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Coaăsia. de ■Coinerț, 1 
gienă șl Alifirentație Pu 
blică din municipiul Deva 
a stabilit obligativitatea a- 
gențHer economici din do
meniul alimentației publice 
de a prezenta la documen
tație' a :ația de func
ționare eliberată de admi
nistrația locala, cu profilul 
aprjibat. - ,

Pentru a respecta terme- ■ 
nul limită de 25 noiembrie, 
este necesar ca fiecare a- 
gent economic să-și întoc
mească documentația con
form Ordinului nr.’ 87/04 
iunie 1992, care va fi de
pusă la Centrul Județean 
de Expansiune a Comerțu
lui și Turismului din Deva.

Această acțiune constituie 
un mijloc de sporire a pro
tecției sociale a consuma
torilor. Unitățile de ali
mentație publică și cazare 
vor fi clasificate și • înca
drate în categorii, în func
ție de dotare, grad de con-

A început brevetarea unităților 
de alimentație 

municipiul DEVA
fort și calitate a serviciilor 
prestate, indiferent de for
ma de proprietate, organi
zare și autorizare.'

în acest fel se va asi
gura concordanța1 între pre
țurile și tarifele practicate 
și categoria de încadrare a 
unităților.

Actele necesare 
clasificarea 
în categorii 
alimentație 
cerere tip
xei 1 a) ; fișa pentru cla
sificare și încadrare în ca
tegoria unității (anexa 1

pentru 
și încadrarea 

a unităților de 
publică sînt : 
(conform ane-

b); certificatul de înmatri
culare. a societății în Re
gistrul Comerțului (copie); 
statutul; autorizația de 
funcționare, emisă ele Pri
măria municipiului Deva ; 
autprizațiă sanitar — vete
rinară ; aviz P.S'.I.; auto
rizație de amplasare pen
tru chioșcuri.

Clasificarea și încadra
rea în categorii a unități
lor de alimentație publică 
se solicită de către agentul 
economic care desfășoară 
activitate de alimentație 
publică, la darea în folo
sință a fiecărui tip de u-

nitate de alimentație pu- 
. blică.

Pentru unitățile de aii 
mentație publică aflate în 
funcțiune la data Intrării 
în vigoare a Hotărîrii Gu
vernului nr. 233/1992, a- 
gentîil economic este obli
gat să solicite în termen 
de 30 de zile încadrarea în 
categorie a unității.

în cazul în care nu mai 
Mnt întrunite criteriile care 
au stat la baza acordării 
categoriei, agentul econo- 

.mic este obligat să solicite 
în termen de 30 de zile un

nou act de clasificare 
unității.

în situația în care uni- 
■ tatea nu îndeplinește con

dițiile de încadrare în ca
tegoria minimă,' se va se
siza organul competent e- 
mitent al autorizării pen
tru retragerea autorizației 
de funcționare.

Certificatul sau brevetul 
de clasificare prin care se 
atestă categoria de înca
drare a unității de ali
mentații publică se elibe
rează în termen de cel 
mult 60 de zile de la data 
primirii cererii din partea 
agentului economic.

Nerespectarea prețurilor 
și a .tarifelor conform ca
tegoriei de încadrare se 
sancționează conform art. 
5 din Legea nr. 12/1990, 
revizuită în 1991, respectiv 
cu închisoare de la 6 luni 
Ia 3 ani, dacă prin legea 
penală nu se prevede o 
pedeapsă mai mare.

ÎN ATENȚIA ț 
CITITORILOR ( 

Abonamentele pe J 
lună decembrie lă 
ziarul „Cuvîntul li
ber*' se fac prin ofi
ciile poștale și fac
torii poștali pînă în 
ziua de 27 noiembrie, 
inclusiv.

Costul unui abona
ment este de 140 lei, > 
la care se adăugă ta- ț 
xele poștale. ț
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in creștere!
Stare infracțională

• Infracțiunile comise cu violență, pe primul 
loc

• Sporesc furturile și tîlhăriile
• Luarea și darea de mită în scădere
• Scade și numărul accidentelor de circulație

Avem în față mai multe 
tabele privind starea in
fracțională în județul Hu
nedoara pe primele noua 
luni ale ^cestui an. O mul
țime de cifre comparative 
cu aceeași perioadă a anu 
lui trecut, în spatele că
rora se află o realitate ce 
.poate și trebuie să dea de . 
gîndit, Ele ne-au fost fur
nizate de Inspectoratul Ju
dețean de Poliție, 
vedem mai exact 
spun aceste cifre

In primul rînd 
că, în 9 luni ale 
an, numărul infracțiunilor 
a crescut cu 833, față 
1991, depășind cifra 
4000. Municipiul Deva 
află pe primul loc cu 
creștere de 238 de infrac
țiuni. Urmează orașele O- 
răștie și Lupeni, apoi mu
nicipiul Petroșani. Hune
doara se menține undeva 
în jurul a 560 de infrac
țiuni în aceste 9 luni 
zile.

Din datele pe care le 
vem la dispoziție reiese 
cea mai mare creștere

Dar, să
ce ne

faptul 
acestui

de 
de 
se 
o
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a FURTUNA LA ORI
ZONT. In urma unor în
delungate negocieri, F.S.N. 
a obținut președinția Co
misiei pentru abuzuri și 
petiții și a celei pentru a- 
părare, ordine publică 
siguranță națională, 
Camera Deputaților. 
rios este că această ultimă 
comisie, condusă de Petre 
Roman, are atribuții legis
lative, însă nu are nici o 
putere in a controla acti
vitatea S.R.I. Supervizarea 
activității acestui serviciu 
se va face prin alcătuirea 
unei alte comisii, formată 
tot din parlamentari, dar 
nu neapărat din membrii 
comisiilor pentru apărare 
ale celor două Camere. „Va 
exista o rezistență mare 
cînd se va discuta compo
nența acestei noi Comisii**, 
a spus Adrian Vilău. pur- 
Ultorul de cuvint al F.S.N., 
estimînd că negocierile vi
itoare, în acest sens, vor 
fi ce! puțin la fel de fur
tunoase ca cele de pînă 
acum.

ț> 
din 
Cu-.

au infracțiunile comise cu 
violență, ele fiind cu 156 
mai multe decît anul tre
cut. Petroșaniul, Deva și 
Hunedoara sînt localitățile 
unde s-au înregistrat cele 
mai multe cazuri. Aceleași 
municipii dețin primele lo
curi și la infracțiunile de 
tîlhărie, care au fost cu 
131 mai multe.

Și furturile din avutul 
public au sporit în acest 
an cu 123, cele mai multe 
comițîndu-se în reședința 
județului, urmată de - Hu
nedoara și Petroșani. Aici 
se cuvine o mențiune. Deși 
în municipiul Petroșani 
furturile sînt în număr 
mare, tendința este de a 
scădea. Ceea ce nu este 
cazul cînd vorbim de fur
turile din avutul privat, 
unde se constată o creș
tere, deși nu prea mare. 
La acest capitol însă tot 
Deva se află pe primul loc, 
cu un plus de 84 de in-

VALENTIN NEAGU

(Continuare în pag. a 2-u)

0 TlRG.DE AUTOVEHICULE 
LA BRAD. La intrarea din piața 
de alimente din Brad' S.C. Alln- 
Trans-Impex S.R.L. a deschis un 
tîrg de vînzare a autovehiculelor. 
Se pot procura - .autovehicule de 
proveniență străină și internă 
precum IF A, Roman (Germania), 
Bucegl într-o stare foarte bună. 
Se așteaptă sosirea unui lot cu 
alte mașini din Germania. (Al.J.)

51 NICI NU CONSUMA btNZINĂ.

Desen de ALEXANDRU RUGESCI

• *•*•*•'•*•••*•*

Intre trăsăturile defini
torii ale statului de drept, 
respectul față de om și de 
lege ocupă un loc însem
nat. Relația cetățean-func- 
ționar public se circum
scrie acestor trăsături. 
Este motivul pentru care 
am încercat, cu sprijinul, 
unor conducători de sec
toare de larg contact cu 
publicul, o prospectare a 
posibilităților de perfec
ționare a acestei relații. 

O asemenea privire prospec
tivă în relația cetățean in
stituție notarială încercăm 
împreună cu domnișoara 
jurist Emilia Qiascai, no
tarul șef județean.

— Domnișoară notar șef, 
legislația adoptată după re-

voluție privind relațiile de 
proprietate a provocat în 
activitatea instituțiilor no
tariale o adevărată febră. 
Cam care ar fi „tempera
tura" acum ?

RELAJIA CETATEAN — 
FUNCȚIONAR PUBLIC

— In creștere. Registrul 
activității notariale este 
larg. în principal noi tre
buie să-i ajutăm pe cetă
țeni să-și consemneze în 
forme legale drepturile suc
cesorale, tranzacțiile în
cheiate, legalizări și copii 
după acte, publicitate imo
biliară, evidența proprietă-

S PORT

a
e- 
în 

un

ților imobiliare și operarea 
pe baza actelor legale 
modificărilor survenite, 
liberarea de înscrieri 
copie după situația la
moment dat la Cartea Fun
ciară.

în prezent, activitatea 
notarială se confruntă cu 
un volum mare de cereri 
de deschidere a procedurii 
succesorale, în vederea e- 
liberării actului notarial de 
constatare a dreptului de 

proprietate asupra certifica
telor de proprietate cuve
nite persoanelor decedate 
ulterior datei de 31 de
cembrie 1990.

ION CIOCLEI

o MINISTERUL AGRI
CULTURII S-A REORGA
NIZAT. Condițiile tranzi
ției spre economia de pia
ță impun coborîrea respon
sabilităților Ia nivelul con
ducerilor compartimente
lor funcționale specializate 
și, deci, scurtarea drumu
lui de la decizie la pune
rea ei în practică. Luînd 
in calcul toate acestea. Gu
vernul a hotărî t reducerea 
numărului secretarilor de 
stat din Ministerul Agri
culturii de la 11 la 7, iar 
numărul directorilor gene
rali cu 8. Se vor înființa 
trei compartimente noi, cu 
competențe în probleme de 
prețuri, taxe și tarife, 
get și credite, comerț 
terior. Departamentul 
îmbunătățiri funciare 
privatizare rurală se 
reorganiza în direcție 
nerală.

bu- 
ex- 

de 
șl 

va 
se

(Continuare în pag. a 2-a)

0 PE ECRANE. în perioada 16- 
22 noiembrie, la cinematograful 
„Patria" șt Ia Casa de Cultură 
Deva va rula filmul american 
„Cristofor Columb". Creația cine
matografică, pentru care televi
ziunea română face publicitate 
în aceste zile, poate fi vizionată ■ 
de publicul devean în același (LC.) 
timp cu bucureștenii. Este un pri
vilegiu de care se vor bucura, tn 
primul rînd, elevii și tinerii, dar 
și alte categorii de public. (V.R.)

Au participat și reprezentanți ai 
regiilor hunedorene de profil. De
legația de la R.A.G.G.L. Brad, 
din care a făcut parte dl ing. 
Nicolae Ardelean Muntean — u- 
nul dintre fondatorii asociației — 
a prezentat șl o propunere de 
inițiativă legislativă îh domeniu.

0 CONSFĂTUIRE. La Băile 
Herculane a avut loo o co 'sfa- 
tuire pe țară a 'Asociației lucră
torilor din gospodăria. comunală.

■ 0 RENOVARE. Cunoscuta can
tină a siderurglștllor hunedoreni

■ se află în plină activitate de re
novare și modernizare, dorindu-se 
ca pe lingă serviciile oferite (ser
virea nîeselor șl produselor ali
mentare) să se asigure șl o am
bianță plăcută. (S.0.)

0 LICITAȚIE. Pe strada Spi
talului din Brad s-a licitat un 
număr de șapte parcele destinate 
construcțiilor de garaje proprie
tate personală, tn curtnd consiliul 
local va mai scoate la licitație, 
în același școp, alte două parcele. 
Construcțiile care se vor realiza 
pe terenurile astfel concesionate 
se încadrează în prevederile pla
nului urbanistic general al loca
lității. (I.C.)

• NU S-AU VINDUT 
ARME IRAKULUI. Pre
mierul britanic, John Ma
jor, a respins acuzațiile po
trivit cărora ar fi ascuns 
Parlamentului faptul că 
Marea Britanie a vîndut 
armament Irakului în tim
pul războiului din 
informează- REUTER, 
punzînd întrebărilor 
i-au fost adresate în
mera Comunelor referitor 
la această chestiune. Major 
a declarat că „nu este 
foarte clar dacă au existat 
încălcări ale legii", ținind 
cont de faptul că guvernul 
britanic se ghidează , după 
reguli > prbprii în ceea ce 
privește exportul de arme 
și tehnică de luptă către 
Irak,

Golf, 
Răs- 
care 
Ca-
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Hoțul nu știa 
românește ■■■

awm ublh

Imbre Petrovics, de loc 
din orașul Pecs, Ungaria, 
nu șue o boabă românește 
și poate de aceea și-a în
chipuit că, după Decem
brie 1989, România este 
precum un sat fără cîini, 
unde poți face ce vrei 
fiindcă nimeni nu-ți cere 
socoteală. Acolo, la Pecs, 
a cunoscut-o pe Eva Mar
ton, de loc dirrtr-o locali
tate din județul Arad, cu 
care a realizat o legătură 
de amiciție sau, cine știe, 
asta este puțin spus. Ori
cum, iată-1 pe I.P. venind 
în țara noastră eu o ma
șină împrumutată și un 
număr fals. A luat-o pe 
fată în mașină, 4-a dat 
un carnețel și un creion 
și i-a poruncit să noteze 
numele tuturor satelor prin 
care trec fi în care parte 
a șoselei stat amplasate 
bisericile. Gîndul lui nu 
era acela de a intra în 
lăcățele de cult, pentru a 
se închina spre iertarea 
păcatelor, ci altul, pe care 
i l-a mărturisit Evri, dar 
nu In întregime, cel puțin 
așa susține fata. în peri
au! ce l-fi început singur 
în Romania, I.P. a făcut 
primul popas în satul Vin- 
ga. Județul Arad. Alei, 
ziua a asistat Ia slujbă, 
iar noaptea următoare a 
intrat ta sfîntul lăcaș prin

efracție și a 6ustras po
tire, sfeșnice șa. A doua 
zi a repetat figura în 
satul Cicir, același județ, 
de unde a luat de pe pe
rete icoana „învierea 
Domnului” și alte obiecte. 
Cînd Eva I-a întrebat, mai 
apoi, de unde are respec
tivele lucruri, i-a zis cu 
seninătate :

— Le-am cumpărat din 
talcioc de la Arad.

— Și ce ai de gînd cu 
ele ?

— Le duc în Ungaria, 
unde au multă căutare.

lată-i pe cei doi po
posind la miez de noapte 
în satul Cîmpuri-Surduc, 
comuna Gurasada. I.P. a 
lăsat mașina la marginea 
localității și i-a zis Evei:

— Tu rămîi aici fi aș- 
teaptă-mă. ,

Fata a rămas ascultă
toare în mașină, iar prie
tenul ei s-a pierdut în
noapte. Folosind scule spe
cifice hoției a intrat în
bisericuța de aid ți fi
început să strîngă tot
Sluj de obiecte sfinte. Po» 

ia însă — pe fază fiind 
— a pus mina pe al, tar 
lfi mîinile lui I.P. a pus 
brățări de otel. Hoțul nu 
știe o boabă românește, 
dar a atacat în scop . de 
jaf biserici românești.

H TRAIAN BONDOR

Stare infracțională 
în creștere! AQROCOM HAȚEG SA. (LA.S. HAȚEG)

(Urmare din pag. 1)

COMERȚ AVANTAJOS...
...pentru toată lumea, deci inclusiv pentru cumpără

tori, se poate spune că face firma Keynan S.R.L. Deva 
(lîngă Poșta din centru). Aici mărfurile se desfac en gros, 
iar adaosurile comerciale sînt de 2 la sută pentru țigări 
și orez, de pildă, șl de 3 Ia sută pentru zahăr și dulciuri. 
Față de prețul cu care au fost importate, produselor vîn- 
dute cu amănuntul li se aplică un adaos comercial de 
10 la sută. Datele privind prețul de import și de Vînzare 
per kg și sac (zahărul și orezul se vînd doar cu sacii) 
sînt afișate pe cartoane mari, vizibile în vitrină, pentru 
a-i informa pe potențialii cumpărători. Toate aceste ele
mente explică faptul că în două zile s-au vîndut mai 
multe tone de zahăr și solicitările continuă. (V. R.)

fracțiuni față de primele 
9 luni ale lut 1991. Cînd 
este vorba de înșelăciuni 
în dauna avutului privat, 
orașul Orăștie revine pe 
primul loc, cu o creștere 
spectaculoasă, urmat de 
municipiul Deva. Aceeași 
situație se menține și a- 
tunci cînd ne referim la 
neglijențe în serviciu, la 
cele două localități adău
gind orașul Petrila. în creș
tere se află și abuzurile ta 
serviciu, cele mai multe 
fiind semnalate Ia Brad. 
Specula se menține cam la 
același nivel, iar speculan
ților le place cel mai mult 
la Deva și Petroșani, Cu 
62 de cezuri mm multe a- 
vem și țn traficul de in
fluență, el găsind vad bun 
la Hunedoara șf Orăștie. 
Dacă anul trecut la Orăș
tie, de exemplu, nu exista 
nici un asemenea caz, a- 
cum sînt deja semnalate 
24.

In creștere se află și nu
mărul violurilor, cu deose
bire în municipiul Deva, 
unde pe primele 9 luni ale 
acestui an s-au înregistrat 
cu cinci mai multe deeft 
în 1991. Urmează Hune
doara și Vulcan. în ceea ce 
privește omorurile, acestea 
se mențin la același nivel 
cu cel de anul trecut, iar 
tentativele de ®nor sînt 
în descreștere. Este ade
vărat, nu ca mult, dar 
tendința este de scădere. 
Nu același lucru este în 
schimb cînd vor’ni de 
loviturile cauzatoare de 
moarte și vătămare corpo
rală gravă. La ambele in
fracțiuni, pe primul loc se 
află municipiul Petroșani.

în contextul unei ase
menea stări infracționale 
este firească întrebarea

mai există vreun domeniu 
în care numărul infracțiu
nilor să scadă? Răspunsul 
este afirmativ. Au scăzut, 
bunăoară, cazurile de luare 
și dare de mită, fenomen 
mai pregnant la Hune
doara. Și, un luqru îm
bucurător ; au scăzut ac
cidentele de circulație, ele 
fiind cu 57 mai puține față 
de anul trecut. Dacă în 1991, 
în județul Hunedoara se în
registrează în 9 luni 74 de 
morți datorită accidente
lor de circulație, în aceeași 
perioadă a acestui an, nu
mărul morților este de 40. 
Orașul Orăștie deține !n- 
tîietatea șl ta acest dome
niu. Aici au avut loc 
15 accidente, cu 7 morți și 
13 grav răniți. Urmează mu- 
ntaipiul Petroșani —10 ae- 
țldente, 3 morți, 7 răniți 
grav și Deva, 10 accidente 
eu un rfiort ți 12 răniți 
grav.

Trebuia să recunoaștem, 
în această tendință de creș
tere a infracțiunilor Poli
ția ore serios de lucra. 
Iată, numai în 9 luni din 
1992, au fost cercetate 2500 
de persoane, cu 500 mai 
mult decît anul trecut. Tot 
în această perioadă, poli
ția a primit, spre soluțio
nare din partea cetățenilor 
1005 reclatnații, care ini
țial aveau autori necunos
cut!. ta 1427 din cazuri 
(tîîhârii, violuri, vătămări), 
autorii au fost identifi
cați. Nu s-a scăpat din a- 
tenție protejarea cetățeni
lor față de unele activități 
ilicite (exercitarea de acte 
de comerț fără autorizație, 
comercializarea de mărfuri 
fără acte de proveniență 
sau cu termene de varan- 
ție depășite), fiind date 841 
de amenzi numai în 9 luni, 
valoarea bunurilor confis
cate ridieîndu-se la 14 mi
lioane de lei.

cu sediul în Hațeg, str. Progresului, nr. 35 
Scoate Ia Jlcitațîe publică obiective de in

vestiții noi, construite din cărămidă eficientă, r 
stîlpi și bare metalice acoperite eu plăci de az
bociment amplasate pe pășunile din: Fure- . 
șoara, Coroești, Sasa Sălaș și SUvaș precum și 

- mijloace fixe casate î Tractor U—-650, semănă
tori păioase, semănători prășitoare, remorci 
basculante, motocultoare remorci, cisterne, 
combină C 12. mașini de aplicat îngrășăminte 
chimice și naturale.

Licitația va avea loc la sediul unității în 
data de 23. 11. 1992, continuindu-se în fiecare 

| zi de luni pină la epuizarea completă a mijloa
celor și utilajelor»

i liste, locul unde pot Ii văzute și prețul de 
începere a licitației se găsesc afișate la sediul 
unității. (1286)

S.C. SAVA EXIM S.R.L.
w
magazin alimentar din Cartierul Oituz 

(Micul Dallas).

Vă oferă prin magazinul său următoarele 
produse:

• ulei din floarea soarelui

• ulei din import, orez, zahăr și diferite 
dulciuri

• detergenți

• băuturi alcoolice de diferite sortimente. |
Toate Ia prețuri accesibile. ț
Magazinul este deschis între orele 7—18. (

(1361) I

în căutarea unei lungimi de undă comună
(Urmare din pag. 1)

Al doilea episod major 
în activitatea notarială este 
legat de vînzarea către 
cetățeni a apartamentelor 
proprietate de stat.

— O activitate complexă 
și importantă ca volum 
și trebuie să recunoaștem 
că nu totdeauna relațiile 
dintre cetățeanul solicita
tor și instituția sau chiar 
funcționarul notarial so
licitat sînt dintre cele mai 
calme. De ce anume cre
deți că depinde perfecțio

narea, îmbunătățirea ta vii
tor a acestor relații ?

— Ceea ce așteptăm noi 
cu nerăbdare este Legea 
de organizare a activității 
notariale. Ea trebuie să 
statueze apariția instituției 
notarului public, Înființarea 
de noi instituții notariale 
în localitățile unde se vor 
înființa judecătorii.

Amplasarea instituției no- 
tartale județene la același 
nivel și în același perime
tru imobiliar cu alte in
stituții de larg contact cu 
publicul — Registrul Co
mercial, Camera de Comerț 
și Industrie, Direcția Te
ritorială a Agenției Națio
nale de Privatizare și Dez
voltare a întreprinderilor 
Mici și Mijlocii este încă 
un factor generator de con
fuzie și - dezordine.

Persoanele handicapate 
se bucură în relațiile cu 
instituțiile notariale de 
unele priorități. Dar pen
tru ca ele să beneficieze cu

adevărat de acestea este 
nevoie și de concursul In
spectoratului Județean pen
tru Handicapați, în sensul 
că săptămînal echipe com
plexe de funcționari nota
riali se pot deplasa la eșa
loanele acestui inspectorat. 
Acest program, acest mod 
de lucru trebuie cunoscut 

de persoanele beneficiare — 
organizare și informare ta 
care inspectoratul amintit 
ne poate fi un foarte util 
colaborator.

☆

Un punct nodal de foarte 
mare solicitare in relația 
cetățean — funcționar pu
blic este Oficiul de Pensii 
de Stat din cadrul Direc
ției de Muncă și Protecție 
Socială. Șeful acestui ofi
ciu, domnul loan Lupșa — 
vechi și statornic colabora
tor al ziarului „Cuvîntul 
Mher“ — este tranșant 'ta 
rălpuns:

— Relația cetățean — 
funcționar public ta sfera 
nofistră de activitate poate 
fi îmbunătățită dar fac
torii care duc aici sînt di
verși și complecși.

Condițiile în care mun
cim noi mă fac să situez 
pe primul plan între acești 
factori publicul. Prtatr-o 
înțelegere mat bonă a h- 
ceștor condiții, a volumului 
uriaș de muncă cu care ne 
confruntăm, el poate în
gădui -și- ușura o mai bună 
organizare a muncii noas
tre în folosul său. Perso

nalului din serviciul public 
i se cere o atitudine cît 
mai îndatoritoare față de 
omul cu care vine în con
tact, cu condiția să gă
sească lungimea de undă 
comună pe care să comu
nice. Altfel ne vom tra
casa reciproc și va fi în 
dezavantajul ambelor părți. 
De aceea profit de prilejul 
ce mi se oferă spre a arăta 
că programul nostru de 
lucru eu publicul este lu
nea și vinerea, între orele 
8—14, iar vinerea de ia 8 
la 12 este programul de 
audiențe cu publicul al șe
fului de oficiu. Aceste re
lații cu publieu} au toc 
într-o sală amenajată în 
acest scop și nu în birou
rile oficiului.

Funcționarul din servi
ciul public al sistemelor de 
pensii este conștient că ac
tivitatea lui trebuie să se 
desfășoare în binele public, 
dar acest bine nu poate fi 
realizat decît cu concursul 
cetățeanului.

☆
Cum „se vede” relația 

cetățean — funcționar pu
blic la nivelul unei insti
tuții a finanțelor publice ? 
Ne dezvăluie ctteva puncte 
de vedere proprii dl eco
nomist Augustin Mureșan, 

, directorul Administrației 
Financiare a Municipiului 
Deva :

„Punctul de contact cel 
mai solicitat ta relația din
tre noi și cetățeni sînt 
ghișeele. în perioadele de

mare solicitare — una din
tre ele fiind începutul de 
an — noi dublăm numărul 
funcționarilor la aceste 
ghișee. Din punctul meu 
de vedere deci, perfecțio
narea relației este O ches
tiune de permanentă adap
tare la situație. Legea ne 
dă termen de soluționare 
a oricărei petiții — 20 de 
zile. Noi primim acum ce
reri pînă la ora 13, și eli
berăm actul solicitat a 2-a 
zi după ora 10. în cazul 
actelor privind valoarea de 
asigurare a imobilelor, e- 
liberarea actului durează 
mai mult, deoarece între 
data declarării ți cea a 
solicitării certificatului au 
putut interveni modificări 
care impun constatare pe 
teren. între noi și majori
tatea solicitatorilor servi
ciilor noastre s-a statornicit 
astfel o bună conlucrare, 
dar mai stat și solicitanți 
care precipită lucrurile ta 
necunoștință de cauză, 
ceea ce nu poate contribui 
la îmbunătățirea relațiilor".

☆

Cititorul a dedus',’ bă
nuim, în acest demers, o 
viitoare intenție a noastră 
de a permanentiza sub 
genericul enunțat radiogra
fierea raporturilor, cetă
țean — funcționar public, 
cu școpul declarat de a ne 
aduce contribuția la per
fecționarea acestor rapor
turi în lum'na virtuților 
statului de drept.

FIRMA PANIMOR PRODEO S.R.L.

Organizează excursii pe ruta HUNEDOARA 
— BUDAPESTA cu autocare Volvo și Scania.

înscrieri zilnic între orele 13,30—16,30 Ia 
Policlinica cu plată, etaj 2.

EFECTUEAZĂ TRANSPORTURI DE MAR-, 
FA EXTERN ȘI INTERN cu camioane Scania J 
și Volvo, la prețuri avantajoase. I

Relații la telefon 95/777351. (9124)

UJCC HUNEDOARA — DEVA

Anunță licitație pentru vînzarea grajdului 
nr. 2 din localitatea Hațeg, construit din cără
midă, acoperit cu țiglă, pentru data de 10 de
cembrie 1992.

Prețul de pornire a licitației este de 
6 864 000 lei.

Informații suplimentare se pot obține Ia 
sediul UJCC, str. 1 Decembrie, nr. 14, telefon 
614530, interioare 13, 26, (1306)

S.C. iPRODCOOP SlA. ALBA IULIA

Vinde pentru unități de panificație și pen
tru comercializare, la prqfuri avantajoase, droj
die uscată import Olanda. Un produs excelent, 
la pungi vidate de 450 g^buc., de o calitate deo
sebită și o putere de 8 ori mai mare decît droj
dia comprimată.

Informații la tel. 813253, 813622, serv, a- 
provizionare sau Ia sediul societății din Alba

I Iulia, bdul 1 Decembrie 1918, nr. 3 (lîngă gară). 
I (1305)
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Petroșani se menține
pe primul loc

Luptă strînsă pentru pri
mul loc în clasamentul 
seriei a If-a a Diviziei A, 
unde Jiul Petroșani se 
menține pe primul loc, 
deși U.T.A. se află foarte 
aproape. la numai un 
punct de lider. Urmează 
un pluton compact — de 
la locul 3 la locul 7 — al 
unor echipe pe care le 
despart doar trei puncte 
de Jiul Petroșani. Reu
șind un egal la I.C.I.M. 
Brașov, Corvinul, deși a 
mai cedat un loc. se men
ține intre primele cinci 
locuri și are șansele ca 
la sfîrșitul turului să se

DIVIZIA Al
REZULTATELE ETAPEI:

— C.S.M. Suceava 1—1; Unirea Focșani
— Callaris Mg. 2—1; FAUR Buc. — Glo
ria Buzău 2—1; A.S.A. Tg. M. — Auto
buzul Buc. 1—0; Steaua Mizil — Unirea 
Stob. 5—0; F.C. Argeș — Chimia Rm. V. 
2—I; Foresta FSlt — FI. Morenl 2—0; 
Ceahlăul P.N. — Gloria Galați 4—1 ; C.S. 
Olt — Poli. Iași 4—0.

CLASAMENTUL A 1

afle pe un loc încurajator 
pentru retur.

Oricum, lupta pentru 
primele două locuri se dă 
între Jiul Petroșani și 
U.T.A. In etapa urmă
toare, ambele formații 
își dispută meciurile în 
deplasare — Jiul la Glo
ria Reșița, iar U.T.A. la 
Zalău, unde greu se ob
țin puncte. In penultima 
etapă, Jiul va juca tot în 
deplasare (la F.C. Bihor), 
iar U.T.A. acasă, cu Me
talurgistul Cugir. ' S-ar 
putea ca U.T.A. să a- 
jungă (nesperat după în
ceputul de campionat) pe

Portal C-ța

primul loc. „Campioana" 
de toamnă se va decide, 
însă, după ultima etapă, 
cînd arădenii se depla
sează la Jiul Craiova și 
Jiul Petroșani își dispută 
ultima partidă pe teren 
propriu cu Olimpia S.M. 

Program favorabil are 
și Corvinul — două me
ciuri acasă și unul sin
gur în deplasare, în ul
tima etapă la Alba Iu- 
lia. Poate una dintre e- 
chipele hunedorene Să fie 
în fruntea clasamentului, 
în turul acestui campio
nat.

DIVIZIA A2
REZULTATELE ETAPEI: Metalul Bocșa

— Gl. Reșița 1—0; Olimpia S.M. — Metal. 
Cugir 3—0 î U.T.A. — C.F.R. Cluj 4—0 ; 
Metrom Bv. — Armătura Z. 2—1; CJ.B. 
Timiș. — FX. Drobeta l—O; FX. Ma
ramureș — Unirea A.L 1—1; LC.I.M. Bv.
— Corvinul 0—0; FX. Bihor — Jiul Cra
iova 3—0; Jiul Petroșani — Tractorul Bv. 
5—<1.

CLASAMENTUL A 2
1. Ceahlăul P.N. 11 7 3 4 20—15 17 1. Jiul Petroșani 14 8 2 4 28—16 18
2. Portul Cța 14 7 2 5 30—23 1« 2. U.T.A. 14 8 1 5 30—18 17
3. Fl. Moreni 14 12 5 19—15 ÎS 3. FC Maramureș 14 7 2 5 28—13 16
4. Ollafis Mg. 14 7 2 5 18—15 16 4. Metrom Bv. 14 6 4 4 15—12 16
5. Steaua Mizil 14 7 1 6 36—16 15 5. Corvinul 14 6 3 5 24—14 15
6. F.C. Avgea 14 6 3 5 23—16 15 6. I.C.I.M. Bv. 14 6 3 5 21—15 15
7. Unirea Focș. 14 6 3 5 20—14 15 7. Metalul Bocșa 14 7 1 7 22—23 15
8. Gl. Galati 14 7 1 6 22—21 15 8. F.C. Drobeta 14 6 2 6 15—14 14

9-10. Poli. Iasi 14 7 1 6 19—20 15 9. Jiul Cv. 14 7 0 7 18—24 14
A.S.A. Tg. M. 14 7 16 19—20 15 10. Unirea A.I. 14 6 2 6 17—25 14

11. Gloria Buzău 14 7 0 7 32—26 14 11. FX. BihOr 14 5 3 6 16—15 13
12. FAUR Buc, 14 7 0 7 20—22 14 1L Gl. Reșița 14 6 1 7 15—15 13
IX C.S.M. Suceava 14 6 2 6 15—23 14 13. Tractorul Bv, 14 5 3 6 19—20 13
14. Chimia R. V. 14 5 3 6 24—25 13 14. CFU. Timiș. 14 6 1 7 15—24 13
15. Foresta Fălt 14 5 3 6 13—19 13 15. Olimpia S.M. 14 5 2 7 25—22 12
ia. C.S. Olt 14 5 18 15—32 11 16. Armătura Zalău 14 6 0 8 19—26 12
17. Autobuzul Buc. 14 4 1 9 22—27 9 17. Metalurgistul 14 5 2 7 21—38 12
18. Unirea Siob. 14 3 3 8 14—30 9 18. CX.R. Cluj 14 4 2 8 19—32 10

ETAPA VIITOARE : FI. Moreni — Por- ETAPA VIITOARE: Corvinul — Met.
tul; Chimia — Foresta; Gl. Buzău — 
Steaua M.; Un. Slobozia — F.C. Argeș.; 
CJS.M. Suceava — C.S. Olt; Poli. Iași — 
Ceahlăul ; Gl. Galați — Un. Focșani; Cal- 
latis — A.S.A. Tg. M,; Autobuzul — 
FAUR.

Bocșa; Unirea — I.C.I.M. • C.F.R. Cluj — 
C.FJt. Timiș.; F.C. Drobeta — F.C. Ma
ramureș; Gl. Reșița — Jiul Petroș.; Trac- 

. torul — F.C. Bihor; Jiul Cv. — Olimpia;
Metalurgistul — Metrom; Armătura — 
U.T.A.
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nele goluri evidente în echipa hunedo-i 
reană. Cît s-au disputat partidele dini 
prima parte a campionatului (meciuri 3 
cu echipe mai modeste) treaba a mers. | 
Dar, în afara intîlniril cu Jiul Petroșani,» 
cînd echipa a dat tot ce a putut, dupăl 
primul eșec de la Bihor, în disputele cu» 
echipe de calibru, cum sînt U.T.A., FX. |. 
Maramureș, tinerii jucători hunedoreni I 
au capotat, arătând că sînt destui deî 
labili, neavînd puterea revenirii, mani- |

I

I 
i 
i 
w 

diferență de următoarea clasată. A ur- a unor jucători și ieșirea din formă saul 
mat primul egal în deplasare (1—1 la accidentarea altora. |
Tractorul Brașov) și toți — .spectatori, 
conducători ai clubului și... adversari, 
au așteptat cu mare Interes partida Cor
vinul — Jiul Petroșani. A fost un meci 
care, nu numai că a adus la- stadion un 
numeros public, dar a și satisfăcut pe 
deplin cerințele spectatorilor și ale su
porterilor, spectatorii aplaudînd în final 
o victorie la limită a Corvinului, dînd 
din nou frfu imaginației, cei mai nume
roși văzind pe Corvinul tocmai pe pri
mul Ioc In clasament.

A urmat deplasarea la F.C. Bihor, 
unde Corvinul pleca fără 4 titulari, însă 
se credea că rezervele își vor face da
toria. N-a fost așa. „Angrenajul" for
mației n-a funcționat ți bihorenii care, 
ta decursul vremii, au mai fost „nașii" 
hunedorenilor, i-au învins cu 2—0. De 
la acest meci a început decăderea Cor
vinului. Tînăra echipă a Corvinului, lip
sită de experiență dar și de aportul cu
venit al unor titulari, absenți în unele 
jocuri din diferite motive — cartonașe 

albene, ieșiri din formă — a cedat pe 
teren propriu, în fața echipelor U.T.A. 
și F.C." Maramureș, dar și în deplasare, 
la Metrom și C.F.R. Timișoara. în a- 
ceastă situație, Corvinul a început să 
coboare loc după loc în clasament, sus
ținătorii fiind tot mai nemulțumiți de 
evoluția favoriților tor.

După cum se cunoaște, conducerea 
clubului precum și cea tehnică a echi
pei au mers pe promovarea numai a 
tinerilor fotbaliști din propria pepinieră, 
neefectuînd 2—3 transferuri de jucători 
mai experimentați, care să acopere u-

A fost prea frumos începutul de cam
pionat în Divizia A, seria I, pentru Cor- 
vinul Hunedoara, ca să fie adevărat că 
va rămîne lider măcar pînă la sfîrșitul... 
returului! Mulți au creztrt așa. însă 
alții, nu neapărat sceptici, dar cunos
cători ai fotbalului, realizau că hune- 
dorenii au fost favorizați de un pro
gram foarte bun, care le ușura sarcina 
și în deplasare, dar și pe teren propriu. 
Așa a fost posibil ca după 3 etape, Cor- .................... _ _______ ______
vinul să ocupe primul loc, la 3 puncte festîndu-se tot mai acut lipsa de valoare»

Corvinul poate să-și revină...

:ciuenuirea altora.
O știm cu toții, o echipă care să re*f 

trogradeze de pe prima scenă fotbaBs-» 
tică a țării și să candideze chiar în pri-t 
mul an la promovare, nu se poate reface» 
peste noapte, mai ales cînd cele mat j 
multe vatori ale echipei au plecat _hf!
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alte părți (Hanganu, Cocan, Uleșan, Do- 
bre), fără să fie înlocuiți corespunzător. 
După cădere, orice echipă are nevoie de 
ani de zile pentru revenire. Exempt 
concludente sînt: Jiul Petroșani, U.TJt, 
F.C. Bihor, Olimpia S.M. Și, dacă nd 
amintim, Ioan Petcu, președintele clu
bului, invita pe toți suporterii să aibă 
răbdare pentru ca din nou Corvinul să-ți J 
reclădească echipa. |

în situația nou creată, ce se poate fă- * 
ce ? Conducerea clubului s-a decis s3 I 
întărească urgent lotul eu cel puțin. 3j . 
jucători dintre cei mai buni care actl-» 
vează în județ, promovarea cu curaj âf 
tinerilor Toader, Balint, Dăscălescu ții 
Păcurar, aducerea unui (eventual) direc-| 
tor tehnic, tehnician cu experiență, com-» 
petent însă, toate aceste măsuri și al-| 
tele ce se preconizează a se lua au nd- J’ 
voie de un sprijin real din partea maik 
multor sponsori. Corvinul are posibili-1 
tați să revină 1 Următoarele două jocuri î 
se desfășoară acasă. Profitînd și de re-| 
zultatele ce se Vor înregistra de către * 
primele patru echipe, dacă Corvinul oh-| 
ține victoria acasă, va urca în clasament,» 
ceea ce-i creează posibilitatea să-și ptsnăț 
îh practică măsurile preconizate, să st; 
pregătească la un nivel corespunzător | 
pentru retur. Egalul obținut la I.CJJt» I 
este promițător 1 j

Semieșec al reprezentativei
i 

noastre de fotbal

ROMANIA — CEHO-

SLOVACIA 1—1

Așteptat eu mare interes 
meciul dintre România și 
Ceho-Slovacia, din cadrul 
preliminariilor Campiona
tului Mondial de fotbal ce 
se va desfășura in anul 
1994 în S.Uă, s-a înche
iat nedecis : 1—1. A fost o 
partidă dominată de repre
zentativa noastră, care și-a 
creat numeroase ocazii de 
a înscrie dar n-a reușit 
decît o dată, la începutul 
reprizei a II-a cînd, la o 
fază de atac în careul oas-

peților, Ilie Dumitrescu a 
marcat din apropierea por
ții. Oaspeții au reușit, spre 
finalul partidei, să înscrie 
golul egalizator dlntr-o lo
vitură liberă de la 11 m.

Fotbaliștii noștri, lipsiți 
de aportul lui Balint, acci
dentat, au pătimit mult a- 
buzînd de driblinguri, că
ratul mingii și neutilizarea 
paselor rapide, precise, în 
adîncime. Și pînă la urmă, 
așa cum se întîmplă de
seori în fotbal, ocaziile ra
tate s-au răzbunat.

Reprezentativa noastră a 
aliniat formația : Stelea, D. 

Petrescu, Mihail, Belodedici, 
Dorinei Muhteanu, Sabău, 
Lupescu (Timofte), Hagi, 
Hie Dumitrescu, Lăcătuș, 
Hanganu (Vlădoîu).

Divizia C - faza județeană LUPTA STRÎNSA
ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI

Hune- 
ascensiu- 
învingînd 

pe liderul 
Minerul 
animînd

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 
din 15 noiembrie a.c.

Fond de cîștiguri : 34 712 210 lei.

C.S. Olt — Poli lăți 4—0 I
Foresta F31L — FI. Moren i 2—A 1
I.C.I.M. Bv. — Corvinul •—• K
Bari — Bologna 2—0 a
Cesena — Padova 2—0 a
Cosenza — Reggiana 0—0 X
Lecce — Cremonese 2—1 a
Modena — Andria 2—2 QB
Piacenza — Taranto 2—0 a
Pisa — Verona 1—1 it
Spal — Lucchese I-1 ■
Ternana — Ascoli 0—2 a
Venezia — Monza 2—0 a

Constructorul 
doara confirmă 
nea de formă, 
destul de clar 
clasamentului, 
Știința Vulcan,
și mai mult acest apro
piat sfirșit de tur. Este 
cea de-a doua înfrîngere 
a Minerului Știința Vul
can, pe care o mai des
part două puncte de prin- 
cipaJul său urmăritor. Pa- 
ringul Lonea, ce a reușit 
un prețios egal la Mi
nerul Bărbăteni O nouă 
victorie, la scor astrono
mic, s-a înregistrat la 
Minerul Aninoasa, ad- 
ministrînd Faviorului din 

Orăștie un usturător 13—0, 
o nouă „performanță* a 
Faviorului în acest cam
pionat, după meciul 
la Certej, pe care
pierdut cu... 12—Of Cla
sată pe ultimul loe, echi
pa Favior a primit pînă 
acu.ni 75 de poluri. Haber 
Hațeg a obținut singura 
Victorie în deplasare, la 
Simeria care, acasă, a 
fost imbatabilă, doar Pa
rângul Lonea reușind să 
cucerească un punct în

de
l-a

REZCLTATELE ETAPEI s Min. Aninoasa — Fa- 
vior Orăștie 13—0 ; Mureșul Deva — Min. Certej 2—0 ; 
Vict. *90 Călan — Metalul Crișcior 7—0 ; C.F.R. Si- 
meria — Haber Hațeg 1—2’; Min. Teliuc — Min. 
Ghelari 2—1; Aurul Brad — Metaloplastica 1—0; 
Constructorul Hd. — Min. Șt. Vulcan 
Bărbăteni — Paringul Lonea 1—1

3—1; Min.

d-

CLASAMENTUL

1. Min. Șt. Vulcan 14 10 2 2 31—14 22
3. Paringul Lonea 14 9 3 3 34—16 20
3. Constructorul Hd. 14 9 1 4 37—20 19
4. Haber Hațeg 14 8 3 3 23—15 19

5. Min. Certej 14 6 3 5 35—15 15
& CJJt. Simeria 14 7 1 6 35—19 15
7. Vict. ’90 Călan 14 7 1 9 32—17 15
8. Metaloplastica 14 7 0 7 44—31 14
9. Min. Aninoasa 14 7 0 7 34—23 14

10. Mureșul Deva 14 7 0 7 23—23 14
11. Min. Bărbăteni 14 6 2 6 21—31 14
12. Min. Teliuc 14 5 1 8 19—42 11
13. Min. Ghetani 14 3 4 7 20—31 10
14. Aurul Brad 14 4 1 9 14—26 9
15. Mureșul Crișcior 14 4 1 9 18—33 9
16. Favior Orăștie 14 2 0 12 12—75 4

ETAPA VIITOARE DIN 22. XI, 
Min. Șt. Vulcan — Min: Bărbăteni; 
— Constructorul Hd; Min. Ghețari — Aurul Brad; 
Haber Hațeg — Min. Teliuc ; Metalul Crișcior — 
C.F.R. Simeria ; Min. Certej — Vict *00 Călan ; Fa- 
vior Orăștie — Mureșul Deva ; Paringul Lonea — 
Min. Aninoasa.

ETAPA VIITOARE DIN 22. 1992 (ultima) : 
Metaloplastica

etapa a IIl-a. Astfel, Ha
ber Hațeg s-a apropiat la 
3 puncte de lider, după 
ce în anul trecut echipa 

a fost de nerecunoscut. Un 
scor sever (7—0) a înre
gistrat Victoria Călan în 
fața Metalului Crișcior, o 
echipă ce face unele fo
curi bune acasă dar ce
dează cu destulă ușurință 
in deplasare.

Duminică, 22 noiembrie 
a.c. va avea loc ultima 
etapă a turului, care nu 
poate aduce modificări 
substanțiale în clasament. 
Atit Minerul Știința Vul
can cit și Paringul Lonea 
își dispută întilntrile cu 
Minerul Bărbăteni și, res

pectiv, cu Minerul Aninoa- 
sa, pe teren propriu. E 

de așteptat ca ambele gaz
de să obțină, victoria, și, 
deci, să-și păstreze lo
curile actuale în clasa
ment. Meciuri disputate 
se anunță în mod deose
bit la Orăștie și Certej.

Pagină realizată de
SABIN CER”I'
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CUMPĂRĂRI

• VIND radiocasetofon 
japonez (sigilat). Informa
ții Deva .tel. 629098, după 
ora 16.

• VÎND teren în supra
față de 68 ari, cu posibili
tăți de construcție, preț 
convenabil. Deva, str. Vul
can. -Informații la chioșcul 
de .înghețată din fața ho
telului „Piață". (9793)

• VÎND multicar IFA 25.
Brad, tel. 650739. sau Mi- 
hăileni, nr. 158. (9749)

• VÎND Dacia 1100, sta
re bună, piese schimb. De
va tel 617456, după ora 16.

(9735)
• HUNEDOARA, vind a- 

partament 3 camere, se- 
mimobilate. Informații, Ti
mișoara. tel. 096/150771.

(9733)
• VÎND orgă Yamaha

Porta Sound pSS-680 ste
reo. Ilia tel. 112. (9750,1

• VÎND congelator Bosh
și Privileg. negociabil. în- 
formații tel. 614005, Deva, 
după ora 12. (9761)

• X'ÎND dulap frigorific
1500 1. Tel. 617043. (9760)

• VÎND casă cu grădină
(centrai) Petroșani Infor
mații țel. 615199. (9755)

. • VÎND autoturism Ford 
1,3 1, stare bună. Deva tel. 
627251. (9764)

• Vi MD apartament 3
camere, zonă centrală și fri
gider Arctic. Deva, telefon 
618992. (9768)

• VÎND Aro 243 Diesel,
motor Brașov. Deva str. 
Horea, nr. 54. (9769)

• VÎND video player Fu-
nai, sigilat, oglindă mare- 
ramă mahon, scaun sculp
tat (2 persoane). Deva tel. 
620842. (9771)

; • VÎND apartament 2 
camere. Hunedoara tel. 
7Î7210. (9772)

. • CUMPĂR garsonieră, 
central. Deva tel 627943, 
după ora 18. (9773)

. * VÎND casă cu grădină 
mare și anexe în comuna 
Vălișoara. Informații tel. 
624612. ' (9766)

• VÎND video player Fu- 
na’, nou. Relații ' telefon 
623873, orele 16—20. (9767)

• VÎND apartament 2
camere, etaj I. Brad tel. 
650820. (9778'
• VÎND Dacia 1310 break. 

Deva tel. 614592. (97841
' • VÎND Dacia 1300. Tel.

. 625870, orele' 7—14 ;î du
pă ora 20. 1 (9782)

• VÎND video player Fu
ndi, telecomandă, combi
nă muzicală Osaka, teleco
mandă, sigilate. Deva, tel, 
614550, după ora 18, (9781)

• VÎND dormitor lemn
masiv, urgent, convenabil. 
Deva tel. 611518. (9780)

• VÎND televizor „OLT 
238“. Deva tel. 626189.

(9775)
• VÎND autoizotermă

„Raba“ 16 tone. Deva tel. 
619387. - (9777)

• VÎND betonieră nouă, 
plăci sticlă 120x90x0,8 cm, 
dale beton, porc gras. De
va tel. 621940, după ora 17,

(9776)
• V.ÎND Telecolor, tele

vizor Diamant, orgă electro
nică Cassio și Yamaha, 4 
octave, sobă „Vesta", mi- 
niteracotă electrică, des 
puitor porumb, cazan baie. 
Deva tel. G19191. orele 16— 
22. (9786)

• VÎND garsonieră și
Dacia 1310. Deva telefon 
620802. (9787)

• VÎND clarinet chine
zesc. Deva tel. 628157, du
pă ora 16. .(9795)

• SOCIETATEA CO
MERCIALA „21 IMPEX" 
vinde en gros whisky, cu 
adaos 3—5 la- sută. Tel. 
610043, 619530. (9791)

• VÎND Dacia 1310, sta
re bună, fabricație 1987, 
Minerului, bl 39/6, tel. 
621751. ^9790)

• VÎND mobilă sufra
gerie. Informații telefon 427 
Ilia. (9788)

• VÎND porumbei călă
tori și porumbar cu vo- 
lieră. Tel. 611697 Deva.

(9789)
• VÎND apartamant 4

camere, ultracentral, (ne) 
mobilat. Hunedoara tel. 
095/720114. (9361)

• CEDEZ, contract apar
tament 2 camere. Hunedoa 
ra, str. Ștrandului, bl. N î, 
ap. 13, după ora 16. (9362)

•_ VÎND apartament 4 
camere, centrul civic și 
Skoda S-100. Tel. 095/ 
720117. (9365)

• VÎND apartament 2 
camere, confort I, et. I, bl. 
H3. Tel. 095/713551. (9366)

• VÎND medicamente
Germania, antibiotic și vac
cin special, infecții urina
re, reumatism, ulcer, ini
mă, colesterol, circulație, 
astm, alergie, coșuri, mag- . 
neziu. Hunedoara tel. 095/ 
713080. (9367)

• VÎND Dacia papuc, 
fabricație 1989, autoturism 
Peugeot. Deva tel. 622705.

(9797)

: • CUMPĂR aparta
ment sau garsonieră 
rnâximum etaj 3, zo
nă centrală, în lei sau 
valută-— ofertă se
rioasă Deva, telefoane 
625493, 623488. (8541)

OFERTE
DE SERVICII

• FILMĂRI video de ca
litate, jocuri pe calculator. 
Deva tel. 627689. (9629>

• FEMEIE singură, 62
ani, îngrijesc bătrîni, bol
navi, sau copil, eventual 
fac și menaj, prefer in
ternă. Ilia tel. 313, pentru 
Fănica. (9759)

• SOCIETATEA „ZADO 
TRADING" primește co 
menzi pentru case electro
nice de marcat) import (Ja
ponia), preț convenabil, 1 
an garanție, reparații post 

garanție, în Hunedoara. Tel. 
715213, (9360)

S.C. JUNIOR — SERVICE S.R.L. DEVA |

VINDE
• Case de marcat electronice OLIVETTI 

ECR-011, preț 159 000 lei.
• Cîntare electronice C AS-SPACE 2000 de 

15 kg, preț 250 000 lei.
Se asigură service în perioada de garanție 

si postgaranțic. Informații zilnic, intre orele 
7—9, Ia telefon: 95/612558, fax: 95/625906. 

(9130)

• S-A deschis pentru 
dumneavoastră CASA 
DE SCHIMB VALU 
TAR „GARANT" cu 

sediul pe bdul Decebal, 
bloc P., parter. Vă aș
teptăm zilnic între o- 
rele 9—17. (9634)

• ARGĂȘITORIA ILIA
vă așteaptă, începînd cu 
data de astăzi, pentru exe
cutarea unor lucrări de bu
nă calitate. . (9762)

• „ EURO FRIENDS 90“
organizează excursie în Tur-., 
cia în perioada 21—25 XI. 
1992. Preț 9500 lei. Infor
mații Deva tel. 62_4033, sau 
magazin piese auto, str. A. 
lancu. (9725).

• INCOTA ATI,AS REI
SEN efectuează transport 
persoane și pachete pe ru
ta Sibiu — Deva — Pra- 
ga — Nurnberg — Heil
bronn — Stuttgart, în 
18, 25 noiembrie, 2, 9,
14, 16, 19 decembrie și pe 
ruta Simeria — Deva 
Fraga. — Nurnberg 
Frankfurt - Siegen — 
Dortmund, în 18 noiem
brie. înscrieri, informații 
la telefon 618882, orele 
16—21. (9583)

• EXCURSIE de 5 zile 
la Istanbul, perioada 21— 
25 noiembrie, preț 9500 
lei. Informații tel. 095/ 
718788, după ora 16. (9364)

• SOCIETATE COMER
CIALĂ MIXTA ROMA- 
NO-MAGHIARA „RO-

LICEUL CU PROGRAM DE EDUCAȚIE 
FIZICA ȘI SPORT DEVA

Organizează concurs pentru ocuparea ur
mătoarelor posturi:

• contabil cantină
9 administrator
• tâmplar
• electrician
Informații zilnic la secretariatul școlii în

tre orele 7—15,00, telefon 17015. (1293)
. . i

MAG-COM" SRL DEVA 
angajează prin concurs cori-: 
labil cu experiență în 'sec
torul alim itație . publică 

‘ și comerț, cunoscător, ai 
limbii- maghiare, secretară, 
cunoscătoare a limbii ma
ghiare. Relații Ia telefon 
612145. (9783)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB casă 2 came
re, str. A. Vlaicu cu apar
tament, Deva. Relații tel. 
614477, orele 16—19. (9796)

• SCHIMB apartament 2
camere, parter (posibilități 
spațiu comercial), cu apar
tament 2—3 camere. Deva, 
tel. 618643. (9798)

PIERDERI
• PIERDUT ștampile ro

tunde aparținînd Asocia
ției de Locatari nr, 45 De
va. Se declară nule. (9794)

• PIERDUT trusă scule
pompa „Peco“ Sîntuhalm— 
Deva, rog găsitorul să a- 
nunțe la tel. 641514, ofer 

recompensă. Grancea- Mihai, 
Orăștie. (9765)

• PIERDUT legitimație
serviciu, .eliberată de Me- 
ropa SĂ Hunedoara pe 
numele Bota Lidia. Se de
clară nulă. (9363)

ÎNCHIRIERI

• OFER garaj peptru în
chiriat, în str. Călugăreni. 
Tel. 613927. (9774)

• PRIMESC două eleve 
în gazdă. Deva tel. 617969.

(9779)

DECESE
• SOȚIA Nica anunță cu 

profundă durere încetarea 
din viață a iubitului ei 
sot

MOISA RUNCAN 
înhumarea miercuri, 18 no 
iembrie, ora 14, la cimiti
rul din str. Eminescu De
va, de la capelă. (9800)

• FAMILIA Medrea Mir 
cea aduce un ultim oma
giu bunului lor vecin și 
prieten

MOISĂ RIJNCAN
Va rămîne veșnic viu în 
sufletele noastre. (9800)

• A încetat din viață
TRAȘCULESCU 

ION MlIIAI
în 25 noiembrie. înmor- 
mîntarea a avut loc în co
muna Malu-Mare — Dolj, 
în cavoul sorei sale Virgi
nia FlorescU.

în veci îl va plînge fa
milia. (8540)
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S.C. COTURNEX IMP-EMP S.R.L. h

I
- Vinde en gros, din stoc : , . . .

• Săpun import: Amo, Lux (Germania) l 
- - • Deodorante : Axe, Denim, Rexona, Sixth ț
sense.

ble

din

Body, mist, Brylcreem
After Shave: Axe, Denim, Gibbs 
Creme de față: Pond’s, FA, CD 
Crema ras: Gibbs
Fixativ: Bristow S
Pasta dinți: Aquafresh 
Concentrat nutritiv : Horlicks 
Aparate de ras : Derby, Single și

LB |
I
I
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• Șampon medical: Vosene
• Detergent: Tomi star (Ungaria)
• Produse cosmetice românești, la sediul 

str. Împăratul Traian, nr. 52.
Program : 9—18.
Telefon : 625064.

COMAT HUNEDOARA S.A.
cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 5 

Invită toți agenții economici interesați a 
obține materiale de la noi să depună la biroul 
MARKETING al societății specificația necesa- I- 
rului de aprovizionat în anul 1993.

Prin aceasta ne ajutați să aducem in depo- ] 
| zitele COMAT HUNEDOARA S.A. sortimentele • 
• și cantitățile ce Vă sînt efectiv necesare, din ur- I 
| mătoarelc categorii de mărfuri :

6

I
i
Iw
I

i

• produse metalurgice (profile, table, țevi ’
trefilate); |

• produse ale construcției de mașini (scule,. 
dispozitive, piese de schimb auto DACIA. ARO, I 
TV, ROMAN-DIESEL);

• produse chimice (grunduri, chiiuri, vop- |
selc, adezivi, anvelope și alte produse din cau- ' 
ciuc); I

• produse electrotehnice (aparataj, surse 2 
de lumină și corpuri de iluminat, acumulatori); >

• produse ale industriei ușoare (textile, j
cazarmament, echipament de protecție); ;

• materiale pentru construcții și instalații. | 
Nomenclatorul sortimentelor ce le putem ’

aproviziona nu are nici o restricție. Tratăm 
egală solicitudine orice ceTCri formulate 
dvoastră.

Vă mulțumim pentru promptitudine.
Ajutîndune, vă asigurați șansa unei apro- > 

vizionări complete, la cele mai reduse prețuri. ■
Vă mulțumim ! (1309)

I *
7 S.C. NAGHI ZSOK CONTAPEX DEVA '
♦
• str. Mihai Viteazul, nr. 112
• Angajează croitorese serie și lux, vechime |
• minimă 3 ani. Relații* Ia sediul firmei, tel. i
«616190. (9120)*
i î
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iS.C. AGROMEC S.A. (fost S.M.A.) Dl.VI 

str. Depozitelor, nr. 10, tel. 622195
ANUNȚĂ

Scoaterea la vânzare prin licitație publică | 
r tractoare și mașini agricole: *• tractoare •

| SARMISMOB S.A,.

| DEVA '
| încadrează auțomaca'-1 
Iragist autorizat • ISClR, I 

grapa I. pe - automacara ■ 
f AMT 12,5 tone. (1367) |

IIOMSILVA S.A. — 1
FILIALA SILVICA l

DEVA ’
Oferă spre vînzare > 

L >omi de Crăciun, de mo- ț 
l lid, prin ocoalele silvice l 

rj din 'județ. (
i . Inforatații saplimen- j 
( tare la telefoanele l
’ 618020. 613883, telex 7 
j 72268, fax. «14126, (1313) j

• pluguri • semănători SUP—48 și SUI*—29 j
• cultivatoare • prese de balotat • mașină de -
stropit și prăfuit MPSP • mașină de plantat | 
cartofi 9 șasiu remorcă RM 7 • remorci * axe ' 
de remorci 9 transmisii tractor 9 cabină trac- * 
tor U—650 * mașină modelat solul 9 semăna-1 
toare de semințe mici • combină recoltat po- ' 
rumb C—6P * încărcător IFROM ș.a. I

Licitația se va organiza în perioada 21—28,
XI. 1992 la orele 10, astfel: Secția Cristur — I 
21. XI 1992, Sîntuhalm — 22 XI, Șoimus — - 
23. XI, Banpotoc — 24. XI, Hărău — 25.' XI, | 

J Boz — 26. XI, Lesnic — 27 XI, Bretea Mure- ' 
I șană — 28 XL I
| Licitația se va organiza în conformitate, cu j 
J reglementările în vigoare. Depunerile se vor I 
| putea face pînă în preziua licitației. Informații | 
â la tel. 622195 și 621902, iar listele cu utilaje !

vor fi afișate la secțiile de mecanizare și la | 
Centrul S.M.A. Deva. (1310 .

*
S.C. PASECOD S.R.L. DEVA |

Angajează administrator principal pentru j

1
I
%

I
j ABgajetiMaw» 
’ activități comerciale.

Informații la seditil idin str. A. Șaguna, <*r. * 
! 2, tel. 611339. (1315) J
* . • b
rr r «oar r aw » t uaut* f rssr i —=• • aw • r him
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