani anun- 
ț ța declanșarea grevei japoneze pe durată nedetermi- 
i nată, începînd cu data de 27 februarie 1992, ora 7, 
’ datorită blocării negocierii contractului colectiv de 
j muncă — capitolul „Drepturi salariale" — intre Fe- 
i derația din Telecomunicații și R. A. ROM TELECOM, 
i Ilotărirea de încetare a formelor de protest va fi 
1 comunicată în mass media.

\ C AMERA DE COMERȚ SI INDUSTRIE
A JUDEȚULUI HUNEDOARA

4 ÎMPREUNA CU FIRMA MAGHIARĂ 
VIHARSAROK Kfl.

< Vă invită să luați parte la expoziția de 
’ utilaje de înghețată și utilaje pentru restauran

te, ce Va avea loc la cofetăria „LIDO“ din Deva, 
în perioada 4—6 martie, între orele 9—18.

(203)

l

ASOCIAȚIA GENERALA A VÎNĂTORILOR 
SI PESCARILOR SPORTIVI DIN ROMANIA 
ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ A VÎNĂTORILOR 

SI PESCARILOR SPORTIVI 
HUNEDOARA
ANUNȚĂ 1

Datorită înmulțirii actelor de braconaj la ț 
pescuit, s-au luat măsuri pentru întărirea con- i 
troalelor în bazinele piscicole Mureș și Strei, 
care sînt contractate de A.J.V.P.S. Hunedoa
ra—Deva, pînă la data de 31 decembrie 2001.

în urma unui astfel de control, ce a avut 
loc pe data de 21 februarie 1992, a fost sur
prins, printre alții, și numitul Junie Alexandru, 
din Hunedoara, str. Huituri, nr. 20, „președin- 
te“ al unei așa-zise „asociații independente”, 
nerecunoscută de forurile în drept .și nelcgală.

S-a reținut în vina acestuia, după cum 
rezultă din procesul-verhal dc contravenție nr. 
1/1992, un număr dc trei încălcări ale nor
melor legale privind pescuitul sportiv :

— refuzul de legitimare în fața organe
lor de control

— pescuit fără permis valabil
— prinderea unor pești sub dimensiunile 

legale.
Față de cele de mai sus, s-a dispus con

fiscarea sculelor dc pescuit si amendarea.
(200)
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1ANUNȚ!
Pentru finalizarea lucrărilor la 

LABORATORUL DE HLMODI VLTZA 
(RINICHI ARTI11CIAL) 

Spitalul Județean Deva fiice apel la loți 
cetățenii din municipiul Deva și teritoriul aron
dat, la societățile comerciale de stat și priva
te, să sprijini' financiar (în lei) această ac
tivitate de importanță vitală.

Depunerile se vor face în contul nostru 
nr. 15.35.70.31 — deschis la Banca Comer
cială Du va. (201)

REGIA AUTONOMA „ROMG \Z.“ R.A. 
MEDIAȘ

Aduce la cunoștința tuturor consumatorilor 
dc gaze naturale că, începînd cu data dc 1 mar
tie 1992, livrările de gaze naturale se fac nu
mai in condițiile achitării contravalorii acesto
ra prin acreditiv sau prin sistemul plăților 
programate din 5 în 5 zile, în cote egale la 
lin consum mai mare de 5 mii de mc.

Regularizarea diferențelor prin plăți se face 
la finele fiecărei luni, pe baza consumului c- 
fectiv al fiecărui agent economic în parte.

Tac excepție dc la prevederile de mai sus; 
spitalele, școlile, grădinițele, căminele studen
țești, consumatorii casnici, care vor deconta 

la finele 
de fur-

ț
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țeșli, consumatorii casnici, care 
valoarea gazelor naturale consumate 
fiecărei luni, pe baza facturii emise 
nizor.

Nerespectarea condițiilor de mai 
conduce la sistarea furnizării gazelor fără 
un alt aviz prealabil, după prima rată de 5 
neachitată. (202)

sus \ a 
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fnlicnga i "ispiinilcrc penfru rnnținiilul 
nrlicoh lor publicate o pornf.l 

nutoiil acestora.
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