
Implioarea Consiliului 
Județean Hunedoara îr 
soluționarea problemelor 
majore ale vieții econo- 
mico-sociale a constituit 

/ > tema unei conferințe de
”” presă organizată la sfîrși-

tul săptămînii trecute. în 
x esență, din datele prezen

tate de către dl ing. Cos- 
tel Alic, președintele Con
siliului județean, s-a des
prins faptul că realizarea 
obiectivelor prevăzute pen
tru acest an . este nemij
locit influențată de asigu
rarea resurselor bănești 
necesare. Dacă inițial pen
tru județul nostru s-a pro
pus un buget de aproape 
4000 milioane de lei, re
sursele de formaye, inclu
siv sumele transferate de 
la hugetul statului au de
terminat ca acesta să re- 
prezinte abia 54 la sută 
din ceea ce s-a prevăzut. 
Pornind de , lâ cerințele 
stringențe, prioritar fon
durile' s-au alocat pentru

extinderea alimentărilor 
cu apă, modernizarea re
țelelor de termoficare și 
de canalizare, reparații la 
drumuri, asigurarea in
troducerii gazelor naturale 

' în gospodării din unele 
localități urbane și rura
le, fiind făcute demersuri
le pentru repartizarea a 
peste 47 000 normal mc, un 
mare volum dintre sumele 
destinate obiectivelor r?" 
pective vizînd îmbunătăți
rea situațiilor existente în 
Valea Jiului.

In ciuda eforturilor fă- 
mai 

fi- 
cu 

ne- 
pa-

nomici sau regii. Oricum, 
important este câ lucru
rile sînt demarate cu In
sistență, putîndu-se găsi 
și modalitățile de finanța-

• •

siliului județean vizează 
aprovizionarea populației cu 
produse agroalimentare. Și 
aici, teebuie arătat direct 
că neajunsurile tot de la partițiile sîfît mai

AGENDA
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Consiliul Director 
Organizației Județene 

-Frontului Salvării Națio
nale a organizat recent o 
conferință de presă. Mo
mentul s-a constituit ca de
but în campania electorală 
pentru alegerile parlamen
tare și prezidențiale.

Dl IOAN. TIMIȘ', pre
ședintele Consiliului Di
rector, a înfățișat tactica și 
strategia Frontului Salvă
rii Naționale în actuala 
campanie electorală, iar 
dl Ovidîu Jurca, vicepreșe
dinte, â prezentat senato
rii și 'Utâț propuși de 
organizația județeană a 
F.S.N. să fie aleși în Par
lamentul României---- la.
alegerile din 27 septembrie

cute, unele neclarități 
persistă, în sensul că 
nanțarea alimentării 
gaze și cedarea cotei 
cesare mai este, încă, 
sată la diferite niveluri și 
între diverși agenți eco

re, deși bugetele locale 
reș- sjnt departe de a aeoperi 

cerințele ce se amplifică 
an de an. Afirmația este 
valabilă inclusiv pentru 
construcția de locuințe un
de nevoia de noi aparta
mente, de reparații și- în
trețineri solicită alocarea 
unor fonduri tot mai mari.

Un alt domeniu nu mai 
puțin important ce intră 
în sfera preocupărilor Con-

bani pornesc. Fie de la 
subvențiile cuvenite și ne
acordate producătorilor a- 
gricoli, de Ia dobînzile în
robitoare percepute de 
bănci, de la haosul prețu
rilor practicate de tot fe
lul de „mafioți" pe filie
ra de la producător la 
consumator sau de scăde
rea puterii de cumpărare 
a populației. Cert este că, 
avînd posibilități de pro-

ducție limitate, județul nos
tru nu poate nici pe de
parte acoperi consumul la 
produsele de bază iar re- 

' mult 
simbolice. Iată de ce s-a 
impus măsura de cartela- 
re a pîinii, pe de o parte 
iar scăderea importurilor 
a determinat restanțele la 
celelalte produse raționa
lizate (zahăr, ulei). în a- 
cest context s-a subliniat 
că situația este foarte grea, 
față de program existînd 
diferențe în minus la des
facere prin comerțul uni
tăților cu capital de stat 
și cooperatist (care este im
posibil de crezut că pot 
fi acoperite de piața li
beră — n.nj. Canl.tățiș 
de produse neacoperite 
sînt de peste 2000 t carne. 
1400 t preparate din car-

J
Nu cu mult timp în ur

mă, televiziunea a prezen- 
. tat una dintre afacerile pă
guboase ale economiei noas
tre. Este vorba despre con
stituirea societății mixte 
româno-spaniole în produ
cerea și livrarea berii, în 
care a fost angajată renu
mita fabrică bucureșteană 
„Grivița*^ Nu vom comenta 
această situație. Cu același 
partener spaniol, la

nu va repeta
se adaugă și unul ger
man, este: pe cale să se 
constituie și societatea mix
tă „Haber Internațional”. 
S.A. din Hațeg.

întrucît în privința

i

Intrucit în privința , a- 
cestui contract de asociere, 
cît și a altor stări de lu
cruri de la S.C. „Haber" 
S.A. Hațeg s-au ridicat mai 
multe semne de întrebare, 
ăm căutat răspunsuri la ele 
intr-o documentare recentă

la fabrica de bere din Ha
țeg.

— li asigurăm pe toți cei 
interesați — ne-a spus, la 
■nceputhl discuției noastre, 
dl ing. Ionel / Ișfan, direc
torul sus-numitei societăți

DUMITRU GHEONEA,
ION CIOC LEI

(Continuare în pag. a 2-a)

. In. continuare, în* cadrul 
dialogului ce a avut loc 
între candidațîi de senatori 
și deputați și ziariștii pre- 
zenti, s-a disputat pe mar
ginea OFERTEI POLITI
CE a Frontului Salvării 

' Naționale care prezintă roa
dele celor H luni de gu
vernare a F.S.N. precun și 
programul acestei forma
ții politice, în cazul ’ vic
toriei sate iri alegeri. Pro
gramul electoral al F.S.N, 
abordează toate aspectele 
vieții economico-sociale a 
țării și se desfășoară sub 
lozincă „Un loc pentru fie
care, o țară pentru toți”. 
Dnii Icjan Timiș, D-tru Ar- 
mășescu, Valeriu Butules- 
cu, Viorel Șerban Chiș ș.a. 
au oferit răspunsuri la în
trebările- ziariștilor prezenți, 
subliniind ideea care este 
deviza FJS.N.: „Frontul 
este și rămîne. ceea ce vor 
oamenii sinceri, devotați 
binelui și democrației, oa
meni care merg în pas cu 
mersul istoriei de azi pen
tru a făuri viitorul de mîi- 
ne al națiunii”.

Participanții la conferin
ța de presă a F.S.N. au 
primit cu bucurie grupul 
de tineri veniți din Capita
lă— una din ștafetele 
F.S.N. ce marchează de
butul acestei organizații 
politice în actuala campa
nie electorală.
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„Butoaiele din inox se spală, se controlează cu acest bec starea de cu l- 
țenie din interior și se pun iii circulație, da transportul berii” — dă asigurări 
dna Aurelia Istrătescu, inginerul șef al S.C. „Haber” S.A. Hațeg.

Foto PAVEL LAZA

’ Sfîrșit de săptămînă. La ’ 
Geoagiu-Băi, lumea de pe 
lume ! Pe alei, vizitatorii 
se mișcă grăbiți căutînd 
locuri mai umbroase. Ar- 

, șița le taie respirația. A- 
gresați de atîta căldură, ei 
leapădă totul, rămînînd ex
trem de... „sumari”. Tone- 
tele cu înghețau sînt luate 
cu asalt. înghețată cu va
nilie — 30 lei. Este și 
Pepsi, mai bine zis „suc” 
în sticle de Pepsi, „după 
cum așa și scrie” în fac
tura emisă de „Gabriel — 
Garlando” Orăștie, „Vînză- 
toarea” ședea și ea toropită 
de căldură pentru că nu o 
întreba nimeni ce vinde. 
Prețul — 50 lei (în t mp ce 
Pepsi original la Societatea 
„Crăciun et Comp.” din 
Deva se vinde cu 60 lei —- 
n.n.). Același „suc" d»*la 
Geoagiu 
Orăștie, 
autogara 
la Deva, 
stațiune e altceva ! Despre 
bere, ce să mai vorbim?! 
Cît se „vede cu ochii’?!

La ștrandul olimpic-trup 
lingă trup. Un adevărat „Li- 
tbral” hunedorean ! La sta. 
ția de amplificare — o voce 
anunță : „Cine și-a pierdut 
un portmoneu este rugat...” 
Frumos și cinstit ! Apă se

fabricat I tot 
se vinde 
din Orăștie 

cu 40 lei. Deh,

la 
în 
și 
în

TRAIAN BONBOR

I 
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■ incendiu la pădure. La 
sfîrșitu.1 săptămînii trecute, pe 
Valea Brădățelului, spre Mun- 
celu Mic, au fost incendiate 8 
ha de pSșlure — 30 la sută mo- 

iar 70 la su- 
regenerare naturală de fag. 

se evaluează 
120 000 și 

cau- 
cărora

lid, brad și lorice 
tă
Valoarea .pagubei 
deocamdată, între 
200 000 lei. £e cercetează 
zele incendiului, asupra 
vom reveni. Evitați orice foc în 
pgduri sau în apropierea 
(S.C.)

■ ȘEZĂTOARE FOLCLORICA. 
La Căminul Cultural din Zam a 
avut loc o interesantă șezătoare 
folclorică cu participarea unor 
personalități de cultură hune- 
dorene. Despre păstrarea și va
lorificarea folclorului în concep
ția lui Ioan Pop Reteganul a 
vorbit prof. Valeria Stoian, di
rectorul Bibliotecii Județene. 
Semnificații ale folclorului 
nedorean și local au 
dnii Ioan Sicoe, 
al Inspectoratului Județean pen
tru Cultură, prof. Gligor Hașa 
și Ana Banciu, directorul insti
tuției culturale din localitate. Au 
urmat audiții de discuri și a fost 
organizată o expoziție de costu
me populare. (M.B.l

hu- 
înfățișat 

consilier șef

■ PARADIS IN CADRU NA
TURAL. De curînd', pe strada 
Aurel Vlaicu, din Deva, la nr. 
56, s-a deschis o nouă unitate co
mercială, unde trecătorii, în 
drum spre Cabana „Căprioara” 
pot servi. într-un cadru natural 
deosebit, iun suc, o cafea ele. 
(C.P.)

■ BLOCUL TURN ȘI LIFTUL 
LUI BOLNAV. In stațiunea bal
neoclimaterică Geoagiu-Băi s-a 
ridicat, cu ani în urmă, și blo
cul P-l, bloc turn cu 7 etaje. Fi
resc, a fost înzestrat și cu lift. 
Un lift care a urcat și a coborlt 
o zi, două, trei, apoi a rămas în 
... concediu. Doar e la stațiune, 
nu ? Locatarii au tot reclamat.

ne, 1870 t zahăr, 715 t B- 
lei, 540 t brînzeturi, 2400 
1 (Cartofi etc. Necazurile 
nu se opresc însă aici. Din 
contră, ele se amplifică, 

■ în condițiile de secetă a- 
le acestui an și ținînd sea
ma de imposibilitatea e- 
fectuării lucrărilor premer
gătoare însămînțărilor de 
toamnă, precum și de nea
junsurile privind aplicarea 
Legii fondului funciar, ră
mîne să apelăm masiv la 
importuri, bineînțeles da
că vom avea de unde și 
pe ce importa.

Firește că întrebările și 
răspunsurile au vizat o a- 
rie mult mai largă de pro
bleme, cauzele ce au ge
nerat lipsurile de tot fe
lul precum și soluțiile ce 
se întrevăd pentru ca în 
iarna viitoare să fie ate
nuate cît mai 
bil șocurile și 
sociale.

mult posi- 
convulsiile

NICOLAE TÎRCOB

ANUL IV
NR. 697 

MIERCURI, 2 
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schimbă rar. E o criză de 
apă, într-adevăr! Bazinul 
mare, sîmbătă era gol„ tot 
din lipsă de apă. Lacul din 
fața terasei „Acapulco* 
rată și el a... pustiu.

Mai mulți oameni aflați 
ia odihnă și tratament ne-au 
rugat să lansăm o „rachetă 
roșie” — în hoteluri aceeași 
apă e o problemă ; ar dori 
să citească „Cuvîntul liber", 
dar nu-1 găsesc. Pe drept . 
cuvînt, se întreabă oame
nii, de ce tocmai ziarul lo
cal nu ajunge aici ? în rest, 
nu se poate spune că sta
țiunea este slab gospodă
rită, din contră am plasa-o 
în grupa Olănaști — Că- 
ciulata — Govora.

La casa de cultură, aflăm 
scă instituția 8-a „reabill. 
tat” financiar.fai sezon. O- 
feră — tenis, de masă, 
jocuri de club,' videotecă 
în plus, s-a deschis un cerc 
de croitorie, frecventat de 
multe femei. Postul de po
liție local își face cu pri
sosință datoria — oamenii 
săi se află pe aleile sta
țiunii veghind la Liniște^ 
ei

Că.durâ mare ! Dar. me
rită să încercați și dv un 
week-end Ia Geoagiu — 
Băi !

MINEI. BOBE A

dar vorba lor nu a fost luată în 
seamă. Să nu greșim. Au fost la 
fața locului specialiști în ale lif
tului. Dar cum âu venit așa au 
plecat... Se- precizează că blocul 
P-l, cu lift cu tot, este în răs
punderea Regiei Autonome „Ac
tivitatea” din Orăștie, care ar 
avea specialiști și în stațiune. 
Indiferent de specialiști, de fir- 

■ mă, oamenii așteaptă ca liftul să 
urce, să coboare... (Gh.I.N.),

v

I I■
I 
I
I
I

lor !
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• BIROUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPȚIEI ! 

ELECTORALE NR. 22 A FOST COMPLETAT I 
în temeiul art. 26 alin. 4 și 5 din Legea nr. 68/ ' 

19!>2, duminică, 30 august a.c., a avut loc desemna. I 
rea reprezentanților partidelor, formațiunilor politi- J 
ce și coalițiilor acestora în Biroul electoral al Cir- j, 
cumscripției nr. 22 Hunedoara. Astfel, Biroul electo- I 

a fusi couipleiui cu uriuăiurii ; uiieuigiis pupvs- 1 
... (P.S.M.), Vasile Mureșân (F.D.S.N.), Ștefan Marin | 
(F.S.N.), Valeria Bârcean (P.N.L.), Constantin Mocă-» 
nită (C.D.R.), Luminița Bologa (U.G.R.R.), Tiberiu I 
Goschler (U.D.M.R.) și Nadia Grama (P.R.) ‘
• CONTESTAȚIILE ȘI CUM SE VOR SOLUȚIONA | 

Toate candidaturile pentru Camera Deputaților și. 
pentru Senat făcute la Biroul electoral al Circum- J 
scripției nr. 22 Hunedoara au fost afișate pe panoul | 
așezat în holul de intrare de la Consiliul județean. I 
Cei interesați pot consulta listele de candidați ale J 
partidelor și formațiunilor politice și pot depune con- | 
testați! pînă cu 20 de zile înainte de data alegerilor,» 
deci pînă în 6 septembrie a.c., ora 24,

Contestațiile privind înregistrarea sau respinge- ’ 
rea candidaturilor se soluționează de către Tribuna-1 
Iul județean în cel mult două zile de la primirea con- J 
testației, cel mai tîrziu pînă la data de 8 septembrie ț 
a.c. 1

lE | 
ȘÎ I

AGENDĂ ELECTORALĂ

I
S ral a fost completat cu următorii: Gheorghe Popes-
• cu (P.S.M.), Vasile Mureșân (F.D.S.N.), Ștefan Marin
i

Genericul de mai sus 
spune totul despre o ma
nifestare care reprezintă, 
cum -nu se poate maț con
cludent spiritualitatea hu- 
nedoreană, românească ,în 

general. Nici că se putea găsi 
un nume mai suge țy, do
vadă că atunci cîhd sînt 

. lăsați să .0p^e.ască, oamg. 
nii pot dă’"la iveală gîn- 
duri, idei extraordinare. I- 
deea a plecat, de fapt, de 
la Biroul de Turism pentru 
Tineret Deva și Compania 
Națională de Turism pen
tru Tineret în scopul con
tinuării acțiunilor tradițio
nale organizate la Costești, 
în preajma cetăților da
cice din Munții Orăștiei.

'da 4—6 septembrie a.c. 
răspuns următoarele 
sambluri artistice: 
riadec” — Franța, 
due nțari” — Italia, 
juncto -folclorico 
trai” —- Mexic, un ansam
blu din Chișinău — Mol
dova, „Merani” — Geor- 
s

au 
an- 

„Me- 
„Dei 

„Con- 
magis-

peții noștri să se simtă bi
ne (ei sosind încă din da
ta de 3 septembrie a.c. — 
n.n.), noi am inclus în 
program o vizită la Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa pen
tru a cunoaște pe viu 
cumeritele în piatră 
latinității poporului

Serbările latinității

viei, ij
— Israel,

.— — ----- ... Polonia, „
— Așadar, dl director Oc- — Ungaria,

do- 
ale 
fo

trainice. Iar duminică, 6 ' 
septembrie, ca o „corolă 
de minuni” a manifestării, 
la Costești va avea loc pe 
platoul central o paradă 
a portului popular, spec
tacole, o vizită la cetatea 
dacică Costești. De-a lungul 
întregii zile de duminică, 
societățile comerciale ali
mentare vor face tot posi- •’ 
bilul ca publicul să se 
simtă bine. Noi încă de pe 
acum lansăm o sinceră și 
călduroasă invitație tineri
lor și virstnicilor să vină 
în data de 6 septembrie 
a.c. la Costești, Nu vor a- - 
vea ce regreta !

— Unde vor fi cazate 
ansamblurile participante 
pe durata întregii săptă- 
mîni și dacă și-au anunțat 
sprijinul unii sponsori ?

— Gazdă bună, gredem 
noi, le vor fi unitatea BTT 
și complexul „Gefmisara” 
de la -Geoagiu-Băi. Sigur, 
avem și unii sponsori — 
societăți comerciale par- ' 
ticulare din Orăștie, Deva, 
Hațeg, Geoagiu-Băi. ‘ dar 
și alții. Mai concret: „Rom- 
piro”, „Plastur”, „Favipr” 
Orăștie, „Bankcoap”, Asi- 
rom” Deva,' „Refractara” 
Baru Mare, „Seven 
Hunedoara, „Haber” 
țeg. -

— NOi. alături' de 
le public vă dorim 
în întreprinderea dv. !

MINEL PODEA

gia, „Kara Guna” — Gre
cia, „Karmiel dance group” 
— Israel, „Jaromiri”

,Erkel Ferencz” 
„Floare de ' 

măr” — Zăvoi (Caraș-Se- 
verin), „Izvoraș- de Vlaș- 
ca” — Giurgiu, „Măgura 
Codiei” — Codlea (Brașov), 
ansamblul tineretului din 
Bistrița, „Afdeleana” — 
Hunedoara, „Doina Mure
șului” — Orăștie.

— Desigur, publicul care 
așteaptă cam de mult și 
cu măre satisfacție o astfel 
de ''marfifșsfar'e este inte
resat încă de acum de pro
gramul ei.

* Publicul tînăr și ma
tur va fî martorul laturii 

frumoase a manifestării, dar 
pentru noi. care vom duee 
greul, ea înseamnă mult 
mai mult. Pentru ca oas-

mân. Aceasta în data de 4 
septembrie și tot atunci •— 
spectacole în zonele Ha
țeg, Călan și Hunedoara, 
în data de 5 septembrie, 
toate ansamblurile se vor 
afla în Deva, unde se va 
organiza o paradă a por
tului popular, deschiderea 
oficială în prezența unor 
reprezentanți ai UNESCO 
și ai Federației Mondia- , 
le de Folclor, ai unor am- ’ 
basade și oficialități lo
cale, urmată de un specta- 
ool prezentat 'în fața Ca
sei de cultură. Seara, oas? 
pețli se vor deplasa 
Costești unde vor lua par. 
te la- momente mai aparte 
(foc de tabără, jocuri de 
artificii, cină prietenească 
în aer liber), avînd posi
bilitatea să se cunoască' 
mai bine, să lege prietenii

tavian Bogdan, care prin 
pregătirea de specialitate 
pe care o aveți, nu sînteți 
deloc străin de istoria, nă- 
mîntului românesc, mai 
întîi felicitări pentru L 
nițierea unei astfel de ma
nifestări. Și-a spus^ proba
bil, cuvîntul și fostul om 
de cultură din \dv.

— Ne bucurăm sincer 
pentru o astfel de acțiune 
pe care o organizăm îm
preună cu Compania Na.

I
| CE TREBUIE ȘA CUPRINDĂ O CONTESTAȚIE

Contestațiile trebuie să cuprindă prenumele și
I numele, adresa și calitatea contestatorului, prenumele J 

și numele'candidatului, expunerea temeiurilor contfeS-j
" tației, data și semnătura contestatorului și indicarea, » 

dacă este cazul,-a persoanei desemnate să-1 repre-I 
zinte. J

După expirarea termenului prevăzut pentru con-1 țională de Turism pentru 
testații — 6 august a.c. — Biroul electoral al Circum- ’ Tineret, sprijiniți fiind* și 
scripției nr. 22 constată, pe bază de proces verbal,« de Inspectoratul 
rămînerea definitivă a candidaturilor și le afișează la I pentru Cultură.

I
i*II%I

la
Pink”

Ha-

sediul său.

de Inspectoratul Județean
- — invitații

lor lansate de participare la 
acțiunea noastră în perioa-

mare- 
succes

I
I
I

I
I

I
I
i
I
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Este
Mărturisesc cinstit că am 

fost un pic descumpănit 
cînd am văzut la 
un bărbat brunet __
runțel însoțit de 9 copii.

— Sînt copiii 
mi-a spus dl Dorel Nistor, 

, șomer, cu domiciliul în 
' Deva, strada ‘Bejari, blo

cul 66, ap.' 122, etajul 9. 
Apartament cu două ca
mere.

— Șomer cu 9 copii ? 
Unde ați lucrat ?

—. La S.U.T. Deva. Strun
gar, 21 de ani. Nu am 
avut nici o abatere. Dl 
director Galea m-a dat la 
șomaj ...

— Să-i numim pe copi
lași.

— Da. Daniela — 18 ani. 
Daniel — 17, Dinu — 16, 
Carmen — 13, Brîndușa — 
11. Andrei — 8, Diana — 5, 
Ioana — 4, Irina -—2 a- 

„nișori neîmplintți.
— Mama copilașilor ?
— Șase îi am cu Adela 

Nistor. Ne-a părăsit A 
plecat la Botoșani. Trei cu

redacție 
și mă-

mei

Mihaela Nistor. Este o ma
mă și o soție tare de trea
bă. Casnică. De prima am 
divorțat, dar am fost de 
acord, la cererea ei, să- se dea 

A tre- 
o lună 
nimic.

9 COPII OROPSIȚI LINGĂ

UN TATĂ ȘOMER !

mi poarte numele mai de
parte.

— Iși mai aduce aminte 
de Daniela» Daniel, Dinu, 
Carmen, Brîndușa, Andrei ?

— I-a uitat, de mult. îi 
iubește mama Mihaela. Ca 
pe ai ei ...

— Die Dorel Nistor, nu 
vă întreb despre necazuri, 
despre viața ce-o trăiți ...

— Tot ceea ce cer este 
să muncesc. Să cîștig pîine 
pentru copilașii mei. Dor-

mim pe jos. La Primărie 
mi s-a spus că nu au lo
cuințe. Și la Prefectură. 
La Guvern am fost asi
gurat că o să mi 
un loc de ■ muncă, 
cut mai mult de 
și nu s-a făcut
Fetița cea mare, Daniela, 
a terminat liceul. Daniel 
este tîmplar, a făcut pro
fesionala, Nu li s-a . asi
gurat un Ioc de muntiK 
o bucată de toine' Mt. de 
cît ... '

... Un taȘI amărît, în
soțit de ® copiî ea 9 flori, 
a plecat cu ochii lăcri- 
mînd. Unde să mai ape
leze pentru un ajutor ? 
„Vreau să muncesc pentru 
pîinea copilașilor mei” -^a 
repetat la despărțire. Multă 
amărăciune a rămas și în 
sufletul nostru. Am pri
vit în gol și ne-am în
trebat: Este un Dumnezeu 
pe lumi^h asta ? Dar o 
fărîmă de omenie, de drep
tate esțe ?

Gh. I. NEGREA

A , (Urmare din pag. I)

— că noi, la Hațeg, nu vom 
repeta experiența de la 
„Grivița”. București. Este 
adevărat că ne asociem cu 
același partener, respectiv 
„Sociedad Exploataciones 
Manantiates” („Societatea 
de Exploatare a Apelor” — 
n.n.) din Spania și cu al
tul — „Braun und Brunen” 
din Germania, mai precis 
din Dusseldorf, însă am 
căzut de acord ca din afa- 
erea noastră să cîștige toate 
cele trei părți. "

— V-am ruga să concre
tizați în ce mod va cîștiga 
partea română, fabrica din 
Hațeg ?

— In primul rînd, prin 
retehnologizarea masivă, 
începînd ■ de la înlochirea 
liniilor de îmbuteliere (două 
linii complete cu capaci
tatea de cîte 30 000 sticle 
pe oră și una completă de 
umplere a butoaielor, in- 
cluzînd 8000 de butoaie din 
inox, de 50 
corporală), 
tre EK. cu 
250 hl/oră,

1, cu ștangă în- 
dotarea cu fil- 
capacitate de 

care asigură

laminarea titlurilor proprietate
Duminică, 30 august 1992, 

au fost înmînate 56 de 
titluri de proprietate cetă
țenilor din Bîrcea Mare, 
de către dl. Petru. Păun 
Jura, primarul orașului Si
meria, și dl. ing. Mihai 
Popescu, de la Oficiul de 
Cadastru și Organizarea Te
ritoriului Hunedoara - Deva.

Ca urmare a modului 
cum s-a acționat în acest

an agricol, la Bîrcea Mare 
a fost lucrată în bune con
diții întreaga suprafață de 
teren. Cetățenii acestei lo
calități mulțumesc pentru 
sprijinul acordat, privind 
reconstituirea dreptului de 
proprietate în temeiul Legii ' 
fondului fundat, conducerii 
Prefecturii județului. Pri
măriei Simeria, DjG.A.A., ? 
O.C.O.T., S.C. „Agrosim11

S.A. Simeria, Notariatului 
de Stat Devg. Și, de ase
menea, pentru efortul de
pus, concetățenilor lor, dnii 
Petru Anghel, Aibuț Vi- 
șirin și Ion Anghel, mem
brii în comisia locală pen
tru stabilirea drepturilor 
de' proprietate asupra te
renurilor.

• .*

Prof. MIHAI PANCIU
l *..._____________________________________________ 11L_L_______
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Aflăm le te Camera de Comerț si liMrie
■ J . • '' ■ ’ • -

în conformitate eu pre
vederile Legii țjr. 31/ffil,
societățile £ ai ----  ...-------- .. . __
obligația să .ta,.. sericii ți comerciale.
Monitorul Oficial docu- Am dori pe această cale 
mentele de înființare. Jfii să-i anunțăm pe toți ad- 
baza acestei dispoziții; ur. ................ . -
nii agenp eBEaaonncI au 
trimis gi&l pogtă 
pentru putute»®, însă mul
te dintre acestea au fost 
incomplete și cu diverse 
viril, făcînd imposibilă pu
blicarea lor în Monitorul 
Oficial, respectiv din ceie 
peste 3 000 de societăți în- 
•mati iculate Registrul

Comerțului au f >st publi
cate la Monitorul Oficial 
doar aproximativ 250 de

ministratorii societăți.or 
dpmerriale înființate fn 
toții precedență să se țțre. 
zinte ie Camera de Co
merț și Industrie 'Deva 
pentru a stabili dacă^jBC- 
tul de înființare a sowtă- 
țiloț a fost sau nu $&li- 
cat (consulttad listajiT și 
în eventualitatea că p^U- 
careâ nu a fost făeutS, să

și al producției justifică a-sterilizarea berii și terme
nul de garanție de un an, 
dotarea laboratorului cu a- 
paratură modernă, alte u- 
tilaje și instalații necesare 
în procesul de fabricare a 
berii. Toate acestea vor per
mite sporirea capacității fa
bricii noastre de la 420 000 
hl/an (în prezent) la 700 000 
hl/an precum și realizâtea 
unei băuturi cu calități su
perioare și substanțiale re
duceri ale consumurilor e- 
nergetice.

— La cît se ridică partea 
de capital română 
ină ?

— Mai întîi pot 
•spun că partenerul 
va deține 36 Ia sută' 
capital, cel german 15 
sută, iar noi, românii, 
la sută. Mai concret, 
tribuția românească a fost 
evaluată Ia 2,7 miliarde lei, 
reprezentînd valoarea - ac
tualizată a patrimoniului 
fabricii de bere din Hațeg.

și stră-

să vă 
spaniol 

din 
la 
49 

con-

în afară participării cu teh
nologie, partenerii stălni ne 
asigură licență de vînzare 
pe piața internațională- sub 
firma „Braun und Brunen", 
celebrul producător de bere 
din Germania. De aseme
nea, ne oferă asistență teh
nică în valoare de 950 000 
de dolari, lichidități în 
bancă în sumă de 1,2 mi
lioane de dolari precum și 
transportul, pe cheltuiala 
lor, a utilajelor și echipa
mentelor, din Germania pî- 
nă la locul de montare de 
la Hațeg.

— Dată fiind contribuția 
majoritară de capital a a- 
sociaților străini, se creează 
vreun dezavantaj pentru 
partea română ?

— Printre clauzele con
tractului figurează și aceea 
de a menține întregul efec
tiv al fabricii, existent la 
data înscrierii societății 
mixte în registrul comerțu
lui. Sporul productivității

experiența
cest lucru. Singurul pericol 
ar putea fi înlocuirea- ac
tualilor administratori.

— Die' director,' fn cît 
timp va deveni operantă 
această societate mixtă ?

— în maximum un 
vom produce bere în 
mun.

— în ce mod va fi 
zolvată, pînă atunci, 
blema așteptării îndelungi 
la poarta fabricii, în șosea, 
a mașinilor care vin după , 
bere ?

— Noi am întocmit gra
fice, a căror respectare ar 
evita această aglomerație, 
însă beneficiarii vin după 
bere în afara, graficelor, cu 
solicitări de cantități mal 
mari. Pentru deblocarea șo
selei, noi am dat soluția 
încolonării mașinilor pe șo
seaua care coboară de pe 
coronamentul barajului mi- 
crohidrocentralei Hațeg. Nu 
o putem însă șl impune. 
Aș vrea să mai adaug ceva,

care explică în plus 
ceasta aglomerație de 
poarta fabricii. S-au 
cu prea mare larghețe 
tbrizații de desfacere

an 
co-
re- 

pro-

a- 
la 

dat 
au- 

ă 
berii tuturor celor care au 
cerut acest lucru. Nimeni 
nu a verificat-însă citi din- 
tre aceștia au și condiții de 
a desfâee bere. Așa ceva 
nu se întîmplă in străină
tate.

— Circulă zvonul că „Ha- 
ber”. Hațeg a cumpărat pe 

, sume mari de bani un nu
măr de butoaie suspectate 
a fi fost folosite cîndva 
pentru substanțe toxice. 0 
zvon sau realitate?

— Realitate ta nici nn/ 
caz. Am cumpărat 19 000 de 
butoaie din lnox, de eîte 
80 litri, cu 50 dolari buca
ta, folosite tot la transpor-’. 
tul berii, dar scoase din i 
uz. Acum le spălăm, le 
curățăm de crusta depusă .• 
în Interior și le punem în 
circulație. Le puteți vedea.

Le.am văzut. După spă-

** A * 
se poșta, ' iprimite actele 
tatdenifte ebrețt la Monito
rul Oficial

Precizăm că nepubljcarea 
actelor în- Monitorul’ Ofi
cial’ face ca societățile co
merciale să funcționeze 
ilegal și ca atare veți su
porta consecințele în ca
zul în care nu veți lua 
măsurile necesare.

Pentru relații suplimen
tare vă rugăm să vă a- 
dresați la Cățhena de Co
merț șl Industrie a județu
lui Hunedoara — Deva, 
str. I Decembrie, nr. 3(5.

’ lare, butoaiele sînt oglindă 
! în interior. în plus, sînt mai 

ușoare, mai ieftine decît 
cele indigene (nici jumă- 
tate din costul unui butoi 

. din aluminiu, mențin mul
tă vreme temperatura be
rii din momentul umplerii 
și... nu permit ca berea să 
mai fie „botezată” în bu
toaie.

Ce va ieși din această so
cietate mixtă vom vedea 
peste un an. Noi am con
semnat doar garanțiile pe 
care- partea română le. dă 
că la Hațeg nu se vă re
peta cacialmaua de la „Gri- 
vița” București. Oricum, 
consumul de bere în județ 
este mare și nu-i satisfăcut. 
Chiar la aceste prețuri: 42 
lei sticla de jumătate și 82 
lei sticla de litru, sortimen
tul „Rîu Mare”, 46 lei, res
pectiv 88 lei „Zănoaga”, 53 
lei (jumătatea} „Bucura” și 
68 lei litrul de bere la bu
toi. La ce preț se cumpără 
berea în unitățile comer
țului o simțim fiecare pe 
propriul buzunar. Și se pare 
că, datorită creșterii prețu
lui orzului, și berea va fi 
mai scumpă. Optimist, nu ?

/



2 SEPTEMBRIE 1992

Art. 1. (1) Ca urmare a creșterii prețurilor și tarife, 
lor la mărfurile și serviciile nesubvenționate, cu începe- 

Qc de <a 1 septembrie 1992 se indexează cu 10,37 la Vî 
pensiile de asigurări seriale de stat, militare, IOVR și 
cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea 
memoriei eroilor i.iart>ri și acordarea unor drepturi m- 
mrtșilor acestora, f jecum și îânițtior din timpul Revolu
ției din decembrie 1989.
' (2) Ca urmare ă reducerii subvențiilor la unele pro
duse și servicii, pensiile • indexate potrivit prevederilor 
alin. (1) se majorează cu o sumă fixă, reprezentînd com
pensarea cu 100 la sută a creșterii prețurilor și tarifelor 
Ia produsele și serviciile subvenționate, astfel;

a) 610 lei, pensiile pentru limită de vîrstă cu vechi, 
me integrală și pensiile de invaliditate gradul 1;

b) 520 lei, pensiile pentru limită de vîrstă cu vechi
me incompletă și pensiile de invaliditate gradul II.

c) 365 Iei, pensiile de invaliditate gradul III.
Cuantumul compensației pentru pensiile de invali

ditate gradul II și III a fost stabilit în proporție de 85 
Ia sută, respectiv 60 Ia sută din compensația acordată 
gradului I de invaliditate, corespunzător ponderii acestor 
pensii, potrivit legii, în pensia de bază.

d) pensiile de urmaș se majorează cu o compensație 
în suma fixă reprezentînd 50 la sută, 75 la sută sau 100 
ta sută dțn compensația de 610 lei, prevăzută la lit. a 
după cum sînt în plată unul, doi sau. mai mulți urmași.

Art. 2. Se majorează cu procentul general de inde
xare-compensare de 15,74 la sută, care cuprinde atît e- 
fcctu! reducerii subvențiilor cît și cel al creșterii pre. 
țurilor și tarifelor produselor și serviciilor nesubvențio
nate, următoarele venituri :

a) pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor so
ciale ce stat,

b) indemnizațiile de îngrijire acordate pensionarilor 
încadrați în gradul I de invaliditate ;

e) ajutoarele sociale care se acordă pe baza legisla. 
1 1 ției de pensii;

d) suma lunară acordată mamelor eroilor martiri, 
potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificările ulterioare ;

e) indemnizațiile și sporurile ce se acordă invalizi
lor, veteranilor și văduvelor de război în temeiul legii 
nr. 49/1991 ; \

f) ajutoarele bănești trimestriale care se acordă po- 
. trivit Decretului-Lege nr. 70/1990';

g) ajutoarele pentru soțiile militarilor în termen ;
h) ajutoarele ocazionale care se acordă potrivit 

B.C.M. nr. 154/1975 ;
i) alocațiile de întreținere pentru minori dați în pla

sament familial sau încredințați potrivit legii 'unor fa
milii or-l persoane ;

j) ajutoarele bănești lunare stabilite conform art. 14 
din Legea nr. 23/1969 ;

k) indemnizația lunară pentrS fiecare an de detenție, 
internare, domiciliu obligatoriu sau : strămutare, acorda- 
tă pe baza Dccretului-Lcgc nr. 118/1990, cu completările 
ulterioare.

Art. 3. Se indexează cu 15,3 la sută, corespunzător 
coeficientului general de indexare-compensare pentru 
salariați, ajutorul de șomaj, și alocația de sprijin pentru 
persoanele aflate, în biată la 1 septembrie 1992.

Art. 4. Alocația de stat pentru copii se majorează 
cu 160 lei lunar pentru fiecare copil, corespunzător coe. 
ficicntului general de indexare-compensare pentru sa
lariați. ,

Art 5. Ajutorul ce se acordă potrivit legii în cazul 
decesului salariatului sau pensionarului se stabilește la 
12000 Ici, iar în cazul decesului unui metnbru de fami
lie ori unei persoane dependente social, fa 10 000 lei.

Art. 6. Alocațiile de hrană pentru consumările colec
tive din unitățile sociale de stat se ide ia limita

'•creșterii prognozate a prețurilor la produsei alimentare 
și sînt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 7. Cuanttunurile burselor pentru «țevi (I stu
denți, rezultate în urma indexării, țMțrivtt prezentri ho
tă riri, sînt cele prevăzute în anexa nt. 2.

. Art. 8. 'Diferențele de preț rezultate Ca urmare a e- 
liminării subvenției la proteze și produse ortopedice, a- 
cordate potrivit legii, vor fi suportate diu fsmtariie de 
asigurări sociale, asistență socială asii din alt» fonduri, 
după caz, conform reglementărilor fegafa'iu vigeure.

Arh 9. Protecția socială, în ceea ct privBftd Medica-

CU PRIVIRE LA INDEXAREA ȘI 
COMPENSAREA PENSIILOR DE ASIGURĂRI 

SOCIALE DE STAT, MILITARE, I.O.V.R. ȘI 
A ALTOR VENITURI ALE POPULAȚIEI, CU 

ÎNCEPERE DE LA 1 SEPTEMBRIE 1992
mentele utilizate în tratamentul ambulatoriu și alte ma
teriale sanitare stabilite de Ministerul'Sănătății, împreu
nă cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministe
rul Economiei și Finanțelor, se asigură conform regle
mentărilor în vigoare din fondul special pentru sănătate.

Art. 10. Drepturile cuvenite persoanelor care la data 
indexării sau în continuare se află te incapacitate tem
porară de muncă, in concediu de maternitate, concediu 
pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pipă la un an 
său în alte situații în care drepturile se stabilesc, con
form legii, în funcție de salariul de bază, se vor deter
mină în continuare în raport cu noul cuantum al-sala
riului de bază.

Art. 11. (1) Sumele rezultate în urma compensării și 
indexării se includ de la 1 septembrie 1992, în dreptu
rile la care se referă obținîndu-se astfel noile cuantu- 
muri ale acestora.

(2) Sumele reprezentînd rezultatele compensării și 
indexării se suportă din aceleași fonduri ca și dreptu
rile la care se aplică,

(3) Sumele rezultate în urma compensării și in
dexării, conform prezentei hotăriri,. cele reprezentînd 
indexarea și compensarea prevăzute de Hotărârile Gu
vernului nr. 219/1991, 579/1991, 780/1991, 20/1992, 150/1992 
și 219/1992, precum și sumele obținute ca urmare a ma
jorării pensiilor conform Hotărîriior Guvernului nr. 526/ 
1991 și 277/1992, nu se includ în calculul veniturilor în 
funcție de care se acordă sau se stabilesc chiriile pentru 
locuințe din fondul de stat, alocațiile de stat pentru co
pii, contribuțiile datorate de susținătorii legali ai per
soanelor internate în instituțiile de asistență socială, a- 
jutoarele bănești trimestriale și ocazionale, reducerile 
care se acordă salariaților șt pensionarilor pentru pro
curarea de proteze și produse ortopedice, precum și 
dreptul de masă la cantinele de ajutor social.

(4) Plafoanele reglementate prin Hotărîrea Guvernu
lui nr. 360/1991, în raport de care se stabilește contribu
ția părinților la întreținerea copiilor în creșe și grădi
nițe sînt prevăzute în anexa nr. 3.

(5) Costul mesei calde și indemnizația de hrană ce 
se acordă, potrivit reglementărilor în vigoare, salariați
lor din unele regU autonome și Societăți comerciale cu 
capital de stat, care se suportă din cheltuielile de pro
ducție, vor a majorate în limita a 22,7 la sută, repre
zentînd creșterea prognozată a prețurilor produselor ali
mentare pentru aceste unități.

Art.. 12. Se recomandă societăților cu capital majo
ritar privat precum și organizațiilor cooperatiste și ob
ștești, sistemelor de asigurări sociale —• altele dorit cel 
de stat —, să aplice măsurile de protecție socială pre
văzute de prezenta hotărîre.

Anexa nr. 1 
ALOCAȚIA ZILNICĂ DE HRANA PENTRU 

CONSUMUL COLECTIV, ÎN UNITĂȚILE SOCIALE 
DE STAT

* lei/zi
învațamînt
copii fn grădinițe cu program prelungit 166
Copii te grădinițe cu program săptămînal 186
Copii în case de copii preșcolari și grădinițe speciale 228
Elevi șt tineri din casete de copil- 283
Elevi și tineri din unitățile de ocrotire și

te ățămint speria!' pentru deStienți recuperabili 
și parțial recuperabili, din centrele de calificare 
sau recalificare a deficierțților și invalizilor 242

Elevi din școlile speciale de reeducare 166
Elevi din tevățămintul primar și gimnazial 166
Elevi din licee 17»
Elevi din școli profesionale 175
Elevi din șcdlle complementare și de meserii 166

Art. 1. (1) Pentru perioada 1 septembrie, — 31 de
cembrie 1992, societățile comerciale cu. capitul majoritar 
de stat și regiile autonome la care salariile $e stabilesc 
prin negociere vor calcula fondul destinat plății salarii
lor pentru care nu plătesc impozit suplimentar, prin ma-

• jorarea fondului de salarii determinat lunar, așa cum 
s-a procedat pînă la data de 1 septembrie 1992, în baza 
prevederilor llotăririi Guvernului nr. 21/1992 și a coefi
cientului de indexare de 65 la sută stabilit pentru pe
rioadă mai — august 1992, cu suma rezultată din înmul
țirea numărului mediu scriptic de personal din fiecare 
lună cu valoarea cotapensării-indexării medii pe sala
riat de 3750 lei lunar brut, care reprezintă, la nivelul 
economiei, o creștere medie a salariilor de 15,3 Ia sută.

(2) Siima calculată potrivit alin. (1) asigură acorda
rea eompensării-indexării salariilor, fără suportarea unui 
impozit suplimentar, în valoare de 3750 lei brut în me
die pe salariat, reprezentînd:

a) 1100 lei lunar brut pentru compensarea în propor- 
H țic de 100 la sută a creșterii prețurilor și tarifelor la pro-

dusele și serviciile subvenționate, reprezentînd o creștere 
medie a salariilor de 4,5 Ia sută.

b) 2 650 lei lunar brut pentru indexarea în propor
ție de 50 Ia sută din creșterea prognozată a prețurilor și 
tarifelor, la produsele și serviciile nesubvenționatd, re
prezentînd o creștere medie a salariilor de 10,8 Ia sută.

(3) Pe baza prevederilor alin. (1) și (2), societățile co
merciale cu capital majoritar de stat și regiile autono. 
me la care salariile se stabilesc prin negociere, vor ho
tărî, împreună cu sindicatele, modalitățile de compensa
re și indexare a salariilor în sumă fixă sau în procent, 
precum și valoarea acestora, ținînd seama de posibilită
țile financiare proprii în perioada septembrie — decem
brie 1992.

(4) Compensarea-indexarea ce se vor stabili potrivit 
alin. (3) se plătesc pentru luna septembrie 1992 o dată 
cu plata avansului pentru această lună.

__  (5) în funcție de-evoluția efectivă a prețurilor de

HOîMl GUVERNULUI
CU PRIVIRE LA COMPENSAREA ȘI 

INDEXAREA SALARIILOR ȘI STABILIREA 
SALARIULUI DE BAZĂ MINIM BRUT PE 

ȚARĂ, PENTRU PERIOADA
1 SEPTEMBRIE — 31 DECEMBRIE 1992

consum, în perioada septembrie — decembrie 1992, va
loarea eompensării-indexării prevăzute la alin. (1) poate 
fi corectată pe baza propunerilor Comisiei naționale pen
tru indexare constituită potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 
813/1991.

Art 2. Potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Le
gea nr. 58/1992 și art. 1 alin. (3) din Hotărîrea Guvernu
lui nr. 314/1992, salariile personalului din instituțiile fi
nanțate de la buget precum Și cele ale personalului din 
cadrul regiilor autonome cu specific deosebit, vor fi corn, 
pensate-indexate, incepted cu data de 1 septembrie 1992, 
în aceeași proporție cu efeșterea medie a salariilor pre
văzute la art. 1 alin. (1).

Art. 3. Tranșele de venituri individuale lunare im. 
pozabile ce se vor aplica începînd cu drepturile lunii 
septembrie 1992, stabilite în baza procentului de com- 
pensare-indexare a salariilor prevăzut la art. (1) alin. (1), 
sînt cele din anexă.

Art. 4. Se recomandă unităților cu capital majori, 
tar privat, cooperatiste și obștești, să aplice compensa
rea-indexarea salariilor ținînd seama de prevederile pre
zentei notărjri.

Ari. 5 (1) începînd cu data de 1 septembrie 1992, sa
lariul de bază minim brut pe țară este de 12 920 lei lu

n*
283

Elevi di școli postliceale 
Studenți 
Elevi bolnavi TBG cu forme stabilizate din școli 

speciale
Concursuri profesionale și cultutal-artistice 

ale elevilor și studenților la fazele județene zonale 
și finale, participanților la olimpiadele internaționale 2Q3 

Copii în tabere, colonii și excursii 
Copii în tabere internaționale 
sănătate
Bolnavi adulți internați în unități sanitare 
Bolnavi internați în staționare de zi
Copii nou-născuți prematur, în maternități, secții 

compartimente*)
Copii 0—3 ani internați în unități sanitare 
Copii 3—16 ani internați în unități sanitare 
Copii în creșe cu program zilnic 
Copii în creșe cu program săptămînal 
Copii în leagăne de copii 
Bolnavi arși, internați în unități sanitare 
Bolnavi în leprozerii 
însoțitori ai bolnavilor internați în unități sanitare 
Alocația pentru o răție de 0,500 litri lapte Ia bucătă

riile de lapte 
Donatori de sînge 
Bolnavi străini internați Ia Institutul Național de 

Gerontologie și Geriatrie
*) în cazul alimentației naturale de alimentația 

noului născut poate beneficia mama copilului. 
ASISTENȚA SOCIALA 
Cămine de bătrîni și pensionari 
Cămine spital pentru adulți 
Cămine ■ pentru copii mineri cu deficiențe și 

contre de primiră minori 
Cantine de ajutor social 
ACTIVITATE SPORTIVA 
a) Activitatea sportivă de performanță'

Natura 
acțiunilor

2A2
• I

203

Mi
122

sau
39

122
203
122
186
186
330
«7
242

12
41»

81»

186
228

242
166

La cantine La restaurant 
(exclusiv regia) (inclusiv regia)

competiții sportive interne inclusiv mesele oficiate 
cantonamente, 

semicantonamente 
și tabere

competiții sportive 
internaționale,

b) Alte acțiuni sportive, 
manță

— competiții sportive interne
— cantonamente, semicantonamente
— competiții sportive internaționale

pînă la

la 
Ia

pînă 
pînă 

altele decît

950 pînă Ia 1420

1055 
1260 
cele

' pînă 
pînă 

de perfor-

la 
Ia

1589
I960

529 
și tabere 550

680
Anexa nr. 39 

CUANTUMUL BURSELOR DE ȘCOLARIZARE ȘI DM 
MERIT CE SE ATRIBUIE ELEVILOR ȘI STUDEJ'J LOF 

, Ici/ltmă
ÎNVAȚAMÎNT PREUNIVERS1TAR 
Burse de școlarizare 6365
Burse de merit 19M
Burse pentru elevii din Republica Moldova 8MB
ÎNVAȚAMÎNT universitar 
Burse 
Burse 
Burse 
Burse 
Burse

— burse
— burse 

specializare sau doctorat
f) Burse 

roman
— burse
— burse

1. 
al
b)
c) 
2. 
a) 
*)
c)
d)
e)

de studii categoria I 
de studii categoria II 
de studii categoria III 
de merit 
pentru studenții din Republica 
de studiu 
pentru studii post-universjtare,

Moldova
f

943» 
IUM 
a

10190

pentru

pentru 
Pentru

studenții străini, bursieri
' '

studenți
Studii post-universitare

RAPORT DE CARE SE

12733
ai statului

10190
12730

Anexa nr. 9 
STABILEȘTEPLAFOANE ÎN ____ ___________________

CONTRIBUȚIA PĂRINȚILOR LA ÎNTREȚINEREA 
COPIILOR ÎN CREȘE ȘI GRĂDINIȚE 

Plafoane prevăzute prin Plafoane indexate de la 
Hotărîrea Guvernului 1 septembrie 1992

nr. 360/1991
•p" , ., Iii _

pînă la 12 000
12 001—20 000
pește 20 000

pînă la 38800
38 001—55 088
peste55000

nar pentru un program complet de lucru de 170 de ore, 
în medie pe lună, ceea ce reprezintă 76,00 lei/oră.

(2) în cazul în Care programul de muncă este po
trivit legii, mai mic .de 8 ore zilnic, salariu! de bază 
minim brut orar se calculează de către agenții econa-. 
mici prin raportarea salariului minim brut pe "țară, pre
văzut la alin. (1) la numărul mediu de ore lunar potrivit 
programului lega] de lucru aprobat. -

(3) Persoanele juridice și persoanele fizice, care an
gajează personalul salariat, cu program complet sau pro
gram parțial, mi pot negocia și stabili salariul de bază 
prin contractul individual de muncă sub salariul de ba-, 
ză minim brut orar pe țară.

ANEXĂ'
TRANȘELE DE VENITURI IMPOZABILE ȘI COTELE 

DE IMPOZIT CE SE VOR APLICA ÎNCEPÎND CU 
PLATA DREPTURILOR DE SALARII PENTRU LUNA 

SEPTEMBRIE 1992
Venitul’ lunar

impozabil — lei — Impozitul lunar
pînă Ia 1500 6% •

1501— 1700 90+10% pentru ce depăș. 1500 lei
1701— 2300 ' 1104-18% 1700 Iei

' 2301— 3800 218+22% ’* 2300 Iei
3801— 6200 548+23% »» 3800 tei
6201— 9300 1100+24% »» 6200 lei
9301—15600 1844+25% w 9300 lei

15601—21800 3419+ 26% 15600 leî
21801—31000 50314 28% w 21800 lei
31001—46600 7607+31% f» 31000 lei
46601—62100 12443+35% ♦» 46600 Iei
62101—77700 17868+40% •» 62100 lei
peste 77700 24108+45% »• 77700 lei
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ANEXĂ 
PRETURILOR CU AMĂNUNTUL SI A TARIFELOR LA 

PRODUSELE Șl SERVICIILE DESTINATE 
POPULAȚIEI DETERMINATE-PRIN REDUCEREA DE 

LA 1 SEPTEMBRIE 1992 A SUBVENȚIEI DE LA 
BUGET 

Denumirea produselor 
și serviciilor

U/M Preț cu 
amănuntul 

sau tarif 
lei/UM

1. Piine :
—_albă simplă, 500 g/buc. 
—-; aibă simplă, GOOg/buc. 
_  București, 500 g/buc.
— București, 1000 g/buc.
— Dîmbovița, 600 g/buc.
— Dîmbovița, 800 g/buc.
—integrală, 400 g/buc.
— neagră. 1000 g/buc.
2. Carne și preparate din carne :
— carne de vită (adultă și mînzat), 

calitatea a Il-a, cu os (cap de piept, 
greabăn, rasol, fleică, piept)

— amestec de carne de vită pentru 
mîncăruri (gît, junghietură și salbă)

— carne de porc cu slănină, calitatea
a ÎI-a (fleică, piept, rasoale)

— carne de porc fără slănină, calitatea
a Il-a (fleică, oase garf)

— amestec de carne de porc pentru 
mîncăruri (piept și rasoale)

—’ carne de pui și de găină, fără cap, 
picioare și gît, calitatea I

— carne de pui și de găină, fără cap, 
fără picioare și gît, calitatea a Il-a

— carne de si de găină, cu cap și
picioare, palitaiea I >_<

—' piept de pui și de găină, cu os
— pipote și inimi de pui și de găină
— tacimuri de pui, pentru mîncăruri

, (spinări, aripi, gituri, capete și picioare) 
—•; carne de rață fără intestine calitatea I
— parizer din carne de vită și din carne de porc
— salam de vară

buc.

»»

kg. 380

210

230
»•

•*

270

200

390

370

340
600
390

170
380
460
620 .

3.-Zahăr rafinat tos, vrac*) M 1Q0
4. 'Ulei comestibil rafinat**)
— din floarea soarelui, îmbuteliat

în sticle de 1/1 L exclusiv sticla 1. 120
— din soia, îmbuteliat în sticle de 1/1 1, exclusiv

sticla 1. .120
5. Lapte :
— de consum cu 1,8 Ia sută grăsime 1. 16
—, praf normalizat, cu 20 la sută grăsime kg 127
6. Unt cu 80 la sută grăsime, pachet 200 g. buc. 50 •
7.'■Combustibil pentru încălzit și prepararea

hranei, inclusiv lemne de foc : ■ 1 ș >
— combustibil tip P (petrol lampant) 16890- .
—' combustibil tip M , ** 14900 -
— combustibil lichid 'ușor pentru calorifer

(tip III) »» • 10170
— gaz petrolier lichefiat M 12000
— gaz petrolier lichefiat în butelii de 12,5 kg. buc. 150 -
— lignit nesortat t. 1830
— lignit sortat 1980
— .brichete din cărbuni 1. 4220 .
— huilă spălată •1 3735
•— gaze naturale m.c. . 3,70
-» lemne de foc it 2250
ft Energie electrică kWh . 6
9. Energic termică Gcal. 1000

*X numai pentru cantitățile livrate în cadrul cotei după -
1 sept. 1992. ’• ■

**) numai pentru cantitățile din producția internă

S.C. PRODIMPEX — COM SRL DEVA ț 
str. Libertății, bl. L4; parter ; Telefax 612145 

VINDE EN GROS
• zahăr
• țigări Viceroy, Flash, Winchester
• ciocolată — Ungaria
• camere ;— auto 165—13 Korea
• Mori — cereale. China, 180 kg/h
• pantofi damă Siria
• mese si scaune din plastic Italia.

CAUTĂ
închiriere de apartament et. 1—2, parter 

sau casă 2—3 camere în Deva, zonă centrală, cu 
destinație birouri. (CEC)

SOCIETATEA COMERCIALĂ „HABER" S.A. 
HAȚEG

* Angajează ANALIST PROGRAMATOR. 
Angajarea se face în condițiile legii nr. 12/1991, 
prin concurs la data de 14.09.1992.

Relații suplimentare la sediul societății, 
telefoane nr. 770130; 770131, interior 25.

(1015)

E®îl
ANIVERSAU

• DOAMNEI Doina Ma
rinescu, cu toată dragostea, 
„La .............

se vă ține în data de 4 
■ septembrie 1992, ora 10, la 

sediul societății din Brad, 
str. t^roșa, nr. 44. (7256)

• VÎND Mitsubishi Ga
lant T.D., neînmatriculat. 
Orăștie, Mureșului, bl. 22, 
ap. 29. (7291)

mulți ani !". Ciprian.
(7257)

VÎNZARI— 
CUMPĂRĂRI

VÎND mobilă, biblio- 
nouă. ambalată, ma

• 
tecă 
șină de fabricat cuie auto
mată, cazan țuică 160 litri, 
nou, cuie construcții en 
gros. Informații județul Al
ba, Vințul de Jos, str. Gării 
185. (5907)

•VîND apartament 2 
camere et. I. Informații 
Deva, tel. 625333. (5908)

• VÎND Oltcit, avariat.
Deva, tel. 629680. (7281)

• VÎND set motor, vi-
brochen, cuzineți, disc am. 
breiaj, placă presiune pen
tru Dacia 1300, aragaz 4 
ochiuri, butelie, noi. Deva, 
telefoane: 614403, 623142.

/ (7282)
• VÎND urgent dormi

tor T.M., 95 000 lei și co
vot persan' 3/4. Deva,' tel. 
620433. —

T.„

• VÎND dulap trei uși, 
bibliotecă,’ canapea, —

(7279)

uV-*t 
... Preț convenabil. Deva, tel. 

619334, orele 10-18; ' (7277)
• VÎND cazan țuică (160 

D.' preț 160000 lei, 
ciabil. Deva, rel.

nego. 
617866.

(7270)

• VÎND mașină 
cotat cu cartelă 
— ■ Japonia. 
611963, după or.*’ 16. (7268)

-• VÎND apartament 2 
camere, decomandate,• ui. 
trăcentral. Deva, tel. 660214, 
661499. (7268)

de tri- 
„Silver" 

Deva, tel.

• > VÎND apartament 
(con.tr ict) 2 camere, Micro 
15.’ Construcție comercială 
mare, vad bun, Simeria. 
Tdl. 628981; orele 20. (7266)r • ' ■ • . . - ; _

•-VÎND casă, curte, gră- - 
dină, sat Boz. Deva, tel. 
620918, orele 18.21, zilnic.

(7284) 
.VÎND convenabil, ur

gent; Opel Rekord 20 E, - 
stare ireni -abilă și apar
tament 2 -cdmere, ultracen
tral.'Deva, tel. 626512, di
mineața și 614975. dupf 
amiaza , (7267)

VÎND casă cu grădi- 
nă^'conj- Certej, sat No- 
jag. Relații Deva, tel. 
625127. (7258)

• VÎND căței rasă cio
bănesc german (cîine lup). 
Relații Deva, str. Mineru
lui, bl. 36, ap. 3, (7259)

• S.C. ZARANDTRANS 
S.A. Brad anunță reluarea 
licitației pentru vînzarea 
următoarelor tipuri de 
autovehicule: Aro 10, auto
camion R 10215 F, auto- 
izotermă R 10215 F, re
morcă 2 RPF 7. Licitația

• VÎND la licitație în 
4 septembrie, ora 14, la 
Sala spprturilor, atelier de 
croitorie (60 m.p.). Deva, 
tel.' 614277. (7288)

• VÎND apartament 2 
carcere. Micro 15. Deva, 
tel. 625476, seara. (7289).

• VÎND Warchawa Die
sel. Bpșorod, tel. 169. (7285)

• V1ND apartament 2 
camere. Tel. 626132. (7170)

• VÎND loc de casa, 
grădină, Cozia. Informații 
Deva, tel. 613964. (7255)

• VÎND Dacia 1300, grav 
avariată, eventual părți 
componente. Informații tei. 
957/30339. (7252)

■ VÎND căței dog ger. 
man, pedigree. Tel. 66144. 

(7110)
• CUMPĂR butelie nor

mală aragaz. Tel. 96/139163. 
(7123)

• VÎND apartament 2 
camere, preț 2 milioane 
lei. Deva, Minerului, bl. 
25, se. A, et. 2, ap. 11, vi. 
zitabil simbătă, duminică, 
«rele 9-13. - (7276)

• C-A.P. Dineu Mare (în 
lichidai^) scoate la licita
ție în 8 și 13 septembrie, 
ora 9, mijloacele fixe: 2
grajduri bovine, linie ae
riană + 8 T (transforma
tor curent), moară tip „A- 
rad”, moară tip „Ilia", 2 
fînare, confecții metalice a. 
coperite cu plăci de azbo
ciment, împrejmuire și 
porți acces, instalație apă. 
Lista cu prețurile se află 
la sediul unității. (7271)

• VÎND apartament pro
prietate 2 camere, zona 
teatru. Hunedoara, tel. 
715383, după ora 17. (6500)

• VÎND casă; anexe, gră
dină," garaj;. Hunedogra, 
tel. 721450. (6502)
■, • ,VÎND cașă 3 camere, 
încălzire -.centrală, garaj, 
.grădină., Hunedoara, str. 
Făgetului, nr. 16. (6503)

• VÎND Mercedes i 200 
Diesel. Tel. 718720, orele 
13.17 și după ora 20. (6504)

PIERDERI

• PIERDUT legitimație 
de serviciu .eliberată . de 
Siderurgica SA Hunedoara 
pe numele Dănilă Gabriel. 
O declar nulă. (6505)

ÎNCHIRIERI

• PRIMESC elevă 
gazdă. Hunedoara, 
713612.

în 
tel. 

(6501)

ROMCEREAL RA DEVA 
PRODUCĂTORI AGRICOLI!

începînd cu data de 29 august 1992, s-au 
majorat prețurile de preluare la următoarele 
produse agricole:

.• porumb =* 30,00
• fasole soiuri = 80
• fasole amestec = 70
Preluarea produselor se

recepție a cerealelor din județ.
La cantitățile preluate se plătesc și cheltu

ielile de transport. (6941)

«*

Iei/kg. 
Iei/kg. 
Iei/kg. 
face în

STAS 
STAS 
STAS 
bazele de

• 'CAUT de închiriat a-
partament 2 camere, ne
mobilat. Deva, tel. 622264, 
orele 16-20. (7287)

• CAUT pentru închiriat
apartament 2 camere, cen
tral, sau parter pentru fir
mă. Tel. 625707, după ora 
15. (7260)

• CAUT pentru închiriat 
în Deva garsonieră sau 
apartament 2 camere. Tel. 
651841,-după ora 16. (7239)

• CAUT urgent pentru
închiriat apartament, gar
sonieră, central. Deva. tel.. 
672186. (7273)

• CAUT pentru închiriat -
spațiu pentru magazin și 
depozit, preferabil zonă 
centrală. Timișoara, tel. 
96/167094. (7118)

• OFER pentru închiriat '
apartament 2 camere. De
va, tel. 614986, numai orele 
16.18. (7290)

SCHIMBURI
... DE LOCUINȚE

. • SCHIMB apartament 
2 camere, decomandate, 

.bdui Dacia, cu ap. 3 ca
mere. Hunedoara, tel. 
718078. (7286)

• SCHIMB apartament
2 camere, proprietate per. 
sonală, confort I, etaj I, 
zonă centrală, cu aparta
ment 4.3 camere, proprie
tate de stat. Deva, tel. 
619285. (7269)

• SCHIMB casă, de
pendințe, grădină, Criș. 
clor, cu apartament în 
Deva. Deva, tel. 95/617436.

(7253)

OFERTE 
DE. SERVICII

• FILMĂRI video de ca
litate pentru diverse oca
zii. Deva, tel. 616145. (7230)

• CĂUTĂM persoană 
tînără îngrijire 2 copii șco
lari, posesoare viză Ger
mania, plată excepțională 
în valută. Deva, tel. 627486.

(7264)

COMEMORĂRI

• AZI, 2 septembrie 
1992, se împlinesc 2 
ani de cînd ne.a pă
răsit pentru totdeauna 
cea care a fost

IOANĂ MARINCA
din Brad. Nu te vom 
uita niciodată ! Dum
nezeu să te- odihnească 
în pace ! Soțul Aron.

(7154)

• SOȚIA Florigeta, fiii 
Cezar și Răzvan anunță cu

tristețe și durere împlini
rea a șase săptămîni de 
cînd ne-a părăsit pentru
totdeauna iubitul nostru
sot și tată

TRAIAN PRISLOPEAN
Tati drag, nu te vom uita 
niciodată! Comemorarea 
va avea loc sîmbătă, 5 sep
tembrie 1992, la Biserica 
„Buna-Vestire”, bduj Li. 
bertății, Deva. (7274)

• OVIDIU și Adriana 
anunță că azi, 2 septembrie, 
se împlinește un an de la 
dispariția de cea care a 
fost o bună mamă, soție și 
bunică

VAS AURELIA (ICA) 
Comemorarea simbătă, 5 
septembrie la Cimitirul Or
todox din str. M. Eminescu 
Deva. (7272)

DECESE

• FULGERĂTOR a 
fost rupt firul vieții 
celui mai bun soț, ta
tă și bunic, ing.

REMUS MOGOȘAN, 
a cărui inimă a -înce
tat să mai bată, în 
ziua de miercuri, 19 
august 1992. Cu adîncă 
recunoștință familia 
mulțumește tuturor ce* 
lor care prin sprijinul 
acordat, prezență, flori, 
telegrame și telefoane 
au fost alături de noi 
la marea pierdere su
ferită. (7278)

• CU adîncă durere 
în suflet, soția Maria, 
fiica Mariana, fiul Io
nică, ginerele Petru, 
nepoata Iulia anunță 
moartea fulgerătoare, 
la numai 57 . ani, a ce
lui. care a fost

ION BOBROAIA 
Înmormîntarea are loc 
astăzi, 2 septembrie 
1992 în Cimitirul Or
todox din satul Pri- 
caz, la ora 14. (7294)

•’ FAMILIILE Stan
ca și Munteanu sînt 
alături de Mafia la 
greaua durere prici
nuită de dispariția ful
gerătoare a celui care 
a fost
' ION DOBROAIA 
Dumnezeu să-l odih
nească în pace. (7294)

• SOȚIA Elisabeta, 
copiii cu familiile și 
rudeniile apropiate a- 
nunță, cu profundă du
rere, stingerea prema
tură din viață a dra
gului lor

IOȘIF NISTOR 
înhumarea astăzi, 2 
septe brie, Ia Cimiti
rul Ortodox din Be- 
jan. (7301)

• FAMILIA îndoliată a- 
nunță cu adîncă durere în
cetarea din viață a celui 
care a fost un tată și soț iu
bitor, maistrul

VIRAGH IOAN
Înmormîntarea va avea 
loc în 3 septembrie 1992, 
în localitatea Trei Sate, 
jud. Mureș. (5283)

SOCIETATEA COMERCIALĂ
„CRISBUS" S.A. BRAD

Efectuează , excursii la Istanbul 5 l12-,
preț 9 000 lei, cu plecare din autogara Brad, 
în data de 06.09.1992 și Ungaria la BEKES 
CSABA, cu plecare în 13.09.1992, durata 2 
zile, preț 2 500 lei.

înscrierile și informațiile suplimentare se 
pot lua la telefon 95/651092 de Ia dl Ciocan 
Remus. (1026)

zile,
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